Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de openbare vergadering gehouden op 14 oktober 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Griffier:

P.J.J. Verhoeven
F.J.P.M. Cuijpers, R. Groenewoud, mw. M.L. ten Hout, mw. A.
Hijmans, 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
P. Hertog

Voorts
aanwezig:

J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
(wethouders), mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans (gemeentesecretaris)

Afwezig:

mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra (griffier), A.J.M. Dietvorst,

1.

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

Er is een bericht van verhindering van raadslid Dietvorst.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat enerzijds op verzoek van
de meerderheid van de raad agendapunt 6 van de opiniërende raad wordt
doorgeschoven na afloop van het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering
(dus na agendapunt 10).
Daarenboven is door raadslid Scheepers vandaag nog een motie vreemd aan de orde
van de dag aangekondigd. Op de vraag van de voorzitter of hij het indienen van de motie
wenst te handhaven, antwoordt de heer Scheepers bevestigend en wordt door de
voorzitter op grond van RvO besloten om bespreking daarvan te agenderen als laatste
punt voor de sluiting in het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij dhr. Vertogen.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d.: -II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 9 september
2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a t/m 3.I.d en 3.V.a. worden voor kennisgeving aangenomen.
4./8.
Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende (Rv19.37)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met/zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. het duurzaamheidsbeleid vaststellen
2. de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid gelijktijdig te laten lopen met de
evaluatie van de Regionale Energietransitie
3. de denktank duurzaamheid betrekken bij de evaluaties
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De heer Maas van PvOj/Gr. Links kondigt in eerste instantie 2 amendementen aan, maar
na toelichting en nadere duiding van wethouder de Win geeft hij aan om het
conceptamendement inzake participatie uitvoering en evaluatie duurzaamheidsbeleid te
willen intrekken. Het conceptamendement inzake financiën duurzaamheidsbeleid wenst
hij te handhaven.
Mw. Ten Hout van de VVD legt een stemverklaring af. Het amendement wordt daarna in
stemming gebracht; PvOJ/Gr. Links (2) stemt voor en de fracties CDA, LHL, Pv/dA, VVD,
AbHL en D66 (14) stemmen tegen en daarmee is het amendement verworpen.
Vervolgens wordt het voorstel zelf met algemene stemmen aanvaard.
5./9.
Conceptwerkprogramma 2020 MRE en begrotingswijziging 2020-I (Rv19.38)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met/zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. in te stemmen met het conceptwerkprogramma 2020 MRE en de
conceptbegrotingswijziging 2020-1
De heer Scheepers kondigt in eerste instantie een amendement aan, waarin wordt
opgeroepen om als gemeenteraad alsnog een zienswijze in te dienen, maar na de
reflecties van de overige fracties hierop als ook een nadere toelichting van wethouder
van der Stek, geeft hij aan het amendement toch te willen intrekken.
Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aanvaard.
7..
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de fractie CDA en de PvOJ / Groen Links,
welke beiden betrekking hebben op gemeenschapshuis de Meent te Leende.
Wethouder de Win zegt toe dat alle gestelde vragen nog schriftelijk worden beantwoord
voor uiterlijk 18 oktober a.s. en geeft daarnaast een toelichting op hoofdlijnen over het
verlopen en voorgestane proces.
10.
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake dotatie aan de Meent te
Leende.
Na toelichting van de heer Scheepers en vervolgens reflecties van de overige fracties,
wordt de motie in stemming gebracht. AbHL (2) stemt voor en de fracties CDA, LHL,
Pv/dA, VVD, PvOJ/ Gr. Links en D66 (14) stemmen tegen en daarmee is de motie
verworpen.
Om 21.25 uur volgt een korte onderbreking van enkele minuten.
6.
Samenvatting bijeenkomst Stip op de Horizon d.d. 2 juli 2019
De raad van de gemeente Heeze-Leende heeft de samenvatting van het overleg op 2 juli
jl. besproken en kennis genomen van de verslagen vanuit Cranendonck en
Valkenswaard, dit ter voorbereiding op de gezamenlijke bijeenkomst van de 3 raden van
de A2-gemeenten.
Op hoofdlijnen worden de volgende opvattingen kenbaar gemaakt:
De VVD vindt de eindrapportage van Berenschot waardevol en neemt de gegeven
adviezen ter harte. De kritische benadering van Berenschot tav een ambtelijke fusie
wordt herkend en onderschreven. Een voorgestane bestuurlijke fusie wordt echter als
een station te ver geacht, wellicht dat een nader onderzoek daarin nog enige
ondersteuning zou kunnen bieden. Bestuurlijke zelfstandigheid van de eigen gemeente
voor de korte en middellange termijn is voor de VVD een prima optie. Een fusie op A2niveau lijkt van de verschillende opties in de regio wellicht het meest voor de hand
liggend, maar zeker niet op korte termijn.
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De optie van programmatisch samenwerken als vervolgstap spreekt de VVD erg aan en
zou een goede opstap kunnen zijn, maar de VVD is dan ook heel benieuwd naar de
mogelijke concrete thema’s, die daarin dan succesvol zouden kunnen zijn.
LHL geeft aan graag een zelfstandige gemeente te willen blijven, maar is op zichzelf er
een voorstander van om toch de toekomstige stip wel te willen zetten, maar dan heel ver
weg in de toekomst. LHL is daarnaast toch ook met name geïnteresseerd naar de
achtergrondinformatie van de OR’-en in hun standpunt van bestuurlijke fusie.
PvdA geeft aan dat het samenwerkingsproces nu al vele jaren loopt en daarbij een twijfel
blijft houden tav de emotie en het goede gevoel over en weer naar elkaar als partners.
De verslagen van de besprekingen bevestigen dat opnieuw. Er blijft steeds een vraag in
hoeverre we nou echt bij elkaar passen en een aantal recente opvattingen uit
Cranendonck en Valkenswaard bevestigen dat onbestendige gevoel. Heeze-Leende is
financieel gezond en de vraag is wat het toekomstperspectief is met 2 partners die
worstelen met uitgaven. Maar wie is dan wel een logische partner voor Heeze-Leende?
De optie vanuit Geldrop-Mierlo heeft in het verleden ook gespeeld, maar riep ook
ambivalente gevoelens op. De PvdA realiseert zich ook dat de gevoelens van logische
samenwerkingspartners in Leende bijv. bij inwoners wat verschilt tov die van Heeze. De
optie van ambtelijke samenwerking is voor de PvdA bespreekbaar, maar dan wel vanuit
een andere aansturing. Wellicht dat het huidige vertrek van 2 secretarissen een
versnelling in een andere aansturing zou kunnen bewerkstelligen. Overall bezien heeft de
PvdA nog heel veel vragen op dit dossier.
Het CDA stelt vast dat er fikse uitspraken staan in het rapport, waar we wat mee moeten.
Het CDA ervaart het niveau van de huidige samenwerking als prima en dat op moeilijke
vraagstukken best nog wat uitbreidingsmogelijkheden zijn, maar maakt zich met name
ook zorgen over hoe de andere 2 gemeenten er in staan. Voor wat betreft het CDA wordt
de noodzaak van fuseren niet onderschreven, maar zijn wel heel benieuwd hoe vanuit de
verschillende optieken van gemeenten de huidige samenwerking verder kan/moet gaat
verlopen.
De PvOJ/Groen Links vindt dat de huidige samenwerking goed is, maar dat we de ogen
niet kunnen sluiten voor de toekomst en verwacht dan ook dat op termijn het beslechten
van de maatschappelijke opgaven als zelfstandige gemeente niet meer zal lukken.
Daarnaast is het advies helder. Voor de PvOJ/Groen Links is glashelder dat HeezeLeende uiteindelijke te klein is en in de toekomst een herindeling noodzakelijk is, alleen
wanneer en vooral ook met wie, is voor PvOj/Groen Links nog niet duidelijk. Starten met
een programmatische samenwerking is in ieder geval een goed begin.
D66 geeft aan dat de aard en omvang van de problemen bepaalt in hoeverre we op
korte, middellange of lange termijn gaan fuseren en naar oordeel van D66 komt er de
komende tijd teveel op de eigen organisatie af om dat alleen te doen.
Berenschot heeft echter op geen enkele wijze onderbouwd waarom Cranendonck en
Valkenswaard de goede fusiepartners zijn en dat betekent volgens D66 dan ook dat we
daarom ook mogelijkheden voor andere fusiepartners zoals Geldrop-Mierlo, Someren en
Asten in beeld moeten houden.
Uitgesproken wordt dat D66 groot voorstander is van een voortgezet onderzoek naar
mogelijkheden, waarbij ingezoomd zou moeten worden wat onze problemen zijn en in
hoeverre een fusie onze problemen oplost. Nu is dat niet duidelijk en zo ja, met wie vorm
je dan een optimale schaalgrootte?
Programmatisch samenwerken lijkt een logische eerste vervolgstap, maar we zien tot nu
toe dat (zoals bij sociaal domein) het in A2-verband heel erg moeizaam gaat en de
aansturing vanuit A2 anders ingericht zou kunnen worden.
AbHL geeft aan dat het rapport van Berenschot adviseert om een grotere gemeente te
vormen. Het rapport geeft echter geen antwoord op de vraag hoe die dan gevormde
grotere gemeente goed aansluit op het lokale gemeenschapsleven. Er zijn dan wel weer
bestuurlijke hulpstructuren nodig die op het lokale gemeenschapsleven aansluiten
(dorpsraden en wijkraden). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2013
onderzoek laten doen naar het functioneren Dorps- en wijkraden in Nederland. Uit dat
rapport blijkt dat dorps- en wijkraden vaak matig tot slecht functioneren of zelfs
ontbreken. Dat gaat daarom waarschijnlijk niet werken. En daar gaat het rapport van
Berenschot wel vanuit, zonder het verder uit te werken.
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Voor AbHL is het dan echter nog geen vanzelfsprekende stap om met onze huidige
samenwerkingspartners, de GRSA2, te fuseren. Er is maar een geringe sociaalmaatschappelijke en economische binding met de GRSA2-gemeenten.
Het ligt dan meer voor de hand om alle woonkernen zelf te laten beslissen met wie ze
willen worden heringedeeld. Geldrop-Mierlo komt voor Heeze-Leende dan ook in beeld.
AbHL wil een zelfstandige gemeente blijven en wil wel samenwerken op taken die
daarom vragen. De GRSA2 is daarvoor een geschikt samenwerkingsverband. Maar dan
wel op een wijze, zoals we nu georganiseerd zijn en niet veel intensiever.
Er wordt vervolgens plenair nog met elkaar doorgesproken in hoeverre de keuze voor
Valkenswaard en Cranendonck wel of niet bepalend is voor de uiteindelijke partnerkeuze
in de toekomst. De potentiële schaalgrootte qua onderzoeken van de mogelijkheden zou
ruimer moeten zijn dan enkel die van het A2-gebied.
Enkele opties worden kort belicht, maar ook gevarieerd in hoeverre dat naast
geografische ligging ook door bijv. themakeuze of vraagstukken (VVD) bepaald zou
moeten worden. Anderen vinden dat wellicht de aanleiding voor een nader onderzoek.
LHL en CDA geven in ieder geval aan dat het betrekken of wisselen van partners nu nog
veel te vroeg is en dat eerder een verdieping van de samenwerking met Cranendonck en
Valkenswaard in de rede ligt en dan vanuit het principe “waar mogelijk en waar nodig”. Bij
het eventueel zoeken naar andere partners zou dat niet als gemeente alleen, maar in
gezamenlijkheid met Cranendonck en Valkenswaard moeten worden opgepakt, aldus
LHL, dit expliciet ondersteund door CDA en vervolgens ook VVD.
Er is tenslotte raadsbreed grote consensus tav het voorstel om in eerste aanzet in A2verband met de huidige partners de geventileerde opvattingen te delen en de gedachten
en kansen van verdergaande samenwerking te bespreken.
11.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 4 november 2019
,de voorzitter
,de griffier
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