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-1.

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer A.J.M. Dietvorst
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. : --.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen d.d. 8 oktober
2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a en 3.V.a. t/m 3.V.b. worden voor kennisgeving aangenomen.
4./7.

Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
(Rv18.50)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 instemmen het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 20172030.
5./8.
Programmabegroting 2019 (Rv18.52)
M1
Motie PvOJ/GL, wagenbouwers carnavalsverenigingen
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend:
van de Programmabegroting 2019-2022
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overwegende dat:
 De wagenbouwers van de Brabantse Dag voorzien zijn van een goede verharde
bouwplaats en dat een wifi-aansluiting voor de beveiliging van de bouwplaatsen
aanstaande is;
 dat het nu tijd wordt om aandacht te besteden aan de vaak (jonge, recente opgerichte)
wagenbouwersgroepen van de carnavalsverenigingen van Leende, Leender-Strijp en
Sterksel zodat ook zij hun wagens op een goede en verantwoorde wijze kunnen
bouwen
verzoekt
het college van Heeze-Leende:
 in de komende periode in overleg te gaan met de besturen van de
carnavalsvereniging de Lindse Blaos en de carnavalsvereniging de Ossendrijvers om
samen te kijken welke behoefte er zijn bij deze verenigingen en waar mogelijk deze
uit te voeren
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 7 stemmen voor, 10 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, ABHL, PvOJ/GL
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, D66
M2
Motie PvOJ/GL, opstellen beleidsplan groenbeheer
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend:
van de antwoorden van het college op de vragen van PvOJ-GroenLinks m.b.t. het
beschikbare budget voor groenbeheer in de begroting van 2019 en de antwoorden van
het college op de brief van dhr. H. Dumoulin om bewuster om te gaan met het
insectenbeheer (zie brief van 3 september 2018)
overwegende dat:
 tijdens
het
verkiezingsdebat
in
Kapellerput,
georganiseerd
door
de
Ondernemersvereniging in februari 2018 door alle deelnemers unaniem is
geconcludeerd dat het budget voor groenbeheer omhoog zou moeten
 in het coalitieakkoord is opgenomen dat het college het niveau van het groen wil
verhogen (kernen en buitengebied)
 groen een belangrijke bijdrage levert aan onze gezondheid en de aantrekkelijkheid
van onze gemeente als toeristische pleisterplaats
 de aantallen insecten sterk afnemen en er een deltaplan biodiversiteit is opgesteld om
hier iets aan te doen
 aanpassing van het groenbeheer, met name het maaibeleid een stevige bijdrage kan
leveren aan het tegengaan van deze ontwikkeling
 de gemeente Heeze-Leende meedoet aan de operatie “Steenbreek”
verzoekt het college van Heeze-Leende om ter voorbereiding op de kadernota 2020
 een evaluatie uit te voeren van het huidige beleid met betrekking tot groenbeheer in
bovengenoemd perspectief
 voortvarend een geactualiseerd beleidsplan groenbeheer op te stellen inclusief
voorstellen voor aanpassingen van het (onderhouds)budget voor groenbeheer. Dit in
overleg met betrokken maatschappelijke organisaties (Boer en Natuur, ZLTO, IVN,
Milieudefensie, Hei Heg en Hoogeind, Brabants Landschap enz.)
 hierbij niet alleen te richten op het groenbeheer in de kernen maar nadrukkelijk ook te
kijken naar het buitengebied
 hierbij te betrekken de voorstellen die zijn gedaan door de vereniging
Natuurmonumenten (zie brief dhr. H. Dumoulin) en de voorstellen die worden gedaan
in het kader van het deltaplan biodiversiteit
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en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 6 stemmen voor, 11 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, ABHL
M3
Motie PvOJ/GL en D66, opstellen samenhangende visie op het buitengebied
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5 november 2018
kennis genomen hebbend:
van de begroting 2019 en de verschillende plannen in het buitengebied
overwegende dat
- in het buitengebied de komende periode een aantal ontwikkelingen samenkomen die
om een samenhangend beleid vragen
- dit de volgende ontwikkelingen betreffen:

de transitie van de veehouderij/landbouw

afnemende biodiversiteit

de impact van de energietransitie op het buitengebied

de rol van het buitengebied in het stimuleren van het (verblijfs)toerisme

dumping van drugsafval
- deze ontwikkelingen de bewoners van het buitengebied meer treffen dan de bewoners
van de kernen
verzoekt
het college van Heeze-Leende om:
- naast de verschillende centrumvisie’s ook een visie op het buitengebied op te stellen,
in samenhang met de transitie van de landbouw/veehouderij. Dit in te voegen in de
nog op te stellen omgevingsvisie
- hierbij op bestuurlijk niveau de samenwerking te zoeken met de MRE 1, de provincie
Noord-Brabant en het programma vitaal platteland van het Inter Bestuurlijk
Programma (IBP)\
- bij het opstellen van deze visie nadrukkelijk de verbinding te zoeken tussen de inbreng
van de (vertegenwoordiging van) bewoners uit kernen en de (vertegenwoordiging van)
bewoners van het buitengebied
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 6 stemmen voor, 11 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, ABHL
M4
Motie PvOJ/GL en D66, Regie over ontwikkeling zonneparken in HeezeLeende
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018;
kennis genomen hebbend:
van de benadering van agrarische grondeigenaren in Heeze-Leende door ontwikkelaars
van zonneparken (zie artikel Eindhovens Dagblad, 13 oktober jl.)
overwegende dat
- duurzame opwekking van energie noodzakelijk is
1

in het kader MRE samenwerking is er voor gekozen om de transitie landelijk gebied als een van de 4 focus gebieden
aan te wijzen
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-

concrete plannen op dit terrein nog in de kinderschoenen staan
verrommeling van ons landschap voorkomen moet worden
de gemeente de regie moet nemen en houden
schaarse landbouwgrond beschikbaar zou moeten blijven voor teelt van gewassen en
het houden van vee

verzoekt
het college van Heeze-Leende om zo spoedig mogelijk
- de visie op plaatsing van zonnepanelen en windmolens voor al dan niet grootschalige
energieopwekking in het buitengebied (inclusief grondgebruik) op te stellen (als
onderdeel van het duurzaamheidsbeleid)
- hierbij zowel burgers, belangengroepen als grondeigenaren te betrekken
- kennis op te halen bij gemeenten waar al succesvolle projecten gestart zijn (zoals de
Bossche Windmolen West, die eigendom is van omwonenden);
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 6 stemmen voor, 11 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, ABHL
Stemverklaring ABHL: “We hebben een werkgroep duurzaamheid van de raad, daar zit
ook ambtelijke ondersteuning in en wij denken dat dit daar thuishoort op dit moment.”
M5
Motie ABHL, Jeugdhulpplicht
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 5 november 2018
gehoord de beraadslaging
van oordeel dat:
- dat artikel 2.3 Jeugdwet het college verantwoordelijk maakt voor de indicatiestelling
- dat artikel 2.4 lid a zegt ‘dat het college voorziet in een toereikend aanbod van
gecertificeerde instellingen’
- in de MvT staat: ‘deze opdracht aan de gemeente, de jeugdhulpplicht, is te vergelijken
me de compensatieplicht in de Wmo. Ook daar heeft de gemeente de opdracht om
door een te treffen voorzienig een beperking van personen te compenseren, zodat
deze personen (weer) mee kunnen doen aan de samenleving’
- voor het kind het beter is dat het geld het kind volgt dan dat het kind tijdens het
hulpverleningstraject moet veranderen van hulpverlener
- dat een budgetplafond geen juridische grond is om hulp te weigeren
- dat op pagina 2 van het document ‘Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 6845,
nr. 3’ staat aangegeven wat het ‘doel stelselwijziging jeugd’ is en hoe de transformatie
vormgegeven zou moeten worden naar het oordeel van de wetgever om met lagere
budgetten uit te komen
spreekt uit dat invoering van budgetplafonds binnen de uitvoering van de Jeugdwet niet
door de gemeenteraad onderschreven wordt
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 5 stemmen voor, 12 stemmen tegen
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, ABHL
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, PvOJ/GL, D66
Stemverklaring VVD: “Wij hebben begrepen uit de woorden van de wethouder dat de
letterlijke strekking van de motie misschien niet helemaal aan de orde is. Blijft overeind
dat de VVD het instrument zoals het nu gedacht is niet als effectief beoordeeld en we
daardoor uiteindelijk toch het eindbesluit van de motie kunnen blijven steunen.”
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M6
Motie VVD, Budgetrecht van de raad
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebbend van:
de herindeling van de begroting in nog maar 3 programma’s
overwegende dat:
 wettelijk gezien het budgetrecht in de gemeente is toegewezen aan de
gemeenteraad
 dit recht mede wordt uitgeoefend door in de begroting budgetten specifiek toe te
wijzen aan programma’s en bij bestuursrapportages en de jaarcijfers toe te zien
op de correcte besteding hiervan
 een inperking van het aantal programma’s een inperking van het budgetrecht en
de controlemogelijkheden van de raad betekent
 er diverse oplossingen mogelijk zijn om het budgetrecht van de raad op niveau te
houden of zelfs te versterken
 het bij de behandeling van de begroting omwille van de tijd niet wenselijk is om
deze oplossingen uit te werken en te bediscussiëren
verzoekt het college:
om zo snel mogelijk - en eventueel in samenwerking met de raadswerkgroep Financiën te komen met voorstellen om het budgetrecht van de raad minstens op het huidige
niveau te handhaven, zodat hierbij de kadernota mee gewerkt kan worden
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 7 stemmen voor, 10 stemmen tegen
Stemming per fractie
Voor: fracties VVD, ABHL, PvOJ/GL
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, D66
M7 Motie VVD, Indexering kosten GRSA2
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend van het voorstel van het college in de programmabegroting
2019 om een post op te nemen voor indexering van kosten vanuit de GRSA2, omdat de
gemeenschappelijke regeling hier zelf geen rekening mee houdt
overwegende dat:
 het separaat ramen van uitgavenstijging in de begroting van de gemeente HeezeLeende gevolgbestrijding is
 van de gemeenschappelijke regeling mag worden verwacht dat er een solide
financiële planning wordt gehanteerd
 een werkwijze met separate posten leidt tot een diffuus beeld
spreekt uit het college van burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken voor het
aansturen op het toepassen van indexering binnen de GRSA2, zodat vanuit deze
gemeenschappelijke regeling een juist financieel beeld wordt gegeven en de gemeente
Heeze-Leende niet separaat kosten hoeft te ramen
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 5 stemmen voor, 12 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, ABHL
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, PvOJ/GL, D66
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Stemverklaring ABHL: “We zijn voor, maar het moet wel in te passen zijn samen met
onze partners Cranendonck en Valkenswaard”
Stemverklaring D66: “We vinden de harmonisering heel belangrijk, maar we willen het
proces niet in de weg lopen, daarom tegen”.

M8
Motie VVD, Extra bouwmogelijkheden starters en senioren
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
kennis genomen hebbend van:
 het ontbreken van nieuwe bouwmogelijkheden voor starters en senioren in de
concept begroting 2019
overwegende dat:
 binnen onze gemeente grote behoefte bestaat aan woningen voor starters en
senioren
 de geplande woningen binnen het plan de Bulders daar in onvoldoende mate
voorzien
 extra woningbouw voor starters en senioren op beperkte schaal geen
concurrentie vormt voor De Bulders
 er met inbreiding in alle kernen voldoende ruimte is voor aanvullende
kleinschalige bouwprojecten
verzoekt het college
 om in alle kernen extra bouwmogelijkheden te creëren voor starters- en
seniorenwoningen in kleinschalige bouwlocaties
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 7 stemmen voor, 10 stemmen tegen
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, ABHL, PvOJ/GL
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, D66
Stemverklaring CDA: “Wij zijn tegen. We vinden het heel erg belangrijk dat er natuurlijk
voor alle doelgroepen binnen onze gemeente passende woningen zijn, maar dat we dus
eerst de woonvisie af willen wachten.”
Stemverklaring LHL: ”Wij zijn tegen, met dezelfde stemverklaring als die het CDA
gegeven heeft.”
Stemverklaring PvdA: ”Ook wij zijn tegen, met dezelfde stemverklaring, en zien met
belangstelling de woonvisie tegemoet.”
Stemverklaring VVD: “Voor. Het kan nog wel even duren voor de woonvisie er is en dit
kan worden doorgewerkt in allerlei andere besluitvorming van de gemeente, vandaar
vinden wij het erg belangrijk om deze uitspraak exclusief te doen.”
Stemverklaring ABHL: “Voor, met dezelfde stemverklaring als de VVD”
Stemverklaring PvOJ/GL: “Voor en wij willen graag zien dat er tevens in de woonvisie de
brandweer een plaats krijgt om uit te rukken.
Stemverklaring D66: “Tegen, met dezelfde stemverklaring als het CDA.”
M9
Motie VVD, stimulering kleine en startende ondernemers
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni
2018
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kennis genomen hebbend van:

het ontbreken van stimuleringsmaatregelen
ondernemers in de conceptbegroting 2019

voor

kleine

en

startende

overwegende dat:

aanwezigheid van veel ondernemers van groot belang is voor vitaliteit,
werkgelegenheid en leefbaarheid van onze gemeente

een gemeente met onze schaal het daarbij vooral moet hebben van kleine en
startende ondernemers

voor deze ondernemers goede en laagdrempelige faciliteiten voor o.a.
huisvesting geboden moeten worden, om een eenvoudige start en groei mogelijk
te maken en te voorkomen dat ongewenste overlast ontstaat in woonwijken

er in overleg met ondernemers mogelijk meer stimuleringsmaatregelen getroffen
kunnen worden om start en bloei van onze ondernemers optimaal te faciliteren
verzoekt het college:



om in overleg met ondernemers en andere partijen te onderzoeken met welke
huisvesting, faciliteiten en stimuleringsmaatregelen ondernemers de beste
kansen hebben om laagdrempelig en succesvol te starten en te bloeien
op basis hiervan te komen met een concreet pakket aan maatregelen en
initiatieven voor kleine en startende ondernemers

en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen, 5 stemmen voor, 12 stemmen tegen
Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, ABHL
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, PvOJ/GL, D66
Stemverklaring VVD: “Wij begrijpen dat het college hier inmiddels veel aan doet, maar wij
willen wel bij het standpunt blijven dat het veel te mager in de begroting is opgenomen,
zo’n belangrijk onderwerp.”
M10
Motie D66, Verharding Kloosterlaan, Sterksel
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend van:
de programmabegroting 2019 met daarin het plan voor het verharden van de
Kloosterlaan in Sterksel, waarbij de ambitie is verwoord als: komen tot een plan van
aanpak voor een haalbaarheidsstudie
overwegende dat
 het verharden van de Kloosterlaan al meerdere jaren wordt besproken in
gemeenteraad en Dorpsraad Sterksel
 het verharden zal bijdragen aan de veiligheid en overlast van verkeer rond het
kerkplein in Sterksel
 de urgente aanpak van het Jagerspad in Sterksel afhankelijk is van de uiteindelijke
plannen van de Kloosterlaan
 in veel verkiezingsprogramma;s dit plan impliciet of expliciet is opgenomen en
voortgang ervan in deze raadsperiode dus bevorderd moet worden waar dat kan
verzoekt het college
om de voortgang van het idee voor ‘Verharding van de Kloosterlaan in Sterksel’ te
versnellen zodat er medio 2019 de mogelijkheid is om dit plan op te nemen in de
Kadernota 2010
en gaat over tot de orde van de dag.”
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Motie aangenomen, 17 stemmen voor, 0 tegen.
Stemming per fractie
Voor: fracties CDA, LHL, PvdA, VVD, ABHL, PvOJ/GL, D66
Tegen: -M11
Motie VVD en CDA, afvalheffing
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2019
kennis genomen hebben van
 de stijging van de kosten voor afvalverwerking en de bijbehorende tarieven voor
onze burgers
 het voordeel van € 87.000,-- dat de gemeente behaalt op de afvalheffing door
herijking van het tarief
overwegende dat:
 Heeze-Leende al jaren hoog zit in de lokale lasten voor onze burgers
 het bij deze forse lastenverlaging voor onze burgers ongewenst is naast de
verwerking van de hogere verwerkingskosten ook de kostendekkendheid te
verhogen
 de doelstelling van toetreding tot BLINK een daling van verwerkingskosten was
en de plotseling forse tariefsverhoging daar niet bij past en tot een heroverweging
van de samenwerking moet leiden
roept het college op:
 om zich in te zetten om de afvalverwerkingskosten zo snel mogelijk weer naar
beneden te brengen;
 bij de vaststelling van de tarieven in december ook alternatieven toe te voegen
waarbij we een voorschot nemen op de gewenste kostendaling
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie aangenomen, 15 stemmen voor, 2 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties CDA, LHL, PvdA, VVD, ABHL, D66
Tegen: fractie PvOJ/GL.
A1

Amendement PvOJ/GL en D66, Aanpassen budget en regeling kleine
ergenissen
“De raad van de gemeente Heeze-Leende is openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend
van de huidige regeling kleine ergenissen
overwegende dat
- Er een breed draagvlak is t.a.v. de regeling kleine ergernissen (raad, burgers en
belangenverenigingen)
- De huidige regeling beperkt is tot onderhoud wegen, fietspaden, voetpaden en
bermen
- De regeling aansluit bij de toenemende behoefte aan burgerparticipatie
- Er slechts een beperkt aantal belangengroepen betrokken zijn bij de uitvoering van de
huidige regeling
besluit het voorstel als volgt te wijzigen:
- de huidige regeling uit te breiden naar alle ergernissen in de openbare ruimte (breder
dan alleen wegen, fietspaden, voetpaden, bermen)
- het budget voor kleine ergernissen te vergroten van € 100.000,-- naar € 150.000,-per jaar
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-

dit voor 2019 eenmalig te dekken uit het budget voor groenonderhoud (€ 25.000,--) en
wegenonderhoud (€ 25.000,-- )
in de kadernota 2020 een voorstel opnemen om structureel in de begroting €
150.000,-- op te nemen voor de regeling kleine ergernissen
de regeling open stellen voor meer belangengroepen van inwoners uit onze gemeente
die hiervoor belangstelling hebben (o.a. het IVN, de Fietsersbond (ENFB), Veilig
Verkeer Nederland (afdeling Heeze-Leende), Recreatief Heeze-Leende)

en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement verworpen, 3 stemmen voor, 14 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, VVD, ABHL
Stemverklaring LHL: “Wij waren eerst voor, omdat we vooral die kleine ergernissen
verholpen willen zien. Maar gezien de discussie zijn we nu tegen, omdat het te breed
getrokken wordt. En dat blijft zo, zolang er geen herdefiniëring is van kleine ergernissen.”
Stemverklaring VVD: “Met de toelichting die wij eerder hebben gegeven, zijn wij tegen.”
Stemverklaring ABHL: “Wij zijn tegen omdat wij voorlopig € 100.000,-- als budget
voldoende vinden en omdat wij het ook erg belangrijk vinden dat niet slechts een groep
burgers inspraak hebben, maar dat alle burgers inspraak hierop hebben.”
A2

Amendement PvOJ/GL en D66, Uitbreiding ambtelijke capaciteit m.b.t.
energietransitie en duurzaamheid
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend
van de begroting 2019,thema milieu
overwegende dat
- er in 2019 een duurzaamheidsbeleid wordt opgesteld
- in juni 2019 het concept Regionale Energie Transitie (RES) gereed moet zijn, waarin
staat wat de gemeentelijke bijdrage aan de CO2 reductie is
- hiervoor nog veel onderzoeken gedaan moeten worden
- de gemeente Heeze-Leende ambtelijk actief moet kunnen participeren in de regionale
samenwerking op dit gebied (MRE/GRA2)
- De gemeente de regie moet kunnen nemen bij de initiatieven die op ons afkomen
(zonneparken in het buitengebied, oude stort Leende, evt. plaatsing windmolens)
- Voor het formuleren en de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is – naast het
inhuren van externe deskundigheid – de huidige ambtelijke capaciteit onvoldoende
- Er schaarste is op de arbeidsmarkt met betrekking tot dit soort functies
besluit het voorstel als volgt te wijzigen:
- in de begroting voor 2019 structureel ruimte te maken voor ambtelijke capaciteit en
deskundigheid op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Dit om te
beginnen in 2019 voor een bedrag van € 40.000,-- per jaar. Dit te dekken uit de vrije
ruimte die er is in de begroting
- dit samen op te pakken met de andere A2-gemeenten
- als onderdeel van het nog op te stellen duurzaamheidsbeleid te bezien welke
structurele capaciteit (vanaf 2020) er nodig is om het beleid tot uitvoering te brengen,
en deze voorstellen mee te nemen in de kadernota 2020
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement verworpen, 3 stemmen voor, 14 stemmen tegen.
Stemming per fractie.
Voor: fracties PvOJ/GL, D66
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Tegen: fracties CDA, LHL, PvdA, VVD, ABHL
Stemverklaring ABHL: “Tegen, er is in het presidium al toegezegd dat er een ambtenaar
toegevoegd wordt aan de werkgroep duurzaamheid en dat is voorlopig voldoende.”
Stemverklaring PvOJ/GL: “Ik wil nog eens herhalen dat ik het jammer vind dat hier weinig
aan duurzaamheid wordt gedaan, dus wij zijn wel voor.”
Stemverklaring D66: “Daar sluit ik me bij aan, wij zijn voor.”
A3
Amendement ABHL, Handhaven formatie wethouders
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 5 november 2018
overwegende:
- dat uitbreiding van 3 naar 3,3 fte aan wethouders jaarlijks € 30.000,-- kost. Dit in een
regeerperiode van vier jaren optelt tot € 120.000,--. Dat dit exclusief eventueel
wachtgeld is. Dat dit voor de gemeente veel geld is
- dat het aantal fte voor de wethouders de consequenties is van de gemaakte afspraken
tijdens de coalitieonderhandelingen
ondergetekende(en) stelt/stellen het volgende amendement voor:
het aantal fte voor wethouders niet uit te breiden en op 3 fte te houden
en gaat over tot de orde van de dag."
Amendement ingetrokken.
A4
Amendement VVD, Formatie wethouders
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018
kennis genomen hebbend van het voorstel van het college in de programmabegroting
2019 om de formatie voor wethouders uit te breiden van 3.0 naar 3.3 fte
overwegende dat:
- er inhoudelijk geen aanleiding is om in de gemeente Heeze-Leende een grotere
formatie voor wethouders te hanteren;
- de toekenning van 4 wethoudersposities een politieke keuze is geweest en het
uitbreiden van formatie als niet-gewenst gevolg moet worden beschouwd;
- de wettelijk geboden ruimte voor wethouderformatie niet lichtzinnig moet worden
benut;
- de extra kosten die volgen uit een formatie-uitbreiding substantieel zijn en niet uit te
leggen zijn aan burgers en bedrijven in Heeze-Leende
besluit het uitbreiden van de formatie voor wethouders uit de programmabegroting 2019
te schrappen
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement verworpen, 6 stemmen voor, 11 stemmen tegen.
Voor: H.J.A. Scheepers, R. Groenewoud, F.J.P.M. Cuijpers, J.P.T.J.N. Vos, mw. M.L. ten
Hout, mw. M.E.W. van Breugel
Tegen: A.J.M. Dietvorst, P.J.N.M. Vertogen, mw. T.C. Veldkamp, M. de Lange, mw. A.M.
Hijmans, D.L. Keuten, J.M.M. de Turck, N.J.C.M. van der Palen, mw. I.C.J.A.T. Maas,
F.M.P. Maas, M.P. Klerks
A5
Amendement VVD, afvalheffing
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2019
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kennis genomen hebben van
 de stijging van de kosten voor afvalverwerking en de bijbehorende tarieven voor
onze burgers
 het voordeel van € 87.000,-- dat de gemeente behaalt op de afvalheffing door
herijking van het tarief
overwegende dat:
 Heeze-Leende al jaren hoog zit in de lokale lasten voor onze burgers
 het bij deze forse lastenverlaging voor onze burgers ongewenst is naast de
verwerking van de hogere verwerkingskosten ook de kostendekkendheid te
verhogen
 de doelstelling van toetreding tot BLINK een daling van verwerkingskosten was
en de plotseling forse tariefsverhoging daar niet bij past en tot een heroverweging
van de samenwerking moet leiden
besluit het voorstel als volgt te wijzigen:
 het begrote voordeel van € 87.000,-- voor de gemeente op de
kostendekkendheid van de afvalheffing voor dit jaar niet door te voeren en ten
gunste van de burger in te zetten voor reductie van de tariefsverhoging
 een initiatief toe te voegen om samen met of los van BLINK de mogelijkheden te
onderzoeken om de kostenstijging van afvalverwerking zoveel mogelijk ongedaan
te maken
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement ingetrokken.
A6
Amendement CDA, afvalstoffenheffing
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 5
november 2018;
kennis genomen hebbend van:



raadsvoorstel 18.52 programmabegroting 2019 programmapunt 2.5; afval en
paragraaf lokale heffingen; afvalstoffenheffing
raadsvoorstel en besluiten t.a.v. toetreding tot gemeenschappelijke regeling Blink

overwegende dat:
 in de begroting een zeer forse lastenverhoging voor onze burgers wordt
voorgesteld t.a.v. de afvalstoffenheffing voor het ophalen van het afval
 100% van deze kosten in deze afvalstoffenheffing niet verplicht is
 toetreding tot Blink juist is gedaan om kosten voor het afval te beperken o.a. door
krachtenbundeling, flexibiliteit, efficiënt werken
 wij van mening zijn dat er nog een efficiëntieslag te maken is
besluit het voorstel als volgt aan te passen:
 de helft van de voorgestelde verhoging voor afvalstoffenheffing in 2019 niet door
te voeren maar deze te onttrekken uit de algemene reserve
 het college opdragen toe te zien op een zo positief mogelijk saldo van kosten en
baten afvalinzameling en -verwerking
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement ingetrokken.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 de programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.
 het college te autoriseren voor de investeringen 2019 overeenkomstig de
investeringsplanning 2019-2022.
 tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties te storten in de nieuw te vormen
reserve grondexploitaties.
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de norm voor de ratio weerstandsvermogen vast te stellen op minimaal 1,5.

Fractie VVD wordt geacht te hebben tegengestemd.
Stemverklaring VVD: “Wij zijn tegen de begroting met de motivering dat de meeste van
onze moties en amendementen niet zijn aangenomen en wij in onze algemene
beschouwingen ook al de nodige algemene bedenkingen bij de begroting hebben geuit.
Dus dat allemaal samen maakt voor ons dat wij niet achter deze begroting kunnen staan.
5.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag ingediend.
7.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.51 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 3 december 2018
,de voorzitter
,de griffier
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