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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020
Voorzitter
Griffier
Aanwezig:
AWB

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

VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
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, 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.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Afwezig:
AWB

de heer E.W.H. Rutten

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
Afwezig:
I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:30 uur welkom en mevrouw Harks
opent de vergadering met een korte overweging over stemmen.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Damen wordt, met nummer 9 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Vragenhalfuur.
De heer de Zeeuw, fractie D66 stelt vragen over de exploitatie van het
Klooster. Deze vragen worden door portefeuillehouder Uijlenhoet beantwoord.

IV

Mededelingen.
Mevrouw Groeneveld geeft een korte terugkoppeling over de Raadstafel21
van 23 september 2020.

V

Ingekomen stukken.
Op verzoek van de heer Links is de brief van een inwoner van de gemeente
Waalre met het verzoek om evaluatie brand Buijtenste meerken 2 en 4
geagendeerd. De wijze van afdoening wordt niet gewijzigd en de brief blijft
ter afdoening in handen gesteld van het college.
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VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 15 september 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid.
De fracties CDA, AWB en VVD dienen op het voorstel een amendement
‘Aanvullend onderzoek Traverse’ (bijlage 1) in.
De fracties D66, ZW14, PvdA, GL en G&P dienen op het voorstel een
amendement ‘Stille straatstenen Traverse’ (bijlage 2) in.
Besluit
Besluitvorming over dit voorstel wordt met vier weken verdaagd, tot de
besluitvormende raadsvergadering van 27 oktober 2020.
Toezegging
Het college zegt toe om nader onderzoek te doen naar de verharding, daarbij
de vanuit de raad aangeboden informatie te betrekken en uiterlijk 23 oktober
vier varianten voor wegverharding bij het voorstel te voegen (waaronder één
voorkeursvariant) waarmee de raad het conceptbesluit kan amenderen.
Toezegging
Het college zegt toe de vraag over de riolering van de fractie G&P schriftelijk
te beantwoorden.

VIII

Motie Coalition of the willing
De fracties GL, ZW14 en D66 dienden tijdens de raadsvergadering van 15
september 2020 een motie ‘Coalition of the willing’ (bijlage 3) in, toen
staakten de stemmen
Deze motie wordt met hoofdelijke stemming aangenomen met 9 stemmen
voor en 7 stemmen tegen:

















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

tegen
tegen
tegen
voor
voor
voor
tegen
voor
tegen
voor
voor
tegen
voor
voor
tegen
voor
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IX

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.05 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 13 oktober
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

