Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 28 juni 2018 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
dhr. A.B.A.M. Ederveen
Griffier:
mw. C. Miedema
Raadsleden: mw. G.H.M. van Asten-Velter, dhr. B.F.B.J. Bots, dhr. F.J. H.M. Emmerik,
dhr. D.F.W.A. Gerlings, dhr. H.H.A.J. van Hees, dhr. F.J.P.M. Jansen,
dhr. H.J.A. Jonkers, dhr. J. Kerkhoff, mw. M.Th.C. Maas-Jacobs,
mw. S.M.J. Peeters, dhr. P.H.A.M. Plompen, dhr. P. van Rijswijk,
dhr. F.W.H.J. Smits, mw. R.A.M.B. Smulders, dhr. P.C.N.M. van Steensel,
mw. A.J. Valkhof-Theuws, dhr. P.D. Visser, dhr. P.M.A.M. Vissers,
mw. S.B.N.E. van Vlerken
Wethouders: dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. C. Marchal, mw. M.H. Theus
Afwezig:
Raadsleden: dhr. R.T.M.M. van Dijk, dhr. W.A. Verhoeven, dhr. A.W.C.B. van Daal,
dhr. J.C.H. Roothans
1.1 Opening
De voorzitter, de heer Ederveen, opent de vergadering.
1.2 Vaststellen van de agenda
Fractie VVD stelt voor om de agendapunten 4.1 (initiatiefvoorstel inzake
hoofdlijnenakkoord) en 4.3 (voorstel inzake Nota Kaders 2019) als hamerstuk te
behandelen. Dit voorstel wordt niet aanvaard.
Fractie SvV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over parkeren
Valkenierstraat. Het betreft een motie van de fracties VL en SvV. Deze motie wordt
geagendeerd als agendapunt 4.4.
4.1 Initiatiefvoorstel inzake hoofdlijnenakkoord gemeente Valkenswaard
Koersvast en Vernieuwend 2018-2022
Met 15 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, D66 en VV) en 4 stemmen
tegen (fracties SvV en VVD) wordt het volgende besluit genomen:
In te stemmen met het hoofdlijnenakkoord Koersvast en Vernieuwend 2018 –
2022 en het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven
uitvoering te geven aan dit hoofdlijnenakkoord en de ambities en keuzes uit het
hoofdlijnenakkoord te verwerken in de meerjarenprogrammabegroting.
4.2 Voorstel inzake de eerste bestuursrapportage 2018
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden door fractie VL twee amendementen
ingediend.
Fractie VL dient een amendement in met als dictum: “besluit:
De kosten voor bijstand aan raadslid de heer R. van Dijk in het kader van het onderzoek
“Groter dan ik ben” ter hoogte van euro 21.350,- uit te keren aan de heer R. Van Dijk.
Deze kosten mee te nemen en te verantwoorden in de eerste bestuursrapportage 2018”.
Dit amendement wordt verworpen met 15 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA,
SvV, D66 en VV) en 4 stemmen voor (fracties VL en VVD);
Fractie VL dient een amendement in met als dictum: “besluit:
Raadslid de heer R. van Dijk een persoonlijke lening te verstrekken voor een bedrag ter
hoogte van euro 21.350,-. Over de condities passende afspraken te maken rekening
houdend met de overwegingen als hierboven vermeld”.
Dit amendement wordt verworpen met 16 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA,
SvV, VVD en D66) en 3 stemmen voor (fracties VL en VV).
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Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
1. Eerste bestuursrapportage 2018 ter kennis name aan nemen;
2. De budgetneutrale programma-overschrijdende begrotingswijziging eerste
bestuursrapportage 2018 ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid
vast stellen (zie Toelichting Budgetneutrale programma-overschrijdende
begrotingswijzigingen, pagina 29)
3. Een dekkingsreserve ter dekking van de afschrijving van de aangeschafte
vrachtwagen ter waarde € 188.367 vormen. Deze voeden vanuit de
bestemmingsreserve tractie (zie hoofdstuk investeringen
bestuursrapportage)
4. Een dekkingsreserve ter dekking van de afschrijving van de aangeschafte
borstelmachine ter waarde van € 76.000 vormen. Deze voeden vanuit
exploitatiebudget inzake onkruidbestrijding (zie hoofdstuk investeringen
bestuursrapportage)
5. Een aanvullend krediet ter beschikking stellen voor de ontwikkeling de
Belleman van
€ 445.000 (zie hoofdstuk investeringen bestuursrapportage)
6. Naar aanleiding van een aanpassing in BBV-regels een aantal
exploitatiebudgetten om vormen tot kredieten en bijbehorende
dekkingsreserves vormen zoals vermeld in hoofdstuk Investeringen
bestuursrapportage.
4.3 Voorstel inzake de Nota Kaders 2019-2022
Tijdens de bespreking van dit voorstel wordt door fractie SvV een amendement
ingediend met als dictum: “besluit:
de tabel van Bijlage 1, “Inventarisatie gewenste en overige ontwikkelingen” aan te vullen
met regel 35: Publieke toiletvoorziening, zo mogelijk inclusief kindverzorgingsruimte PM”
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Met algemene stemmen wordt het volgende, geamendeerde, besluit genomen:
De Nota Kaders 2019-2022 voor kennisgeving aannemen, met dien verstande
dat de tabel van bijlage 1, “Inventarisatie gewenste en overige ontwikkelingen”
aangevuld wordt met regel 35: Publieke toiletvoorziening, zo mogelijk inclusief
kindverzorgingsruimte PM”.
4.4 Motie vreemd aan de orde van de dag over parkeren Valkenierstraat
Deze motie is door de fracties VL en SvV aangekondigd, maar wordt niet ingediend.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering
van 13 september 2018.
de raadsgriffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

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