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BESLUITENLIJST OPENBARE BESTUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 9 JUNI 2O2O

Voorzitter

Griffier

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

Aanwezig:
AWB

WD
D66
CDA
zw 14
GL
G&P

de heer J.A.l. Claesssen, mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik, de heer
P.J.A.M. Donders en de heer E.W.H. Rutten
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heerA. Bijnen
de heer F. Schoots, mevrouw S. Harks en de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw S.J. van de Goor-Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.JK. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
mevrouw J,F.C, M. Verouden

Afwezig:
PvdA
Aa

de heer J.P. Hazelaar

nwezige portefeu il lehouders:

De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C,W.A.M. van Holstein
De heer H.M. Kruip

Afwezig:
Mevrouw L.I. Smit-Volkers
I

Opening
De voorzitter heet allen om 19:30 uur welkom en de heer Damen opent de
vergadering met een korte overweging over een dubbel gevoel vanwege het
coronavirus,

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Claessen wordt, met nummer 1 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld-waarbij een motie vreemd aan de
orde van de dag van de fractie CDA als agendapunt XII, een motie vreemd
aan de orde van de dag van de fracties ZW74 en GL als agendapunt XIII, een
motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL,ZWL4 en D66 als
agendapunt XIV en een motie vreemd aan de orde van de dag van de D66
fractie als agendapunt XV worden toegevoegd.

III

Vragenhalfuur en inspreekrecht inwoners.
De heer Links stelt vragen over de eigen bijdrage van inwoners buitengebied
(fase 4) voor aanleg glasvezel, deze worden door het college beantwoord.
Mevrouw Harks stelt vragen over zorgen om cultuur in Noord-Brabant, deze
worden door het college beantwoord.

IV

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen
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Ingekomen stukken.
Op verzoek van de heer De Zeeuw is de raadsinformatiebrief over de
ontwikkelingen Het Klooster opgenomen als ingekomen stuk.
Het onderwerp wordt opgenomen op een volgende vergadering als
agendapunt waarbij ook de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de
dag zal worden betrokken,

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 12 mei 2O2O.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming

WI

Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie transitievisie warmte
Waalre.
Besluit
De Startnotitie Transitievisie Warmte Waalre vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming

VIII

Voorstel tot het vaststellen Metropoolregio Eindhoven brede
opgestelde streefbeeld Transitie Landelijk Gebied.
Besluit
1.

2
3

Het regionaal streefbeeld voor ons landelijk gebied als gezamenlijk
handelingsperspectief en koersdocument voor de in de
Metropoolregio Eindhoven samenwerkende gemeenten vast te
stellen;
Dit streefbeeld als één van de kaders mee te nemen bij het opstellen
van de gemeentelijke omgevingsvisie;
In te stemmen met het om de vier jaar actualiseren van dit
gezamenlijke streefbeeld.

Aangenomen, zonder stemming
IX

Voorstel tot het met één jaar verlengen van de aan de heer A.
Uijlenhoet verleende ontheffing van ingezetenschap.
Besluit
De aan de heer A. Uijlenhoet op 21 mei 2019 voor de duur van één jaar
verleende ontheffing van ingezetenschap van de gemeente Waalre met één
jaar te verlengen.
Aangenomen, zonder stemming

X

Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan

't Hazzo e.o.

De fracties D66, GL, ZWI4 en G&P dienen op het voorstel een amendement
'Overschrijding budget herinrichting openbare ruimte 't Hazzo' (bijlage 1) in.
Dit amendement wordt met hoofdelijke stemming verworpen met 7 stemmen
voor en 9 stemmen tegen:
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De heer J. Claessen
Mevrouw C. Eeken-van Hoof
Mevrouw A. Groeneveld
Mevrouw J. Beuger
De heer G. Lammers
De heer F. Schoots
Mevrouw S. van de Goor-Gelens
Mevrouw S. Harks
De heer A. Links
De heer D. Damen
De heer C. de Zeeuw
De heer P. Donders
Mevrouw E. Gremmée
De heer E. Rutten
Mevrouw J. Verouden
De heer A. Bijnen
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tegen
tegen
voor
voor
voor
tegen
voor
voor
tegen
voor
tegen
tegen
tegen
voor
tegen

De heer Schoots legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem voor het
amendement juist omdat weer eens heel duidelijk blijkt dat de coalitie en het
college geen enkele verschuiving in de richting van de oppositie wenst te
maken."

Mevrouw Verouden legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem voor
het amendement omdat ik merk dat inhoudelijk zowel de wethouder als de
coalitiepartijen geen enkele moeite doen om maar enigszins bij elkaar te
komen om dit grote verschil te verkleinen."
De heer Bijnen legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem tegen het
amendement, wij hebben onze motivering al aangegeven. Wij hebben een
afweging gemaakt, aan de ene kant de overschrijding en aan de andere kant
het risico op vertraging en het verlies van draagvlak in de buurt en de
toegepaste bu rgerparticipatie, "

Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: "GroenLinks
stemt voor het amendement en verder zijn we van mening dat een
overschrijding van 7Oo/o op zo'n plan echt niet kan en de beweging van de
coalitiepartijen valt ons tegen."
De heer Lammers legt hierbij de volgende stemverklaring af:"ZWL4 stemt
voor het amendement omdat wij van mening zijn dat met enige creativiteit er
mogelijkheden moeten zijn om deze forse overschrijding te beperken en wij
hebben met leedwezen vastgesteld dat de coalitie niet bereid is te
verschuiven."
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem voor dit
amendement omdat er met een minimale meerderheid onvoldoende
draagvlak is om met zo'n groot bedrag het voorstel te overschrijden en dit
toch wordt doorgedreven door de coalitiepartijen."
De heer De Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem voor
dit amendement omdat ik het eigenlijk onbegrijpelijk vind dat zowel coalitie
als college geen enkele moeite doen om te kijken of er draagvlak binnen de
raad is voor zo'n groot en belangrijk plan maar via een tunnelvisie gewoon

doorgaan."
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De heer Claessen legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem tegen
het amendement omdat ik de kosten acceptabel vind en ik geen afbreuk
wens te doen aan het participatietraject,"

Mevrouw Harks legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem voor het
amendement omdat ik het betreur dat bij zo'n groot project waar het om
zoveel geld gaat we mekaar niet kunnen vinden."
De fractie WD dient op het voorstel een amendement'Alternatieve dekking
voor extra middelen 'tHazzo e.o.'(bijlage 2) in. Dit amendement wordt met
9 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties AWB,
WD en CDA hebben voorgestemd.

Besluit

1. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen zoals
opgenomen in de "Nota van wijzigingen".

2. Het bestemmingsplan "'t Hazzo e.o. " gewijzigd vast te stellen
3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het
exploitatiegebied.

4. In te stemmen met het Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van

de

openbare ruimte in het projectgebied.

5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bijdrage van
€ 140.000, -- uit het Wegenbeheersplan 202I, en een bijdrage van
€ 60.000, -- uit het Lokaal Fonds en een bijdrage van € 25.000, -uit het Gemeentelijk Rioleringsplan ten behoeve van de inrichting
van de openbare ruimte binnen het projectgebied van het project
"Trolliuslaan e.o." (complex 71).
Aangenomen, met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen, waarbij de fracties
AWB, VVD en CDA hebben voorgestemd.
De fractie VVD dient op het voorstel een motie 'Alternatieve dekking voor
extra middelen't Hazzo e.o.'(bijlage 3) in. Deze motie is ingetrokken en
omgezet in een amendement.

De voorzitter schorst de vergadering omstreeks 22.45 uur en
heropent deze op donderdag 11 juni 2O2O, om 19:3O uur.
XI

Voorstel inzake voorlopig ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte't
Hazzo.
De fracties AWB, WD en CDA dienen op het voorstel een amendement
'sporthal en ontmoetingsruimte't Hazzo'(bijlage 4) in. Dit amendement
wordt met 15 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen, waarbij de fractie
GL heeft tegengestemd.

Besluit

1. De voorziening groot onderhoud'tHazzo toe te voegen aan het
krediet ombouw 't Hazzo.
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2. Het Voorlopig Ontwerp van 't Hazzo niet uit te breiden met
zonnepanelen en renovatie van de tribune.
Aangenomen, zonder stemming.
De fractie AWB dient op het voorstel een motie 'sporthal en
ontmoetingsruimte'tHazzo'(bijlage 5) in. Deze motie wordt na een
toezegging van het college ingetrokken,

Toezegging
Het college zegt toe te willen bezien of bij de bouw van de ontmoetingsruimte
een flexibele vouwwand alsnog kan worden meegenomen dan wel bij de
bouw die technische- en bouwkundige voorzieningen mee te nemen die het
achteraf aanbrengen van een flexibele vouwwand, bij regelmatig gebleken
behoefte, zonder extra kosten mogelijk maken.
Toezegqing
Het college zegt toe om een onderzoek te doen naar zonnepanelen in de
gevel, de daarmee gepaard gaande kosten en eventuele dekking en het effect
op de exploitatie die dat met zich mee zou brengen en daarover een
uitwerking naar de raad te sturen.

XII

Motie vreemd aan de orde van de dag Bravoflex.
De fractie CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag 'Bravoflex'
(bijlage 6) in.

Deze motie wordt aangehouden.

XIII

Motie vreemd aan de orde van de dag maak glasvezelkabel haalbaar
voor buitengebied fase 4.
De fracties ZWL4 en GL dienen een motie vreemd aan de orde van de dag
'Maak glasvezelkabel haalbaar voor buitengebied fase 4' (bijlage 7) in.

Deze motie wordt ingetrokken. Het onderwerp zal in een andere bijeenkomst
worden besproken.
Toezegging
Het college zegt toe om in een raadsinformatiebrief antwoord te geven op de
vraag of er een verzoek van KTWaalre is ontvangen om werkzaamheden te
combineren en wat het antwoord van de gemeente hierop is geweest.

XIV

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL, ZW14 en
D66 Coalition of the willing.
De fracties GL, ZWI4 en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de
dag 'Coalition of the willing' (bijlage 8) in.

De stemmen staken in een hoofdelijke stemming, met B stemmen voor en
stemmen tegen:

o
r

De heer J. Claessen
Mevrouw C. Eeken-van Hoof

tegen
tegen

B
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Mevrouw A. Groeneveld
Mevrouw J. Beuger
De heer G. Lammers
De heer F. Schoots
Mevrouw S. van de Goor-Gelens
Mevrouw S. Harks
De heer A. Links
De heer D. Damen
De heer C. de Zeeuw
De heer P. Donders
Mevrouw E. Gremmée
De heer E. Rutten
Mevrouw J. Verouden
De heer A. Bijnen

tegen
voor
voor
voor
tegen
voor
voor
tegen
voor
voor
tegen
tegen
voor
tegen

Het nemen van een beslissing over deze motie wordt uitgesteld tot een
volgende vergadering, waarbij de beraadslagingen kunnen worden heropend.
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: "De fractie ZWL4
stemt voor de motie, het gaat om het uitspreken van de intentie, en niet de
praktische invulling wat niet mogelijk zou zijn, solidariteit en niet wegkijken."

Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: "wij hebben nog
niet zo lang geleden onze koning willem-Alexander horen zeggen dat we niet
moeten wegkijken en dan moeten we in Waalre dit ook niet doen."
De heer Bijnen legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Een
intentieverklaring zonder iets erachter is loos en politiek en daar doe ík niet
aan mee."

Mevrouw verouden legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Het betreft
hier een acute situatie die zeker in deze coronatijd de aandacht vraagt,
belangrijk om vanuit de lokale democratie het signaal aan het Rijk te geven."
Mevrouw Harks legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik ben voor en
vind het heel vervelend dat er zoveel mensen zijn die wegkijken, ik vind dat
echt niet kunnen."
XV

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.15 uur

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 7 juli 2020
DE RAAD
de gri

W.A. Ernes

E GEMEENTE WAALRE,

de voorzitter

J.W. Brenninkmeijer

