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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 15 SEPTEMBER 2020
Voorzitter
Griffier
Aanwezig:
AWB

de heer A.J.W. Boelhouwer
de heer W.A. Ernes

VVD
D66
CDA
ZW14
GL
G&P

de heer J.A.J. Claesssen, mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik en
de heer P.J.A.M. Donders
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots 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.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Afwezig:
AWB
D66
PvdA

de heer E.W.H. Rutten
mevrouw S. Harks
de heer J.P. Hazelaar

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
De heer H.M. Kruip
Mevrouw L.I. Smit-Volkers
I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:30 uur welkom en mevrouw Van de
Goor-Gelens opent de vergadering met een korte overweging over de
handdruk.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Claessen wordt, met nummer 6 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij de motie van wantrouwen
wethouders wordt ingetrokken en van de agenda wordt afgevoerd.
Toezegging
De Burgemeester zegt toe dat de wethouders uiterlijk 1 oktober een
verklaring zullen afleggen aan de raad waarom zij het vertrouwen in het
handelen van de burgemeester hebben opgezegd.
Een motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL, ZW14 en D66
wordt als agendapunt XI toegevoegd.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.
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IV

Mededelingen.
-De heer Links geeft aan dat hij de nieuwe fractievoorzitter is van de fractie
ZW14. Hij bedankt de heer Lammers voor zijn inzet.
-Wethouder Kruip doet een korte mededeling over de herijking van het
gemeentefonds.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VI

Vaststelling van de besluitenlijsten van de besluitvormende
raadsvergaderingen, gehouden op 30 juni, 7 juli en 20 augustus
2020.
Besluiten
Allen aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie inhuur van
derden.
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie over
de inhuur van externen;
2. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen en
daarmee het college (c.q. de ambtelijke organisatie) op te dragen;
a. De te volgen procedure vast te leggen in een eenvoudig protocol
op basis van het thans gehanteerde aanvraagformulier.
b. De afweging, waarom in een specifiek geval tot inhuur moet
worden overgegaan, als een vast onderdeel in het betreffende
aanvraagformulier op te nemen.
c. In geval van tijdelijke waarneming van een functie, in het
aanvraagformulier onder “opdrachtomschrijving” een verwijzing
naar de functiebeschrijving van de te vervangen functionaris op
te nemen.
d. Van tussentijdse evaluatiegesprekken en afrondende
eindgesprekken een beknopt verslag op te maken en bij
langlopende contracten de momenten van die tussentijdse
gesprekken in het contract vast te leggen.
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel inzake zienswijze toekomst Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven (RHCe).
Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerp-brief inclusief bijlagen van de
Bestuurscommissie RHCe aan het Algemeen Bestuur RHCe over de
verbeterde bedrijfsvoering en dienstverlening van het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
2. Akkoord te gaan met de voortzetting van de taken van het RHCe op
basis van de wet- en regelgeving en de tekst van gemeenschappelijke
regeling van het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven binnen
de afgesproken financiële kaders.
Aangenomen, zonder stemming.
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IX

Voorstel tot herbenoemen van twee leden van de commissie
bezwaarschriften.
Besluit
tot het voor de commissie bezwaarschriften herbenoemen van:
- mevrouw mr M. Knapen als plaatsvervangend voorzitter/commissielid voor
een periode van vier jaar.
- mevrouw mr J. Crommentuijn als commissielid voor een periode van vier
jaar.
Aangenomen, zonder stemming.

X

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan
gezondheidscentrum Waalre-dorp.
Besluit
1.
Het bestemmingsplan Gezondheidscentrum Waalre ongewijzigd
vast te stellen.
2.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor,
ervan uitgaande dat de basisschool bereikbaar blijft vanuit zuidelijke
richting.”

XI

Motie Coalition of the willing
De fracties GL, ZW14 en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de
dag Coalition of the willing (bijlage 2) in.
Deze motie wordt met hoofdelijke stemming aangehouden met 7 stemmen
voor en 7 stemmen tegen:















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

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

Mevrouw Eeken-van Hoof legt hierbij de volgende stemverklaring af:
“Niemand zal ontkennen dat het een trieste situatie is, maar de oplossing
hoort niet tot de competentie van de gemeenteraad dus ik stem tegen.”
De heer De Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor
deze motie omdat het te maken heeft met barmhartigheid en naastenliefde.”
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De heer Claessen legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
de motie omdat het onderwerp hoe schrijnend ook van nationaal en
internationaal belang is en niet op deze agenda thuishoort.”
XIII

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 29 september
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

