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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 11 JULI 2OL7

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

M

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes

De leden:
D66

WD
AWB
CDA

zw14
PvdA
GroenLinks
NEW

de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw E. Gremmée, de heer L. Kruip en de heer H. Lammers
de heren P. Oolbekkink, de heer J. Claessen en de heer T. van Tongeren
mevrouw C. Eeken-van Hoof, de heer E. Kerssemakers en mevrouw
S. van de Goor-Gelens
de heer A. Links
de heer T. Liebregts
de heer R. Paré
mevrouw J. Beuger

Met kennisgeving afwezig:

D66
ZWL4
Aa

de heer F. Schoots en mevrouw
de heer G. Lammers

I.

Bastiaans

nwezige portefeu illehouders:

Mevrouw J. van Dijk
De heer A. van Holstein
De heer P. van Liempd

Afwezige portefeu il lehouders:
Mevrouw H. Balk
I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en mevrouw Beuger opent de
vergadering met een korte overweging over het failliet van het gemeentelijk
bestel.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Mevrouw van de Goor-Gelens wordt aangewezen als voorstemmer
NI

Vragenhalfuur.
De heer van Tongeren stelt vragen over het inzaaien en maaien van
groenstroken langs de weg. De vragen worden door het college beantwoord.
De heer van Tongeren stelt vragen over het beschadigde fietspad ter hoogte
van het gesloopte pand Het Holt. Deze vraag was niet aangekondigd en het
college kan hierop niet direct antwoorden, dit zal schriftelijk gebeuren.

IV

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.
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l1 jtä2017

Vaststelling van de besluitenliist van de besluitvormende
raadsvergader¡ng, gehouden op 4 jul¡ 2OI7.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming

VII

Voorstel tot het vaststel¡en van het Reglement van Orde aangaande
de Gemeenteraad van Waalre.
Besluit

1.

2.
3.
4.

Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden aangaande de gemeenteraad vast te stellen;
Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, vastgesteld bij raadsbesluit van 14
december 201-0, in te trekken;
De Verordening op de raadscommissies 20L0, vastgesteld bij
raadsbesluit van 25 mei 2OtO, in te trekken;
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van het presidium, vastgesteld bij raadsbesluit van
10 oktober 2006, in te trekken.

Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleld 2O!7'2O25.
Bij de behandeling van dit onderwerp wordt door de fractie CDA een motie
'Aanpassing prioritering speelruimtebeleid'(zie bijlage 1) ingediend. Deze
motie wordt, naar aanleiding van de toezegging van het college van B&W,
ingetrokken.
Toezegging van het college
Het college zegt toe te zullen bekijken of plekken waar geen
speelvoorzieningen zijn, zodanig te prioriteren zijn dat ze voorrang kunnen
krijgen ten opzichte van de plekken met bestaande voorzieningen.
Besluit
1. Het Speelruimtebeleid Waalre 20L7-2025 vast te stellen.
2. 'spelen in de natuur'als een belangrijk uitgangspunt te benoemen bij
gebiedsontwi kkel i ngen.
Aangenomen, zonder stemming.
De heer Links legt de volgende stemverklaring af:
"ZWt4 vindt dit een zeer sympathiek voorstel!"

IX

Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota.
De fracties D66, VVD, CDA en PvdA dienen op het voorstel een amendement
'Kadernota' in (zie bijlage 2).

Het amendement wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 1 stem tegen,
waarbij de fractie ZW74 heeft tegengestemd.
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De heer Links legt de volgende stemverklaring af:
"Hoe sympathiek ook het uiteindelijke doel ten aanzien van de OZB, wil ik
consequent zijn en zal ik het amendement niet steunen. Daarnaast wil ik nog
maar eens benadrukken dat de handreiking van de wethouder niet zomaar
is."
De heer Oolbekkink legt de volgende stemverklaring af:
'AWB steunt het amendement, ongeacht de overwegingen. Wat voor ons telt
is dat de OZB niet door gaat. Door dit amendement van de coalitiepartijen te
ondersteunen, hopen wij het goede voorbeeld te geven."

Besluit
De Kadernota 2018 gewijzigd vast te stellen;
2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten:
a. In de begroting 2018 rekening te houden met de verwerking
van de "ruimtescheppers" zoals vermeld in de kadernota
pagina 27, met uitzondering van de (extra) verhoging van de
OZB met 2,5 o/o.
b. In de begroting 2018 voor zover mogelijk rekening te houden
met "ruimtevragers", zoals vermeld in de kadernota pagina 6
en 7.
1.

Aangenomen, met B stemmen voor en 6 stemmen tegen, waarbij de fracties
AWB, ZW| , GL en NEW hebben tegengestemd.
De heer Oolbekkink legt de volgende stemverklaring af:
"Ondanks de handreiking van de wethouder, constateren wij dat deze
KadernÖta niet de richting ingaat die wij wensen. Wij stemmen dan ook tegen
deze kadernota, ook om onze handen vrij te houden bij de
beg roti ngsbehandeli ng."
De heer Links legt de volgende stemverklaring af:

"Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Oolbekkink. Daarnaast is het
ontbreken van een minimale ambitie ten aanzien van afkoppelen van
regenwater en waterbewustzijn bij bedrijven en burgers voor ons de reden
om tegen deze kadernota te stemmen."

Sluiting.

X

De voorzitter

sluit de vergadering omstreeks 22.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 19 september
2077.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALR
de
de griffier,

W.A.

E

rl

. J,W. Brenninkmeijer

