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1.

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer H.J.A.Scheepers
Voorzitter doet mededeling van de aanwezigheid van de directeur van de GGD/RAV, mw.
E. Jeurissen. Zij zal in de gelegenheid worden gesteld de laatste stand van zaken weer te
geven.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 3 september 2018.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen d.d. 3
september 2018
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. wordt door de heer Scheepers opgemerkt dat er een stemverklaring is afgelegd
door LHL waarbij wordt verwezen naar hetgeen is gezegd in de opiniërende
raadsvergadering. Aangezien dat niet genotuleerd wordt, is dat niet terug te halen.
Voorzitter geeft aan daar voortaan alert op te zijn en de desbetreffende partij te
verzoeken om een duidelijke stemverklaring af te geven bij de besluitvormende
raadsvergadering.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a, t/m 3.I.e en 3.V.a. worden voor kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stukken 3.I.d. (Brief Continentiestichting en antwoordbrief) en 3.I.e
(Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging en
antwoordbrief) wordt naar het presidium gevraagd ter bespreking van de procedure.
N.a.v. ingekomen stuk 3.I.c (Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen, jaaroverzicht
2017) wordt door mw. Hijmans opgemerkt dat in de samenstelling van deze adviserende
commissie op geen enkele manier bijvoorbeeld Milieudefensie of iets uit die hoek hierin
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is vertegenwoordigd. Dat valt buiten de competentie van de gemeente, maar ze wilde dit
toch gezegd hebben.
Ingestemd wordt met de ingekomen stukken onder 3.II.a.
4./6.
Kredietaanvraag ambulancepost Leende (Rv18.51)
Motie D66, PvOJ/GL duurzaamheidsambitie
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 8 oktober
2018
overwegende dat:
- in het raadsvoorstel de ambitie en richting zeer algemeen zijn benoemd op het aspect
duurzaamheid van het op te leveren gebouw;
- in de huidige tijdgeest de energietransitie een van de belangrijkste aspecten is van
duurzaamheid, als bijdrage aan het afbouwen van gebruik van fossiele brandstoffen;
- we moeten zorgen dat ook op gemeentelijk niveau initiatieven gestart worden die
invulling geven aan het energieneutraal maken van onze gemeente;
- wij als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om hieraan onze bijdrage te
leveren en daarmee voorbeeldstellend zijn voor bedrijfsleven en burgers;
- dit zeker moet gelden voor nieuw gemeentelijk vastgoed;
besluit:
verzoekt het college om voor de nieuw te bouwen ambulancepost, bij
opdrachtverstrekking voor ontwerp en aanbesteding van oplevering, als randvoorwaarde
te stellen dat het betreffende object een zogeheten Nul-op-de-meter-woning* moet
worden, dit voor zover mogelijk is binnen het financieel kader dat de jaarlijkse kosten voor
huur- en gebruikslasten niet het daarvoor bij de GGDBZO beschikbare bedrag overstijgen
*vlg. Rijksdienst voor ondernemend Nederland
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie wordt door het college overgenomen.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met stemming per fractie conform het
voorstel van burgemeester en wethouders
 1. een krediet beschikbaar te stellen à € 1.440.000,-- voor de voorbereiding en
realisering van een ambulancepost.
2. de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten worden in totaliteit gedekt
door de te ontvangen huurpenningen.
Voor: fracties ABHL, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL, VVD.
Stemverklaring VVD: “Wij zijn voor het voorstel maar wel met de opmerking dat wij vinden
dat voor de grond en de kosten van de aansluiting een veel te lage vergoeding wordt
gevraagd.”
5.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruikt gemaakt door LHL.
7.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 20.50 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 5 november 2018
,de voorzitter
,de griffier
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