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Aanwezig:

Voorzitter

Griffier

De leden:
D66

WD
CDA

GroenLinks

zw14
PvdA

Oolbekkink
AWB
LW

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes
de heer F. Schoots en mevrouw I. Bast¡aans
mevrouw E. Gremmée, de heer L. Kruip en de heer H. Lammers
mevrouw C. Eeken-van Hoof en de heer E. Kerssemakers en mevrouw
S. van de Goor-Gelens
de heer R. Paré en mevrouw J. Beuger
de heer G. Lammers en de heer A. Links
de heer T. Liebregts
de heer P. Oolbekkink
de heer J. Claessen
de heer T. van Tongeren

Met kennisgeving afwezig:

D66
Aa

de heer C. de Zeeuw

nwezige portefeuillehouders:

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

Met kennisgeving afwezig:
Mevrouw H. Balk

I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom in de theaterzaal van het nieuwe
Huis van Waalre. De heer L. Kruip opent de vergadering met een korte
overweging over een nieuw begin.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.

de heer Links stelt voor om punt IX van de agenda af te voeren omdat hij het
onvoldragen acht. Dit voorstel wordt verworpen met 5 stemmen voor en 11
stemmen tegen, waarbij de fracties GL, ZW14 en AWB hebben voorgestemd.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld,
Mevrouw S. van de Goor-Gelens wordt aangewezen als voorstemmer'

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur

IV

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.
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VI

Vaststelling van de besluitenl¡jst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 19 december 2OL7.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming

uï

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Participatiewet
gemeente Waalre (2018).
Besluit
De verordening Participatiewet gemeente Waalre (2018) vast te stellen
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel inzake Strategisch plan Gemeenschappeliike Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) 20f8-2021.
Besluit

1.
2.

3.

De zienswijze ten aanzien van het Strategisch plan GRWRE2OLB-2O2I

inclusief begroting vast te stellen en te verzenden;
Toestemming te verlenen om de GRWRE te wijzigen zodat het inrichten
van het Participatiebedrijf als uitvoeringsorganisatie onder de GRWRE
mogelijk wordt gemaakt;
Kennis te nemen van
. de nieuwe bestuurssamenstelling GRWRE,
. de oprichting van de Stichting Werkgelegenheid Gesubsidieerde
Arbeid (Stichting WGA),
. het voornemen van het nieuwe kabinet om de Loonkostensubsidie
(LKS) te vervangen door Loondispensatie en
. de reactie op de zienswijze van gemeente Eindhoven bij de
GRWRE/Ergon Jaarrekening 2016.

Aangenomen, zonder stemming
IX

Voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk
Riof eringspla n (vGRP) 2OLA-2O22.
De fractie ZWt4 dient op het voorstel een amendement 'Activeer burgers bij
de verwerking van hemelwater'in (zie bijlage 1). D¡t amendement wordt
later ingetrokken omdat er, samen met andere fracties, een motie met
vergelijkbare strekking wordt ingediend,

Besluit
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2OIB-2022 vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.
Door de fracties ZWI4, WD, Groenlinks, AWB en PvdA wordt een motie
'Activeer burgers bij de verwerking van hemelwater' ingediend (zie bijlage 2)
Deze motie wordt met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen
waarbij de fracties Leefbaarder Waalre, CDA en D66 tegen stemmen.
De heer van Tongeren legt de volgende stemverklaring af:
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"Ik stem tegen de motie omdat de tekst daarvan letterlijk op pagina 43 van
het vGRP staat."
De heer Schoots legt de volgende stemverklaring af:

"Ik stem tegen de motie omdat deze overbodig is en niet consistent."
X

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.05 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 23 januari
2018.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de voorzitter,
de griffier,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

