Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de openbare vergadering gehouden op 9 december 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

P.J.J. Verhoeven
F.J.P.M. Cuijpers, R. Groenewoud, mw. A.M. Hijmans, mw. M.L. ten
Hout, D.L. Keuten, M.P. Klerks, M. de Lange, F.M.P. Maas, mw.
I.C.J.A.T. Maas,
N.J.C.M. van der Palen, H.J.A. Scheepers, mw.
M.E.W. van Breugel-Smolders, J.M.M. de Turck, mw. T.C. Veldkamp,
P.J.N.M. Vertogen, J.P.T.J.N. Vos
mw.
Griffier:
E. Daamen-va mw. E. Daamen-van Lieshout
Voorts
aanwezig:
Afwezig:
1.

J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
(wethouders), M.C.I. Smits (wnd. gemeentesecretaris),
P. Hertog (wnd. griffier)
mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra, A.J.M. Dietvorst

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 4 Verordening rechtspositie raadsen commissieleden gemeente Heeze-Leende wordt toegevoegd aan de opiniërende
vergadering. Agendapunt 8./13. wordt van de agenda verwijderd, het rondetafelgesprek
heeft geadviseerd dit voorstel in de eerstvolgende raadscyclus van 2020 te behandelen.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer R. Groenewoud.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. : --.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 4 november
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a t/m 3.I.e, 3.I.j t/m 3.I.l., 3.Va. t/m 3.V.d. en 3.V.f. worden voor
kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stukken 3.I.f (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,
openbaarmaking nevenfuncties), 3.I.g (AB GR Blink, antwoord op zienswijzen op de
begroting 2019 en 2020 en meerjarenraming 2021-2023), 3.I.h. OR GRSA2, OR
Valkenswaard,OR, Heeze-Leende, OR Cranendonck, Stip op de Horizon, 3.I.i. (Radio
Horizon, stand van zaken RTV Horizon), 3.III.b. (Brieven Dorpsraad de Heerlijkheid
Sterksel en IVN Heeze-Leende inzake mestvergisters/sanering VIC Sterksel) en 3.V.e.
(Jaarverslag 2018, Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-gemeenten) worden
naar het presidium gevraagd.
4./6.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente HeezeLeende (Rv19.44)
Amendement AbHL, Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
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“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 9
december ’19
kennis genomen hebbend van:
 de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heeze-Leende
2019 (Rv19:44) artikel 7
 Model Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 artikel 4 van de
VNG
 Ministeriële regeling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers artikel
3.1.6
 dat er met dubbel krijt geschreven kan worden. Dat dit in strijd met de gemeentewet
en de Ministeriële regeling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.1.6
 dat de afwijking van artikel 7 van het raadsvoorstel met artikel 4 van de Model
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 van de VNG enkel zit in
het toevoegen van artikel 7 lid 6 en 7.
 dat met het weglaten van artikel 7 lid 6 en 7 onze verordening v.w.b. Reis- en
verblijfskosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de gemeente hetzelfde
wordt als de Model Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 artikel
4 van de VNG.
 dat de verordening daarmee wel voldoet aan de gemeentewet en de Ministeriële
regeling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers artikel 3.1.6

BESLUIT het voorstel als volgt te wijzigen:
Lid 6 en 7 uit artikel 7 weg te laten in de Verordening Rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Heeze-Leende 2019 (Rv19.44) waardoor we voor artikel 7
dezelfde regels krijgen als in de VNG-modelverordening.
en gaat over tot de orde van de dag”
Amendement verworpen met 2 stemmen voor en 14 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fractie AbHL
Tegen: fracties VVD, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL, PvdA

De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met stemming per fractie conform het
voorstel van het presidium
 vast te stellen de volgende verordening “Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Heeze-Leende 2019”
Stemming per fractie: 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen..
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL, PvdA
Tegen: fractie AbHL
5./10. Verordening Rekenkamercommissie en benoeming voorzitter en leden
(Rv19.41)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van het presidium
 1. vast te stellen de Verordening Rekenkamercommissie Heeze-Leende 2019;
2. Mw. K. (Karin) van de Berg (uit Hooge Zwaluwe) te benoemen als voorzitter
van de Rekenkamercommissie met als ingangsdatum de dag waarop zij de
eed of verklaring en belofte aflegt
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3.
4.

Mw. G.R. (Gertrude) Rietveld (uit ’s-Hertogenbosch) te benoemen als lid van
de Rekenkamercommissie met als ingangsdatum de dag waarop zij de eed
of verklaring en belofte aflegt
De heer C.E.J.M. (Coen) Cransveld uit Tilburg te benoemen als lid van de
Rekenkamercommissie met als ingangsdatum de dag waarop hij de eed of
verklaring en belofte aflegt.

6./11.

Verordening op de heffing en de invordering van: ozb 2020, rioolheffing
2020, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020, marktgeld 2020,
lijkbezorgingsrechten 2020, leges 2020 (incl. ROEB-lijst) (Rv19.42)
Motie VVD, afvalverwerking
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 9 december 2019,
Kennis genomen hebbend van:
- Raadsvoorstel Rv19.42 aangaande Leges en Tarieven 2020
Overwegende dat:
- De kosten voor afvalverwerking de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en naar
verwachting ook de komende jaren zullen stijgen
- Deze hoge kosten zich direct vertalen in hoge lasten voor onze inwoners
- Het de taak van de gemeente is om de lasten voor onze inwoners te beheersen en
waar mogelijk te verlagen
- De kosten oa bepaald worden door de manier van afvalverwerking en de frequentie
van ophalen van afval
- Door het gescheiden ophalen van plastic, blik en drankkartons het gebruik van de
grijze container voor restafval sterk is verminderd
- Er in de winter minder noodzaak is voor het frequent ledigen van GFT-containers
Roept het college op:
Onderzoek te doen naar mogelijkheden om de kosten van afvalverwerking in onze
gemeente te reduceren
- Daarbij nadrukkelijk de frequentie van ophalen van afval te betrekken
-

en gaat over tot de orde van de dag”.
Motie wordt overgenomen door het college.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 Akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen en overgaan tot vaststelling van:
- onroerende zaakbelasting 2020
- rioolheffing 2020
- afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
- marktgeld 2020
- lijkbezorgingsrechten 2020
- leges 2020 (incl. ROEB-lijst 2020).
7./12. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 (Rv19.45).
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. vaststellen van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Heeze-Leende 2020, ingangsdatum 01-01-2020
2. de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende
2018 wordt ingetrokken per 01-01-2020.
Toezegging wethouder De Bruijn: de technische vragen van mw. Hijmans, PvOJ/GL
zullen schriftelijk worden beantwoord voor Kerstmis 2019.
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14.
Beëdiging leden Rekenkamercommissie.
De leden van de Rekenkamercommissie, mw. Van den Berg, mw. Rietveld en de heer
Cransveld leggen in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.
9.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruikt door de fractie PvOJ/GL, LHL en VVD.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.45 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 februari 2020
,de voorzitter
,de griffier
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