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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en geeft dan het woord aan de voorzitter van de
Vertrouwenscommissie, dhr. B.F.B.J. Bots.
Dhr. Bots deelt mede dat de gemeenteraad op 31 oktober 2018 in een besloten vergadering
besloten heeft om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen
om drs. A.B.A.M. Ederveen te herbenoemen voor een derde termijn als burgemeester van
Valkenswaard.
2. Voorstel inzake de begroting 2019-2022
Bij de bespreking van dit voorstel worden 17 amendementen en 23 moties ingediend.
Stemming over de amendementen
1) Amendement VL inzake Meerjarenramingen VKA, met als dictum: “besluit:
Beslispunt 1 te wijzigen in:
De programmabegroting 2019 vast te stellen, inclusief paragrafen en bijlagen voor het jaar
2019 en de jaren 2020 tot en met 2022 voor kennisgeving aan te nemen”.
Dit amendement wordt verworpen met 15 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA en
VVD) en 7 stemmen voor (fracties VL, SvV, D66 en VV).
2) Amendement VL inzake Budgetbeperking 2019, met als dictum: “besluit:
De budgetten voor de begroting 2019 van de hoofdstukken (taakvelden) 0.8, 2.1, 3.1, 5.3,
5.6, 7.2 en 8.1 naar beneden bij te stellen tot de hieronder genoemde bedragen en aan het
college op te dragen maatregelen te nemen door bepaalde werkzaamheden te laten
vervallen dan wel op te schuiven naar latere jaren binnen onderstaande taakvelden.
0.8 overig 566.000,2.1 verkeer vervoer 3.659.000,3.1 Economische ontwikkeling 510.000,5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 2.733.000,5.6 Media 575.000,7.2 Riolering 2.236.000,8.1 ruimtelijke ordening 949.000,-“
Dit amendement wordt niet in stemming gebracht. De indiener geeft aan het onderwerp
bij de moties (als verzoek) in stemming gebracht te willen hebben.
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3) Amendement H&G inzake Parkeerterrein Hazestraat, met als dictum: “besluit:
Op blz. 37 bij parkeren toe te voegen: Het parkeerterrein aan de Hazestraat per 1 januari
2019 om te zetten van betaald parkeren naar gratis parkeren mét een blauwe zone met een
maximale parkeerduur van 2 uur en de mindere inkomsten parkeergelden (ongeveer €
17.000,- ) ten laste van de algemene reserve te brengen”.
Dit amendement wordt verworpen met 14 stemmen tegen (fracties CDA, VL, PvdA, SvV,
D66 en VV) en 8 stemmen voor (fracties H&G en VVD).
4) Amendement H&G, VL, VVD en VV inzake Chronisch Zieken en Gehandicapten,
met als dictum: “besluit:
1. Tot vaststelling van een regeling compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten 2019 naast de collectieve ziektekostenverzekering voor de groep mensen
met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau ter hoogte van € 100,- per
persoon, die uitsluitend wordt verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten.
2. De kosten hiervoor te dekken uit de egalisatiereserve WMO”.
Dit amendement wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G, VL, SvV, VVD, D66
en VV) en 7 stemmen tegen (fracties CDA en PvdA).
5) Amendement CDA inzake Steenbreek, met als dictum: “besluit:
 Als gemeente het goede voorbeeld te geven en waar mogelijk te kiezen voor groen in de
op openbare ruimte en waar mogelijk te zorgen voor ontstening;
 Aan te sluiten bij Operatie Steenbreek;
 De deelnamekosten a € 2.500,- structureel ten laste van de begrotingspost
Groenvoorziening te brengen;
 Kosten verbonden aan acties in het kader van de Operatie Steenbeek ook ten laste van
deze begrotingspost te brengen;
 Te Overleggen met gemeente Heeze-Leende over mogelijke samenwerking in kader van
Operatie Steenbreek. Wij kunnen samen het verschil maken;
 Op pagina 44 in de tabel wat gaan we ervoor doen een regel extra op te nemen met de
tekst: bevorderen tuinen groener in te richten.
Met als toelichting: De gemeente Valkenswaard een voorbeeldfunctie heeft en taak heeft om
(gezamenlijk) te zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving en
leefomgeving. Daarom is het goed dat de verharding in openbaar gebied verminderen. En
inwoners te stimuleren om hun tuinen minder te verharden en meer te vergroenen”.
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
6) Amendement VL inzake 3 O’s, met als dictum: “besluit:
Financiering(en) c.q. het realiseren van dekking voor tussentijdse ontwikkelingen als volgt te
doen:
1. bij ontwikkelingen met lasten van incidentele aard, wanneer er positief geantwoord wordt
op de drie O’s, onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar:
 dekking binnen betreffende beleidstaak
 dekking binnen overige beleidstaken
 dekking door inzet post onvoorzien
 dekking door inzet algemene reserve
2. bij ontwikkelingen met lasten van structurele aard waarin niet is voorzien: besluitvormig
doorschuiven naar het eerstvolgende moment van integrale afweging (kadernota en/of
begroting)”.
Dit amendement wordt aanvaard met 13 stemmen voor (fracties VL, CDA, SvV, D66 en VV
en lid mevr. Van Vlerken) en 9 stemmen tegen (fracties H&G en PvdA en lid dhr. Visser).
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7) Amendement H&G inzake Gemeentelijk Vastgoed , met als dictum: “besluit:
Dat gemeentelijke vastgoed in Valkenswaard waarbij geen maatschappelijk belang in het
geding is, bij voorgenomen verkoop altijd wordt aangeboden op openbare vastgoed
websites, zodat iedere inwoner de kans heeft om het pand of de bouwgrond te verwerven”.
Dit amendement wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, SvV,
VVD, D66 en VV) en 3 stemmen tegen (fractie VL).
8) Amendement H&G inzake Gemeentelijke Bouwgrond, met als dictum: “besluit:
Dat gemeentelijke bouwgrond in Valkenswaard door de gemeente enkel bouwrijp wordt
gemaakt en meteen daarna aan een kandidaat koper ter verkoop wordt aangeboden”.
Dit amendement wordt verworpen met 13 stemmen tegen (fracties CDA, VL, PvdA, SvV en
D66) en 9 stemmen voor (fracties H&G, VVD en VV).
9) Amendement H&G inzake Investeringen Masterplan Centrum, met als dictum:
“besluit:
Bij de actualisatie van het investeringsprogramma bovengenoemde investeringen door te
schuiven naar het jaar waarin de nieuwe weg wordt geopend voor verkeer en de overdracht
van de Eindhovenseweg van provincie naar de gemeente is bekrachtigd en derhalve de
kapitaalslasten verbonden aan de investeringen eveneens door te schuiven”.
Dit amendement wordt na de beraadslagingen door de indiener ingetrokken.
10) Amendement H&G inzake Lichtplan Markt, met als dictum: “besluit:
Dat het uitvoeringstraject van het lichtplan niet eerder wordt opgepakt dan nadat de nieuwe
weg in gebruik is genomen en ook de herinrichting van de Markt is gestart en derhalve de
kapitaalslasten verbonden aan de investering voor het lichtplan te verschuiven”.
Amendement aanvaard met 13 stemmen voor (fracties VL, PvdA, SvV en VV en leden Bots,
Roothans, Smulders, Peeters en van Daal) en 9 stemmen tegen (fracties CDA, VVD en D66
en lid Plompen).
11) Amendement CDA inzake Woningbouw Borkel en Schaft, met als dictum: “besluit:
De toelichting op programma 1 Wonen, Ruimtelijke ontwikkelingen, wat gaan we ervoor
doen, woningbouw Borkel en Schaft (pag. 31 begroting) te wijzigen.
De volgende tekst op te nemen ter vervanging van de huidige tekst:
In Borkel en Schaft wordt op korte termijn een nieuwe woningbouwlocatie opgepakt
waarvoor een wijzigingsbevoegdheid geldt. Verder zal vanaf 2019 de doelstelling om een
passend aantal woningen per jaar te ontwikkelen gelden.
Ook wordt gekeken of de ontwikkeling van kleinschalige industrie mogelijk is als voorbeeld
hiervoor worden de dorpen Westerhoven, Riethoven en Soerendonk genomen”.
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
12) Amendement SvV inzake Oversteekplaats Europalaan, met als dictum: “besluit:
de huidige situatie van de oversteekplaats op de Europalaan te laten zoals die is en de
geoormerkte middelen (zowel kapitaalslasten als resterend bedrag van de investering) terug
te laten vloeien in de algemene reserve”.
Dit amendement wordt na de beraadslagingen door de indiener ingetrokken.
13) Amendement H&G inzake Verkeersmaatregelen Dommelen Zuid, met als dictum:
“besluit:
In de begroting (pag. 36) de zin ‘Maar er is vertrouwen in het vinden van een compromis en
financiële overeenstemming’ te vervangen in: ‘de verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid
blijven uitgangspunt voor de gemeente Valkenswaard in overleg met de provincie in het
onderhandelingsproces N69.’”
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Dit amendement wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV
en VV) en 3 stemmen tegen (fracties VVD en D66).
14) Amendement H&G inzake Fietspad Malpie, met als dictum: “besluit:
Het mandaat van de € 800.000,- opgenomen in de begroting voor aanpassing fietspad
Malpie niet te verlenen”.
Dit amendement wordt aanvaard met 21 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV,
VVD en D66) en 1 stem tegen (fractie VV).
15) Amendement CDA inzake Bloemrijk, met als dictum: “besluit:
 te bevorderen dat grondeigenaren bloemrijke akkers- en akkerranden realiseren;
 bermen langs bijvoorbeeld wegen in te zaaien met bloemrijke mengsels en het onderhoud
van de bermen hierop aan te passen.
 op pagina 44 in de tabel wat gaan we ervoor doen een regel extra op te nemen met de
tekst: stimuleren bloemrijke bermen en percelen om de biodiversiteit te bevorderen
Met als toelichting: De gemeente Valkenswaard een voorbeeld- en faciliterende functie
heeft als het gaat om verbetering van de leefomgeving van de inwoners. Het bevorderen
van de biodiversiteit is daar onderdeel van”.
Dit amendement wordt aanvaard met 17 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, SvV,
D66 en VV) en 5 stemmen tegen (fracties VL en VVD).
16) Amendement CDA inzake Nieuwe Evenementen, met als dictum: “besluit:
 Om op blz. 83 de volgende tekst toe te voegen in de eerste regel van de tabel wat gaan
er voor doen: En Stimuleren van nieuwe evenementen.
 het college te verzoeken om te onderzoeken welke evenementenorganisaties nog meer
moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En na te gaan welke maatregelen
deze organisatie(s) kunnen helpen. En dan de gemeenteraad te informeren”.
Dit amendement wordt aanvaard met 14 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA en VV)
en 8 stemmen tegen (fracties VL, SvV, VVD en D66).
17) Amendement VVD inzake Reclameheffing, met als dictum: “besluit:
 Met ingang van 1 juli 2019 de reclameheffing af te schaffen, de verordening
Reclamebelasting (beslispunt 15 van voorgesteld besluit) hierop aan te passen en de
inkomsten uit de reclameheffing (reclamebelasting) overeenkomstig uit de begroting te
schrappen;
 De subsidie aan Centrummanagement Valkenswaard - dan wel de gefuseerde opvolger
van Centrummanagement Valkenswaard - evenredig aan de gederfde inkomsten van de
reclameheffing (reclamebelasting) te verminderen”.
Dit amendement wordt verworpen met 20 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, VL, PvdA,
SvV, D66 en VV) en 2 stemmen voor (fractie VVD).
Stemming over voorstel
Het geamendeerde voorstel wordt in stemming gebracht.
Met 18 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA en VVD) en 4 stemmen tegen (fracties
SvV, D66 en VV) wordt het volgende besluit genomen:
1.
De Programmabegroting 2019-2022, inclusief paragrafen en bijlagen vast te
stellen, inclusief de investeringskredieten, met dien verstande dat:
 een regeling compensatie tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten 2019 naast de collectieve ziektekostenverzekering voor de
groep mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het
bijstandsniveau ter hoogte van € 100,- per persoon, die uitsluitend wordt
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verstrekt aan chronisch zieken en gehandicapten wordt vastgesteld en de
kosten hiervoor te dekken uit de egalisatiereserve WMO;
 de gemeente het goede voorbeeld moet geven en waar mogelijk kiest
voor groen in de op openbare ruimte en waar mogelijk zorgt voor
ontstening en daarom wordt besloten;
- aan te sluiten bij Operatie Steenbreek;
- de deelnamekosten a € 2.500,- structureel ten laste van de
begrotingspost Groenvoorziening te brengen;
- kosten verbonden aan acties in het kader van de Operatie Steenbeek
ook ten laste van deze begrotingspost te brengen;
- te overleggen met gemeente Heeze-Leende over mogelijke
samenwerking in kader van Operatie Steenbreek. Wij kunnen samen
het verschil maken;
- pp pagina 44 in de tabel wat gaan we ervoor doen een regel extra op
te nemen met de tekst: bevorderen tuinen groener in te richten.
Met als toelichting: De gemeente Valkenswaard een voorbeeldfunctie
heeft en taak heeft om (gezamenlijk) te zorgen voor een
klimaatbestendige en gezonde samenleving en leefomgeving. Daarom
is het goed dat de verharding in openbaar gebied verminderen. En
inwoners te stimuleren om hun tuinen minder te verharden en meer te
vergroenen”;

financiering(en) c.q. het realiseren van dekking voor tussentijdse
ontwikkelingen als volgt gedaan wordt:
1. bij ontwikkelingen met lasten van incidentele aard, wanneer er
positief geantwoord wordt op de drie O’s, onvoorzien,
onvermijdbaar en onuitstelbaar;
- dekking binnen betreffende beleidstaak;
- dekking binnen overige beleidstaken;
- dekking door inzet post onvoorzien;
- dekking door inzet algemene reserve.
2. Bij ontwikkelingen met lasten van structurele aard waarin niet is
voorzien: besluitvormig doorschuiven naar het eerstvolgende
moment van integrale afweging (kadernota en/of begroting);

gemeentelijk vastgoed in Valkenswaard waarbij geen maatschappelijk
belang in het geding is, bij voorgenomen verkoop altijd wordt
aangeboden op openbare vastgoed websites, zodat iedere inwoner de
kans heeft om het pand of de bouwgrond te verwerven;

het uitvoeringstraject van het lichtplan niet eerder wordt opgepakt dan
nadat de nieuwe weg in gebruik is genomen en ook de herinrichting van
de Markt is gestart en derhalve de kapitaalslasten verbonden aan de
investering voor het lichtplan te verschuiven;

de toelichting op programma 1 Wonen, Ruimtelijke ontwikkelingen, wat
gaan we ervoor doen, woningbouw Borkel en Schaft (pag. 31
begroting) gewijzigd wordt.
De volgende tekst opgenomen wordt ter vervanging van de huidige
tekst:
“In Borkel en Schaft wordt op korte termijn een nieuwe
woningbouwlocatie opgepakt waarvoor een wijzigingsbevoegdheid
geldt. Verder zal vanaf 2019 de doelstelling om een passend aantal
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

woningen per jaar te ontwikkelen gelden. Ook wordt gekeken of de
ontwikkeling van kleinschalige industrie mogelijk is als voorbeeld
hiervoor worden de dorpen Westerhoven, Riethoven en Soerendonk
genomen”;

in de begroting (pag. 36) de zin ‘Maar er is vertrouwen in het vinden
van een compromis en financiële overeenstemming’ vervangen wordt
in: ‘de verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid blijven uitgangspunt voor
de gemeente Valkenswaard in overleg met de provincie in het
onderhandelingsproces N69.’;

het mandaat van de € 800.000,- opgenomen in de begroting voor
aanpassing fietspad Malpie niet wordt verleend;

bevorderd wordt dat grondeigenaren bloemrijke akkers- en
akkerranden realiseren en daarom wordt besloten;
bermen langs bijvoorbeeld wegen in te zaaien met bloemrijke
mengsels en het onderhoud van de bermen hierop aan te passen.
op pagina 44 in de tabel wat gaan we ervoor doen een regel extra
op te nemen met de tekst: stimuleren bloemrijke bermen en
percelen om de biodiversiteit te bevorderen
Met als toelichting: De gemeente Valkenswaard een voorbeeld- en
faciliterende functie heeft als het gaat om verbetering van de
leefomgeving van de inwoners. Het bevorderen van de biodiversiteit
is daar onderdeel van;

op blz. 83 de volgende tekst wordt toegevoegd in de eerste regel van
de tabel wat gaan er voor doen: En Stimuleren van nieuwe
evenementen. Het college verzocht wordt om te onderzoeken welke
evenementenorganisaties nog meer moeite hebben om het hoofd boven
water te houden. Na te gaan welke maatregelen deze organisatie(s)
kunnen helpen en dan de gemeenteraad te informeren;
In te stemmen met het verrekenen van het voorziene tekort in 2019 van
€ 423.000 door dit tekort te onttrekken aan de Algemene Reserve;
In te stemmen met het laten vrijvallen van € 68.000 uit de reserve
‘Beeldende kunst’ ten gunste van de Algemene Reserve;
In te stemmen met het laten vrijvallen van € 60.000 uit de reserve
‘Vervanging instrumenten CMD’ ten gunste van de Algemene Reserve;
In te stemmen met het laten vrijvallen van € 5.000 uit de reserve ‘inrichten
prof. beheerorganisatie’ ten gunste van de Algemene Reserve;
In te stemmen met het laten vrijvallen van € 452.000 uit de reserve ‘Lage
Heideweg’ ten gunste van de Algemene Reserve;
In te stemmen met het laten vrijvallen van € 748.000 uit de reserve ‘ICT
algemeen’ ten gunste van de Algemene Reserve;
In te stemmen met het laten vrijvallen van € 374.000 uit de reserve ‘BC
Sport’ ten gunste van de Algemene Reserve;
De verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
2019 vaststellen;
De verordening op de heffing en invordering van leges in de gemeente
Valkenswaard 2019, inclusief bijbehorende tarieventabel en bijlage
legeskosten bouwwerken vaststellen;
De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2019 vaststellen;
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12.
13.
14.
15.
16.

De verordening op de heffing en invordering van een rioolheffing 2019
vaststellen;
De verordening op de heffing en invordering van de parkeerbelastingen 2019
vaststellen;
De verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum
voor Muziek en Dans en zijn leerlingen vaststellen;
De verordening Reclamebelasting Valkenswaard Centrum 2019 vaststellen;
De verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019
vaststellen.

Stemming over moties
0) Motie VL inzake Budgetbeperking 2019, met als dictum: “verzoekt het college:
De budgetten voor de begroting 2019 van de hoofdstukken (taakvelden) 0.8, 2.1, 3.1, 5.3,
5.6, 7.2 en 8.1 naar beneden bij te stellen tot de hieronder genoemde bedragen en aan het
college op te dragen maatregelen te nemen door bepaalde werkzaamheden te laten
vervallen dan wel op te schuiven naar latere jaren binnen onderstaande taakvelden.
0.8 overig 566.000,2.1 verkeer vervoer 3.659.000,3.1 Economische ontwikkeling 510.000,5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie 2.733.000,5.6 Media 575.000,7.2 Riolering 2.236.000,8.1 ruimtelijke ordening 949.000,-“
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
1) Motie PvdA inzake Collectief Particulier Opdrachtgeverschap , met als dictum:
“verzoekt het college:
Op nieuwbouwlocaties Collectief Particulier Opdrachtgeverschap mogelijk te maken.
Deze vorm van nieuwbouw via de media (website, dag- en weekbladen) onder de aandacht
te brengen.
De raad in het voorjaar van 2019 te informeren over voorwaarden, belangstellenden en
geschiktheid van de genoemde locaties in het kader van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
2) Motie CDA inzake Update Centruminitiatieven, met als dictum: ” verzoekt het
college:
Een korte halfjaarlijkse update te verspreiden voor inwoners en andere geïnteresseerden
over de verschillende initiatieven in het centrum van Valkenswaard door de gemeente,
Valkenswaard Marketing, Centrummanagement en de VVV”.
Deze motie wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, VVD en
VV) en 3 stemmen tegen (fracties SvV en D66).
3) Motie SvV inzake Parkeervakken Valkenierstraat, met als dictum: “verzoekt het
college:
Vier parkeervakken op de Valkeniersstraat om te zetten naar parkeervakken met maximum
parkeertijd van 2 uur en één voor invalideparkeerplaats, waardoor deze vakken alsnog
nuttig kunnen worden gebruikt voor en door de verschillende doelgroepen”.
Deze motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, SvV, VVD, D66
en VV) en 2 stemmen tegen (fractie PvdA).
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4) Motie H&G inzake Blauwe Zones, met als dictum: “verzoekt het college:
Mede in het kader van de verdere implementatie van het nieuwe parkeerbeleid, inzichtelijk
te maken op welke plekken nieuwe blauwe zones gerealiseerd kunnen worden in het
centrum, alsmede de financiële gevolgen hiervan kenbaar te maken, en dit in een voorstel
aan de raad voor te leggen”.
Deze motie wordt aanvaard met 16 stemmen voor (fracties H&G, CDA, SvV, VVD en VV) en
6 stemmen tegen (fracties VL, PvdA en D66).
5) Motie CDA inzake Snippergroen, met als dictum: “verzoekt het college:
Het project “onrechtmatig grondgebruik en verkoop snippergroen” in 2019 te beëindigen en
onze inwoners erop te wijzen dat zij zich zelf kunnen melden voor de aankoop of huur van
snippergroen”.
Deze motie wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VVD en VV en lid
Maas) en 7 stemmen tegen (fracties PvdA, SvV en D66 en leden van Steensel en
Verhoeven).
6) Motie H&G inzake Hondenspeelweide, met als dictum: “verzoekt het college:
de raad binnen drie maanden een concreet voorstel voor te leggen voor de realisering van
een hondenspeelweide, en hier nadrukkelijk ook de directe omgeving bij te betrekken”.
Deze motie wordt aanvaard met 17 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA en SvV en
leden van Steensel en Maas) en 5 stemmen tegen (fracties VVD, D66 en VV en lid
Verhoeven).
7) Motie H&G inzake Grote Meer, met als dictum: “verzoekt het college:
De aanpak van het Grote Meer met prioriteit aan te pakken en dit meer zo spoedig mogelijk
in oude glorie te herstellen”.
Deze motie wordt aanvaard met 21 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, SvV, VVD,
D66 en VV en leden Maas en Verhoeven) en 1 stem tegen (lid van Steensel).
8) Motie H&G inzake Groenafval op de Milieustraat, met als dictum: “draagt het college
nogmaals op,
De regeling zoals die voor de inwoners van Geldrop geldt van 15 oktober tot 22 december,
ook voor onze inwoners, die groenafval bij de milieustraat in Valkenswaard aanbieden, in te
voeren”.
Deze motie wordt aanvaard met 18 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA en VVD)
en 4 stemmen tegen (fracties SvV, D66 en VV).
9) Motie PvdA inzake Verdeling opbrengsten uit Verduurzaming, met als dictum:
“verzoekt het college:
Met woningcorporaties in Valkenswaard prestatieafspraken te maken over hoe opbrengsten
uit verduurzaming over alle betrokken huurders verdeeld kunnen worden.
De raad in het voorjaar van 2019 hierover te informeren”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
10) Motie PvdA inzake Energieopslag, met als dictum: “verzoekt het college:
Bij verduurzamingsprojecten waarbij energie wordt opgewekt (zoals de aanleg van
zonnepanelen of de installatie van windmolens) tevens de mogelijkheden voor energieopslag
te onderzoeken.
De raad in het voorjaar van 2019 te informeren over de mogelijkheden om energieopslag
toe te passen bij lopende en toekomstige verduurzamingsprojecten”.
Deze motie wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, SvV, VVD,
D66 en VV) en 3 stemmen tegen (fractie VL).
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11) Motie H&G inzake Sluikstorten, met als dictum: “verzoekt het college:
Bij voorkeur samen met andere gemeenten acties te ondernemen die erop gericht zijn de
boetes voor sluikstorten te verhogen.
De kosten verbonden aan het verwijderen van afval zo veel als mogelijk te verhalen en in
diverse media te communiceren, dat zodra de daders bekend zijn, actie zal worden
ondernomen om de opruimingskosten te verhalen”.
Deze motie wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL en VV) en 7
stemmen tegen (fracties PvdA, SvV, VVD en D66).
12) Motie SvV inzake Kindverzorgingsruimte + Openbare Toiletvoorziening, met als
dictum: “verzoekt het college:
1. om de voorziening “Kindverzorgings- en -voedingsruimte inclusief complete
toiletvoorziening” te bespreken met de Stichting Centrummanagement Valkenswaard;
2. daarbij ook te bespreken de mogelijkheid tot ‘crowdfunding’ vanuit het management en
de winkeliers;
3. alsnog te zoeken naar (aanvullende) middelen binnen de eigen begroting en
4. voor 1 mei 2019 te komen met een raadsinformatiebrief inhoudende de resultaten van de
besprekingen en het zoeken naar de financiële middelen”.
Deze motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV, D66
en VV) en 2 stemmen tegen (fractie VVD).
13) Motie CDA inzake Startersfonds, met als dictum: “verzoekt het college:
1. Om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een startersfonds;
2. Als er mogelijkheden zijn om dit in Valkenswaard te introduceren het startersfonds aan te
laten sluiten bij het fonds van ruim € 400.000 voor stimuleringsregelingen van
transformatie en verplaatsing detailhandel zoals opgenomen in het Masterplan Centrum
programma 3 op pagina 68 van de Programmabegroting 2019”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
14) Motie H&G inzake Bundeling Citymarketingtaken, met als dictum: “verzoekt het
college,
De samenvoeging van deze organisaties serieus te bevorderen en daardoor de kosten
substantieel te reduceren”.
Deze motie wordt verworpen met 13 stemmen tegen (fracties CDA, VL, PvdA, SvV en D66)
en 9 stemmen voor (fracties H&G, VVD en VV).
15) Motie CDA inzake Subsidiebeleid, met als dictum: “verzoekt het college:
Na afronding van de evaluatie in gesprek te gaan met de aanvragers van subsidies en de
uitkomsten van de evaluatie van het subsidiebeleid en eventuele vertaalslag daarvan in een
aangepaste toets en criterium, met terugwerkende kracht toe te passen over de aanvragen
van 2019”.
Deze motie wordt aanvaard met 13 stemmen voor (fracties H&G, CDA en PvdA) en 9
stemmen tegen (fracties VL, SvV, VVD, D66 en VV).
16) Motie H&G inzake Wandelpad Keersopdal, met als dictum: “verzoekt het college:
in overleg te treden met de gemeente Bergeijk om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn voor een doorlopende wandelroute tussen beide gemeenten door het Keersopdal”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
17) Motie SvV inzake Toeristisch Nachtverblijf, met als dictum: “verzoekt het college:
1. De eigenaren van leeggekomen (agrarische) bedrijven en van reeds leeggekomen
bedrijven actief te benaderen en met hen serieus af te wegen of vormen van recreatieve
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overnachtingen gewenst, mogelijk en uitvoerbaar zijn, zowel in eigen beheer als
eventueel na verkoop;
2. Dit onderdeel ook actief te bespreken met het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft, zodat ook
zij dit kunnen uitdragen bij de bewoners c.q. eigenaren van (bedrijfs)panden in het
genoemde gebied
3. Het idee om te komen tot dit verzoek ook op te nemen in het project Dommelland, zodat
het een vaste bodem krijgt.
4. De raad uiterlijk 1 april 2019 te informeren over de genomen stappen en acties alsmede
de gevolgen daarvan”.
Deze motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV, D66
en VV) en 2 stemmen tegen (fractie VVD).
18) Motie CDA inzake Taxbus, met als dictum: “verzoekt het college om:
Te onderzoeken of het mogelijk is om het systeem zo in te richten dat deze
basisvoorzieningen voor iedereen die aanspraak kan maken op vervoer met de Taxbus, met
een even grote aanspraak op het aantal zones te bereiken is”.
Deze motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV, D66
en VV) en 2 stemmen tegen (fractie VVD).
19) Motie CDA inzake Vrijstelling Sollicitatieplicht voor 60+ers, met als dictum:
“verzoekt het college:
1. Om in gesprek te gaan met de afdeling Werk & Inkomen en de arbeidsmakelaar van de
gemeente om te bekijken of het mogelijk is voor 60+ers om individuele ontheffing van de
sollicitatieplicht te verlenen, mits zij aan kunnen tonen dat zij structureel vrijwilligerswerk
of mantelzorg verrichten.
2. De raad van de gemeente Valkenswaard te informeren over de uitkomst van dit gesprek
middels een raadsinformatiebrief”.
Deze motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, VVD, D66
en VV) en 2 stemmen tegen (fractie SvV).
20) Motie CDA inzake Doelstelling Bijstandsgerechtigden, met als dictum: “verzoekt
het college:
1. Een ambitieuzere doelstelling te nemen, voor de langere termijn, voor het aantal
personen met een bijstandsuitkering per 1.000 zoals te vinden op pagina 96 van de
Programmabegroting 2019.
2. Hierbij expliciet rekening te houden met de groep mensen die langdurig (langer dan 3
jaar) aangewezen is op een bijstandsuitkering om te zorgen dat dit cijfer daalt en zodat
deze groep mensen duurzaam werk kan vinden.
3. Met voorstellen voor de financiële dekking te komen om de ambitieuze doelstelling
uiterlijk in 2022 te halen.
4. Deze ambitieuze doelstelling mee te nemen in de gebruikelijke P&C-cyclus”.
Deze motie wordt verworpen met 14 stemmen tegen (fracties H&G, VL, PvdA, SvV en D66)
en 8 stemmen voor (fracties CDA, VVD en VV).
21) Motie CDA inzake Raadpleging Sociaal Domein, met als dictum: “verzoekt het
college:
1. Minimaal 2x per jaar een bijeenkomst te organiseren over thema’s binnen het sociaal
domein waarbij betrokkenen (zoals cliënten, mantelzorgers, aanbieders etc.) kunnen
aansluiten. En waarin raadsleden en ambtenaren met hen in gesprek gaan, onder andere
over hoe het werkt in de praktijk, wat er goed gaat en beter kan. Dit kan zowel
betrekking hebben op bestaande als nieuw op te pakken thema’s.
2. In samenspel met raadsleden te bepalen welke thema’s worden besproken”.
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Deze motie wordt aanvaard met 17 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA en VV) en
5 stemmen tegen (fracties SvV, VVD en D66).
22) Motie H&G inzake Parkeren Westerhovenseweg Dommelen, met als dictum:
“verzoekt het college:
 om voorzieningen te treffen aan het Holtzerpaaike die bij kunnen dragen tot het oplossen
van het bestaande en genoegzaam bekende parkeerprobleem;
 in afwachting van de te treffen voorzieningen uitsluitend corrigerend op te treden daar
waar de veiligheid in het geding is”.
Deze motie wordt na de beraadslagingen door de indiener ingetrokken.
23) Motie H&G inzake Eurocircuit, met als dictum: “verzoekt het college
 De raad voor 1 december 2019 te informeren over de aard en omvang van de concrete
risico’s die de gemeente Valkenswaard op dit moment loopt.
 Hoge prioriteit te geven aan het werken aan de oplossing van de problemen.
 Er zorg voor te dragen om voor 1 februari 2019 de zaken qua veiligheid op orde te
hebben.
 De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
 In februari 2019 een gesprek met de raad te voeren over de actuele stand van zaken en
de eventueel te nemen maatregelen”.
Deze motie wordt verworpen met 15 stemmen tegen (fracties CDA, PvdA, SvV, VVD, D66
en VV en leden v. Steensel en Maas) en 7 stemmen voor (fractie H&G en lid Verhoeven).
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
13 december 2018.
de raadsgriffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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