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-1.
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer H.J.M. Scheepers.
1.1.
Coalitieakkoord 2018-2022
De heer N.J.C.M. van der Palen geeft een toelichting op het coalitieakkoord.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 28 mei 2018.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 28 mei 2018.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a, 3.I.b, 3.I.d en 3.I.e worden voor kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stuk 3.I.c, (Stichting Dierenlot) wordt door LHL naar het presidium gevraagd.
Ingekomen stuk 3.IV.a. (Commissariaat van de media, verlenging aanwijzing Stichting
Publieke Lokale Radio). Verzocht wordt door zowel LHL als VVD om dit samen te voegen
met de brief van Heeze24, geagendeerd voor de ingekomen stukken van de raad op 2
juli a.s.
De voorzitter zal overleggen of dit mogelijk is.
4.
M1

Kadernota 2019-2022 (Rv18.34)
Motie ABHL, Inspraak gemeenteraad op de ontwerp omgevingsvisie van de
provincie Noord-Brabant
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 18-6-2018 en 25-62018;
gehoord de beraadslaging;
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-

overwegende dat op de omgevingsvisie van de provincie tot 30 juni 2018 inspraak
gegeven kan worden
van oordeel dat de omgevingsvisie de agrariërs te weinig tijd geeft voor de transitie
van mening dat daardoor veel agrariërs noodgedwongen zullen moeten stoppen met
hun bedrijf
van mening dat dit tot verpaupering van ons buitengebied zal leiden
van mening dat de milieuwinst mondiaal daardoor afneemt

verzoekt de gemeenteraad om een eigen inspraakreactie naar de provincie te sturen met
de inhoud volgens de bijlage bij deze motie
en gaat over tot de orde van de dag”
Bijlage bij motie:
Gedeputeerde Staten
postbus 90151
5200 MC HERTOGENBOSCH
Onderwerp: Ontwerp Omgevingsvisie Noord-Brabant
Datum: 25 juni ’18
Geachte leden van Gedeputeerde Staten,
We hebben uw visie op de Brabantse leefomgeving (ontwerp) gelezen. Middels dit
schrijven geven wij onze inspraakreactie.
De visie focust erg op de agrarische sector terwijl sommige andere sectoren nauwelijks of
niet genoemd worden om de milieudoelstellingen uit het akkoord van Parijs te halen.
De investeringen die u in deze visie oplegt aan de agrarische sector zullen voor veel
boeren te hoog zijn om nog terug te kunnen verdienen. Bedrijfssluitingen en verpaupering
zullen dan het gevolg zijn. Ook leveren de agrariërs een belangrijke bijdrage bij het
beheren van ons buitengebied. Dit terwijl wij nu al het meest CO2-arme vlees van de
wereld voortbrengen. Aangezien de wereldbevolking nog steeds toeneemt zal de
voedselproductie zich waarschijnlijk verplaatsen naar landen waar minder
milieuvriendelijk geproduceerd wordt. U schiet dan met deze visie in uw eigen voet. Wij
vragen u meer tijd te nemen voor de transitie zodat investeringen voor de transitie beter
aansluiten de reguliere investeringen die sowieso gedaan moeten worden in de
agrarische sector.
Ook vragen wij u om meer in de geest van de nieuwe omgevingswet in overleg met alle
stakeholders tot oplossingen te komen. Hiervoor moet de gemeentelijke omgevingsvisie
ook de ruimte kunnen bieden zonder dat daarbij teveel opgelegd wordt door de provincie.
Daarbij is onze gedachte dat het alleen weliswaar sneller gaat maar samen, ook met de
agrarische sector, komen we verder.
De Provincie zou daarbij meer in kunnen zetten om een wenkend perspectief te schetsen
en eventueel met subsidies de juiste richting te faciliteren.
Wij vragen u om deze opmerkingen te verwerken in uw omgevingsvisie.
Hoogachtend,
Gemeenteraad van Heeze-Leende
Burgemeester

Griffier

Motie verworpen met 5 stemmen voor en 12 stemmen tegen, hoofdelijke stemming
Voor: H.J.A. Scheepers, mw. M. L. ten Hout, F.J.P.M. Cuijpers, mw. M.E.W. van Breugel,
R. Groenewoud
Tegen: J.M.M. de Turck, mw. T.C. Veldkamp, F.M.P. Maas, J.P.T.J.N. Vos, M. de Lange,
N.J.C.M. van der Palen, D.L. Keuten, P.J.N.M. Vertogen, mw. I.C.J.A.T. Maas, M.P.
Klerks, A.J.M. Dietvorst, mw. A.M. Hijmans.
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Stemverklaring J.P.T.J.N. Vos: “Het staat elke persoon en elke partij vrij om hier een
zienswijze op in te dienen.”
M2

Motie ABHL, Instellen van een raadscommissie volgens artikel 82 van de
gemeentewet met als doel de implementatie van de omgevingswet en te
komen tot een lokale omgevingsvisie
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 18-6-2018 en 25-62018;
gehoord de beraadslaging;
-

overwegende dat de nieuwe Omgevingswet veel inspanningen van de gemeente
verwacht om daar o.a. een lokale Omgevingsvisie voor te ontwerpen
van mening dat dit lokaal maatwerk moet worden en niet een van de plank gehaalde
omgevingsvisie die dan automatisch algemeen van aard zal zijn

verzoekt de gemeenteraad om een raadscommissie conform artikel 82 van de
gemeentewet in te stellen die o.a. tot taak heeft met behulp van deskundigen een
concept omgevingsvisie aan de gemeenteraad aan te bieden
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 2 stemmen voor en 15 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fractie ABHL
Tegen: fracties VVD, PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ/GL.
Stemverklaring VVD: “Wij steunen het voorstel van het college en de overige fracties om
dit naar het presidium voor verdere beraadslaging te vragen”
M3
Motie ABHL, collegeprogramma
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 18-6-2018 en 25-62018;
gehoord de beraadslaging;
van oordeel dat er voor de behandeling van de begroting een collegeprogramma moet
zijn. Omdat er in de laatste raadsinformatiebijeenkomst volstrekt onduidelijk was of het
college daar mee gaat komen;
verzoekt het college om voor 15 oktober 2018 het collegeprogramma aan de
gemeenteraad aan te bieden
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie ingetrokken.
M4
Motie ABHL, randweg Heeze
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 18-6-2018 en 25-62018;
gehoord de beraadslaging;
-

-

overwegende dat in Heeze-Leende 65% meer geregistreerde verkeersongevallen
plaatsvinden dan in vergelijkbare gemeenten. (In absolute gevallen 178
geregistreerde verkeersongevallen per jaar in Heeze-Leende tegenover 108
geregistreerde verkeersongevallen in vergelijkbare gemeenten (< 25.000 inw.);
overwegende dat de extra woningen zowel in de Bulders als op de Kloostervelden de
verkeersonveiligheid vergroten;
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-

van oordeel dat het verkeer dat de kern van Heeze niet als bestemming heeft er
zoveel mogelijk via een aantrekkelijk alternatief omheen geleid dient te worden

verzoekt de gemeenteraad om de opbrengsten van woonwijk de Bulders in te zetten om
de randweg vanaf de aansluiting de Bulders/Leenderweg door te trekken naar de
Somerenseweg via industrieterrein de Poortmannen
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 5 stemmen voor en 12 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fracties ABHL, VVD
Tegen: fracties PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ/GL
M5
Motie ABHL, Opstellen werkgroep duurzaamheid
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 18-6-2018 en 25-62018;
gehoord de beraadslaging;
- overwegende dat de impact groot is om de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs te
halen
- dat de gemeente zelf geen substantiële financiën heeft anders dan de middelen die
het rijk daarvoor aan de gemeente ter beschikking stelt;
verzoekt de gemeenteraad om een werkgroep duurzaamheid in te stellen die samen met
betrokken inwoners onderzoekt wat er gedaan kan worden door de gemeente HeezeLeende om de duurzaamheid en circulaire economie te bevorderen
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 2 stemmen voor en 15 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fractie ABHL,
Tegen: fracties VVD, PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ/GL
Toezegging: agenderen voor presidium
M6
Motie VVD, Flankerende verkeersmaatregelen randweg Heeze
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 25 juni 2018;
kennis genomen hebbend van:
- de in de kadernota voorgestelde flankerende verkeersmaatregelen bij de randweg
Heeze
overwegende dat:
- het primaire belang van de flankerende maatregelen moet zijn om verkeer zoveel
mogelijk op (nieuwe) wegen buiten de woonwijken af te wikkelen
- secundair aandacht moet zijn voor onveiligheid en (geluids)overlast wat het
resterende verkeer nog veroorzaakt
- deze maatregelen zich niet moeten beperken tot het centrum van Heeze maar waar
mogelijk op alle drukke wegen in de gemeente moeten worden toegepast
- maatregelen hiertoe effectief en efficiënt, dus zo sober mogelijk als vanuit de
doelstelling mogelijk, moeten worden uitgevoerd en waar mogelijk moeten worden
gecombineerd met noodzakelijk groot onderhoud aan de weg of de riolering
roept het college op:
- voor de bestaande plannen flankerende maatregelen alternatieven uit te werken
- voor andere drukke wegen door woonwijken mogelijkheden van maatregelen te
onderzoeken
- dit te doen in samenwerking met de raadswerkgroep verkeer
en gaat over tot de orde van de dag.”
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Motie verworpen met 7 stemmen voor en 10 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fracties ABHL, VVD, PvOJ/GL
Tegen: fracties PvdA, LHL, CDA, D66
M7
Motie VVD, Onderzoekskosten overlast
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 25 juni 2018;
kennis genomen hebbend van:
- de in de kadernota voorgestelde verhoging van het budget voor onderzoek door de
ODZOB n.a.v. klachten over (geluids)overlast
overwegende dat:
- de gemeente bij het vaststellen van bestemmingsplannen en het afgeven van
vergunningen een passende balans moet vinden tussen de belangen van alle
betrokken partijen, m.n. vergunningshouders en omwonenden
- vergunningshouders de plicht hebben om zich aan de vergunningsvoorwaarden te
houden
- burgers in het algemeen mondiger zijn geworden en vaker de keuze maken om bij
ervaren overlast een klacht in te dienen en de gemeente te verzoeken handhavend
op te treden
- burgers zich daarbij niet altijd laten leiden door de vergunningsvoorwaarden omdat ze
deze niet kennen of niet relevant vinden
- de gemeente geconfronteerd wordt met toenemende kosten van handhaving en die
kosten nu af moet wentelijken op alle burgers, die zelf vaak op geen enkele manier
partij zijn bij een dispuut
roept het college op:
- de mogelijkheden te onderzoeken om vergunninghouders – bij bestaande maar vooral
ook nieuwe vergunningen – actief te laten aantonen dat zij aan de
vergunningsvoorwaarden voldoen, eventueel afhankelijk van het aantal klachten dat
over een vergunningshouder wordt ingediend of kan worden verwacht
- de mogelijkheden te onderzoeken om kosten van onderzoeken bij achteraf terecht
gebleken klachten op vergunningshouders te verhalen
- de mogelijkheden te onderzoeken om omwonenden beter te informeren over
toegestane activiteiten en daaruit te verwachten overlast in hun omgeving
- te onderzoeken in welke mate klachten na onderzoek terecht blijken te zijn en indien
nodig de criteria voor het laten uitvoeren van onderzoeken n.a.v. klachten te herzien
om te veel onterechte klachtenonderzoeken te voorkomen
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 4 stemmen voor en 13 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, D66
Tegen: fracties ABHL, PvdA, LHL, CDA, PvOJ/GL
M8
Motie Partij voor Oud en Jong/GroenLinks, Middelen reserveren voor
gedragsverandering als onderdeel van de geplande flankerende maatregelen m.b.t.
verkeer
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018;
kennis genomen hebbend:
van het programma wonen (onderdeel verkeer) uit de kadernota 2019-2022
overwegende dat:
- het goed is dat er nu al middelen worden gereserveerd voor flankerende maatregelen
m.b.t. de randweg in Heeze
- naast fysieke maatregelen zoals voorgesteld in de kadernota het ook nodig is om te
gaan investeren in ‘gedragsverandering’ van de gebruikers van de randweg en het
verblijfsgebied in de kern van Heeze
- gedragsverandering een lastig en vaak langdurig en taai proces is
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-

ander gedrag (neem b.v. vaker de fiets dan de auto,. blijf op de A2/A67 bij een korte
file) een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de flankerende maatregelen
voor het centrum van Heeze

verzoekt
het college van de gemeente Heeze-Leende om bij de voorbereiding van de begroting
van 2019 de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot gedragsverandering van de
gebruiker van deze nieuwe infrastructuur. Hierbij willen we graag onderscheid maken in
verschillende doelgroepen (inwoners van binnen en buiten de gemeente en verschillende
type weggebruikers – de (vracht)automobilist, de fietser en de voetganger)
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 6 stemmen voor en 11 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, D66, PvOJ/GL
Tegen: fracties ABHL, PvdA, LHL, CDA
M9
Motie Partij voor Oud en Jong/GroenLinks, Uitvoeren klimaatstresstest en
opstellen klimaatbegroting (nulmeting) als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebbend:
van het programma duurzaamheid in de Kadernota 2019-2022
overwegende dat:
- het goed is dat er gewerkt wordt aan een nieuw duurzaamheid- en klimaatbeleid (zie
ook de beantwoording van de technische vragen hieromtrent)
- de provincie Noord-Brabant middelen ter beschikking stelt voor het uitvoeren van een
klimaatstresstest en het organiseren van een klimaatadaptiedialoog met
maatschappelijke partners. Voor nadere informatie zie
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/subsidies-provincie-voorklimaatstresstesten.aspx
- alle gemeenten verplicht zijn om een klimaatstresstest uit te voeren en de gemeente
Heeze-Leende het ‘voornemen’ heeft om dit samen met de A2-gemeenten te gaan
uitvoeren
- hiervoor wel co-financiering nodig is vanuit de gemeente
- het van belang is om een goed startpunt te hebben (nulmeting) om de voortgang van
het duurzaamheid- en klimaatbeleid jaarlijks te kunnen monitoren
verzoekt:
het college van Heeze-Leende om in de komende periode (2e helft van 2018) als
onderdeel van het opstellen van een duurzaamheidsbeleid
- om een klimaatstresstest uit te voeren incl. het voeren van een klimaatadaptiedialoog
met betrokken partijen (o.a. waterschappen, woningbouwcorporaties, GGD, collega
buurgemeenten)
- hiervoor de benodigde middelen voor cofinanciering beschikbaar te stellen
- om een nulmeting uit te voeren voor een nog op te stellen klimaatbegroting. Dit om de
voortgang van het duurzaamheid- en klimaatbeleid de komende jaren te kunnen
monitoren
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 5 stemmen voor en 12 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL
Tegen: fracties ABHL, PvdA, LHL, CDA, D66
M10
Motie Partij voor Oud en Jong/GroenLinks, Instellen raadswerkgroep
duurzaamheid en klimaat
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
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kennis genomen hebbend:
van het programma duurzaamheid in de Kadernota 2019-2022
overwegende dat:
- er een grote maatschappelijke noodzaak is om op het gebied van duurzaamheid en
klimaat nu echt meetbare stappen te gaan zetten ook op lokaal gemeentelijk niveau
- het goed is dat er ambtelijk gewerkt wordt aan een nieuw duurzaamheidsbeleid
- het van belang is dat de raad het belang van het onderwerp in een vroegtijdig stadium
bij de beleidsvorming betrokken gaat worden
verzoekt
de gemeenteraad c.q. het presidium op korte termijn een raadswerkgroep ‘duurzaamheid
en klimaat’ in te stellen die als klankbord en adviesorgaan gaat dienen voor de
totstandkoming van het in de kadernota genoemde duurzaamheidsbeleid. Het staat de
werkgroep vrij om bij het overleg betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties te
betrekken
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie ingetrokken.
M11
Motie Partij voor Oud en Jong/GroenLinks, Procesvoorstel m.b.t. betrekken
raad bij voorbereiding begroting 2019 inclusief ingevulde lange termijnplanning
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebbend:
van het programma duurzaamheid in de Kadernota 2019-2022
overwegende dat:
- er in de kadernota (overigens begrijpelijk) nog weinig is uitgewerkt van de
voornemens zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord op hoofdlijnen
- het ‘nieuwe’ beleid op veel terreinen nog in de kinderschoenen staat
- de raad (coalitie en niet coalitiepartijen) graag vroegtijdig betrokken wil worden bij de
beleidsvoorbereiding (zie hiervoor ons eerder ingediend voorstel voor een aangepast
vergadermodel)
verzoekt
het college van Heeze-Leende om zo spoedig mogelijk (graag voor de laatste
raadsinformatiebijeenkomst voor de zomer-maandag 9 juli)
- het toegezegde procesvoorstel (zie beantwoording technische vragen) ter beschikking
te stellen aan de raad zodat direct na de zomerperiode (september/oktober) er
concrete stappen kunnen worden gezet die nog van invloed kunnen zijn op de
begroting 2019
- de lange termijnplanning (LTP) zo concreet mogellijk in te vullen waarbij duidelijk
wordt gemaakt aan de raad wanneer welke inbreng wordt gevraagd voor welk
programma
(onderdeel).
Hierbij
onderscheid
maken
in
kaderstelling,
beleidsvoorbereiding en besluitvorming
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen, stemming per fractie.
Voor: fracties ABHL, VVD, D66, PvOJ/GL
Tegen: fracties PvdA, LHL, CDA
M12

Motie VVD, verwerking nog niet goedgekeurde raadsvoorstellen

“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebbend van:
- de reeds opgenomen budgetten voor diverse onderwerpen waar de raad inhoudelijk
nog over moet besluit
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-

met name voor duurzaamheidspakket CPL, uitvoeringsplan bomen, flankerende
verkeersmaatregelen Heeze

overwegende dat:
- het ongewenst is om in de kadernota formeel budget toe te kennen voor posten waar
de raad inhoudelijk nog een besluit over moet nemen waarmee dit budget substantieel
kan wijzigen
- dit principe niet consequent is toegepast (bijv. vervanging gymzaal Spoorlaan en
nieuwe aansluiting Poortmannen-Leenderweg niet inzichtelijk is gemaakt
besluit
-

de werkgroep Planning & Control de opdracht te geven voorstellen te doen om
bovenstaande principes te verwerken in de notitie Kaders voor de Kadernota en indien
nodig de financiële verordening

en gaat over tot de orde van de dag”
Motie ingetrokken.
M13
Motie VVD, samenwerking bieb en perron
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebben van:
het voorstel om een extra subsidie voor extra activiteiten georganiseerd door bibliotheek
Dommeldal en Vrienden van de Bied omdat er meer plannen zijn dan budget
overwegende dat:
- het gewenst is dat in ’t Perreon een gevarieerd aanbod van activiteiten is, waarmee
een breed publiek en de verschillende doelgroepen daarbinnen worden bediend;
- het risico groot is dat het subsidiëren van specifiek de bibliotheek leidt tot concurrentie
binnen de programmering in ’t Perreon
- het gewenst is dat de verschillende partijen die activiteiten aanbieden gezamenlijk tot
afstemming komen in de programmaraad
- de activiteiten van de bieb een grote belasting geven op de beheerder van ’t Perron,
zonder dat hiervoor inkomsten naar ’t Perron vloeien
- voor een permanente toekenning van een dergelijk budget uit een evaluatie de
maatschappelijke meerwaarde moet blijken evenals inzicht moet ontstaan in de mate
waarin hiervoor subsidie noodzakelijk is
besluit:
De besturen van het Perron, Vrienden van de bied en bibliotheek Dommeldal op te
roepen hun onderlinge samenwerking waar mogelijk te verbeteren en het college te
vragen hier bij het toekennen van toekomstige subsidiëring rekening mee te houden
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie ingetrokken.
A1
Amendement D66, participatietraject nieuwe gymzaal
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 18 juni
2018;
kennis genomen hebbend van:
de Kadernota 2019 met daarin opgenomen het onderwerp gymzaal Ds. Kremerstraat
onder 3.8 Accommodatiebeleid
overwegende dat:
 de keuze en de beslissing om 2 gymzalen samen te voegen in één nieuw
gebouw op een nieuwe locatie grote consequenties zal hebben voor de
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gebruikers van deze gymzalen en andere betrokkenen, zoals verenigingen,
scholen, omwonenden en ouders
dit een beslissing is die genomen wordt voor langere tijd, dat daarom
zorgvuldigheid belangrijk is en er veel gedaan moet worden om de eisen, wensen
en belangen van alle betrokkenen te kennen
bij eerdere keuzes voor het toepassen van participatie, dit heeft geleid tot
positieve ervaringen en effectieve invulling van het uitvoeringsplan
dat door de nieuwe omgevingswet participatie vaker toegepast zal gaan worden
en dat ervaring hiermee opdoen een bijkomend voordeel is
bij navraag een indicatie van € 10.000,-- is opgegeven als noodzakelijk extra
budget voor het toevoegen van een uitgebreid participatietraject aan het
voorbereidingstraject
de definitieve vaststelling van budgetten plaatsvindt door goedkeur van begroting
2019 en het betreffende raadsvoorstel

besluit:
de volgende tekst toe te voegen aan de Kadernota 2019 bij het onderwerp gymzaal Ds.
Kremerstraat onder 3.8 Accommodatiebeleid:
“Er zal een uitgebreid participatietraject worden opgezet met alle betrokken inwoners,
voorafgaand aan de locatiekeuze, vaststellen van de ruimtelijke procedure en het
opstellen van het programma van eisen. Voor dit participatieproject zal een bedrag van €
10.000,-- worden opgenomen in het financieel kader van 2019 onder het programma
“Meedoen”
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement aangenomen met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen, stemming per
fractie.
Voor: fracties VVD, PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ/GL
Tegen: fractie ABHL
Stemverklaring ABHL: “Tegen, niet omdat wij tegen participatie zijn, maar omdat wij
denken dat dat in één voorstel thuishoort want dan gaan we geld vrijmaken voor
vervanging van de gymzaal door een nieuwe sporthal”.
Stemverklaring VVD: “Met de opmerking dat wij ook graag een evaluatie zouden zien in
het licht van de participatie in het kader van de nieuwe omgevingswet zijn wij voor dit
amendement.”
A2
Amendement PvdA, VVD, LHL, CDA verhogen startkapitaal starterslening
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018;
kennis genomen hebbend van:
collegevoorstel vaststelling Kadernota 2019
overwegende dat:
- het belangrijk is dat bij het gereedkomen van de gewenste starterswoningen in de
Bulders voldoende kapitaal aanwezig is om te voldoen aan de te verwachten stijging
van het aantal aanvragen van burgers voor een door de gemeente te verstrekken
starterslening
- volgens de bestaande regels de gemeente tot een maximaal bedrag van € 35.000,-een starterslening kan verstrekken per aanvraag
- er in eerste instantie 14 starterswoningen in de Bulders zullen worden gebouwd
- er op dit moment nog ongeveer € 19.000,-- beschikbaar is
- er ruimte dient te komen in het fonds voor 14 startersleningen met een maximum van
€ 35.000,-- per lening
besluit in de Kadernota 2019 op te nemen
- het fonds voor startersleningen te verhogen met € 471.000,-- (14 x € 35.000,-- =
€ 490.000,-- minus € 19.000,--)
- het fonds voor blijversleningen en startersleningen samen te voegen
9

-

later dit jaar ook een voorstel voor te leggen aan de raad voor mogelijke
duurzaamheidspakketten

en gaat over tot de orde van de dag”
Amendement aangenomen, stemming per fractie, 17 stemmen voor.
Voor: fracties ABHL, VVD, PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ/GL
Stemverklaring ABHL: “Hier zijn wij voor. Wij vonden het oorspronkelijke amendement
beter want wij denken dat de starters echt geholpen moeten worden en helaas komt er
nou toch weer duurzaamheidspakket erbij, maar beter iets dan niets, dus voor.
A3
Amendement VVD, gastvrouwen
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebbend van:
het voorstel om vooralsnog voor de inzet van gastvrouwen structureel een bedrag van €
32.000,-- mee te nemen naar de begroting als financieel beslag op het begrotingssaldo
overwegende dat:
- de gemeenteraad op 6 november 2017 bij de besluitvorming over de
programmabegroting 2018-2021 heeft besloten om de pilot met de inzet van de
gastvrouwen voorlopig voor 1 jaar voort te zetten en in 2018 te komen met een
evaluatie ter nadere besluitvorming
- dit was vanwege de overwegingen dat:
 de rol van de gastvrouw in principe al ingevuld zou moeten worden door de
receptie
 wachtrijen bij de receptie slechts op zeer beperkte momenten voorkomen en
deze makkelijk te beperken zijn door het tijdig openen van extra balies
 de rol van de gastvrouw volgens opgave van het management niet is in te vullen
in het kader van reïntegratie en arbeidsparticipatie
 evaluatie nodig is om tot een definitief besluit te komen
- het niet noodzakelijk en gezien het besluit d.d. 6 november 2017 niet passend is om
de pilot langer dan 1 jaar te laten voortduren
- de evaluatie van de pilot nog niet is behandeld in de raad en hier niet op vooruit kan
worden gelopen
- het daardoor niet correct is om de inzet van de functie gastvrouw/gastheer structureel
op te nemen in de begroting, zonder dat er op basis van de pilotresultaten
besluitvorming door de raad over heeft plaatsgevonden
besluit
in afwachting van de evaluatie van de pilot en de daaraan gekoppelde besluitvorming
over het vervolg de opgenomen bedragen van € 32.000,-- te schrappen en op PM te
zetten
en gaat over tot de orde van de dag”
Amendement verworpen met 5 stemmen voor en 12 stemmen tegen, stemming per
fractie.
Voor: fracties ABHL, VVD
Tegen: fracties PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ/GL
Stemverklaring PvdA: “De uitleg van wethouder De Bruijn geeft ons alle hoop dat we in
september tot een goede afgewogen beslissing kunnen komen na de evaluatie.”
Stemverklaringen LHL, CDA, D66. Zij onderschrijven de stemverklaring van de PvdA
Toezegging wethouder De Bruijn: vragen VVD en PvdA inzake Kadernota worden
schriftelijk beantwoord.
6.

Vervolg Kadernota
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De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, met stemming per fractie, conform het
geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders
 1.
2.

3.
4.

De kadernota 2019 vast te stellen
Instemmen met de volgende aanpassing op de index t.o.v. uitgangspunten
begroting 2018-2021
a. De index van de professionele instellingen voor de jaren 2019 t/m 2022
te indexeren met 2% i.p.v. 1% welke in de meerjarenraming was
voorzien.
Instemmen met het opzetten van een uitgebreid participatietraject met
betrekking tot de bouw van een nieuwe gymzaal aan de Ds. Kremerstraat en
hiervoor in 2019 € 10.000 ter beschikking stellen.
Instemmen met het samenvoegen van de voor blijvers- en startersleningen
beschikbare middelen en de hiervoor via een zogenaamd revolving fund
beschikbare middelen met € 471.000 verhogen.

Stemming per fractie, 5 stemmen tegen/12 stemmen voor.
Voor: fracties PvdA, LHL, CDA, D66, PvOJ
Tegen: ABHL, VVD
Stemverklaring VVD: “We hebben geprobeerd de behandeling van deze kadernota
compleet en constructief te benaderen. Helaas valt het zowel bij de beantwoording van
onze vragen als suggesties als bij de behandeling van amendementen en moties die wij
hebben ingediend het resultaat ons heel erg tegen en vandaar blijft ons niets anders over
dan tegen deze kadernota te stemmen.”
23.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 2 juli 2018
,de voorzitter
,de griffier
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