BESLUITENLIJST RONDETAFELGESPREK 9 december 2019
Voorzitter:
mw. A.M. Hijmans
Raadsleden
en mw. M.E.W. van Breugel-Smolders, J.H.M. Cuijten, mw. M.L. ten
fractievertegenwoordigers: Hout, C.T.G.A.M. Jacobs, mw. L.P.M. Keijzer, M.P. Klerks, M. de
Lange, F.M.P. Maas, mw. I.C.J.A.T. Maas, N.C.J.M. van der Palen,
H.J.A. Scheepers, mw. T.C. Veldkamp, P.J.N.M. Vertogen
Namens college
Burgemeester P.J.J. Verhoeven, J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P.
van der Stek, A.H.P. Bosmans (wethouders)
Rondetafelgriffier
mw. E. Daamen-van Lieshout

Agendapunt 1
Vaststellen voorlopige agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2
Mededelingen/Ingekomen brieven uit de raadsvergadering:
Er zijn geen mededelingen
Agendapunt 3
Toegankelijkheid NS station Heeze (Rv19.46)
Korte inhoud
Het ministerie van Infrastructuur en Water heeft ProRail een opdracht verstrekt om alle NS Stations
in Nederland toegankelijk te maken voor alle treinreizigers. Op basis hiervan heeft ProRail een
voorstel en vergunningsaanvraag gedaan in 2017. Na het afwijzen van het voorstel door de
gemeente Heeze-Leende is overleg gevoerd over de toe te passen oplossing. Om tot een oplossing
te komen is het van belang om de uitgangspunten vast te stellen waaraan de oplossing dient te
voldoen.
Inbreng publiek
- de heer Niessen, Fietsersbond
- mw. Warmoeskerken, locatiedirecteur OBS de Trumakkers
- mw. Veldhuiven-Verbeek
De heer De Lange geeft aan zich te onthouden van inbreng over dit voorstel vanwege zijn
nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van RBOB de Kempen.
Toezeggingen wethouder de Win:
- hij zal bij de afdeling nagaan of het mogelijk is tellingen te houden en wat de te verwachten
kosten daarvan zijn.
- bij NS wordt nagevraagd of reizigershulp zich ook uitstrekt tot het helpen van mindervaliden om
de tunnel door te komen naar het andere perron
Agenderen voor eerstvolgende vergadercyclus in 2020
Agendapunt 4
Vaststellen verordening Maatschappelijke ondersteuning (Rv19.45)
Korte inhoud
De verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 kent een aantal beleidskeuzes die vastgelegd
moeten worden in een nieuwe verordening. Deze verordening vervangt de verordening
Maatschappelijke ondersteuning 2018. Dit is noodzakelijk gezien het feit dat er een wetswijziging
van kracht gaat op 01-01-2020
Inbreng publiek
Geen inbreng vanuit het publiek
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Agenderen voor opiniërende raadsvergadering d.d. 9 december 2019
Agendapunt 5
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.17 uur.
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