Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de openbare vergaderingen gehouden op 9 september 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Griffier:
Voorts
aanwezig:
Afwezig:

P.J.J. Verhoeven
F.J.P.M. Cuijpers, A.J.M. Dietvorst, R. Groenewoud , mw. M.L. ten
Hout, C.T.G.A.M. Jacobs, 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
mw. E. Daamen-van Lieshout
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), P.J.
Bemelmans (waarnemend griffier)
mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra (griffier)

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. 1 juli 2019
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 1 juli 2019
De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a t/m 3.I.f, 3.I.h t/m 3.I.k en 3.V.a t/m 3.V.g. worden voor
kennisgeving aangenomen.
Ingestemd wordt met 3.II.a (concept-antwoordbrief aan het PMC) en ingestemd wordt
met 3.III.a (brief inzake gemotoriseerd verkeer in Natura 2000-gebieden ter afdoening in
handen stellen van het college).
Naar het presidium worden gevraagd de brieven onder 3.I.g. (Vragen en antwoorden ex
art. 41 RvO, D66, project zonnepanelen geluidswal Leende en 3.III.b, betere
toegankelijkheid station Heeze)
4./9.
Bestuursrapportage 2019 (Rv19.35)
Amendement VVD
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 9
september 2019
kennis genomen hebbend van:
De bestuursrapportage en met name het verwachte negatieve resultaat van 221.000
euro;
overwegende dat:
- Het college eerder de intentie heeft uitgesproken om als doelstelling van de financiële
resultaten van 2019 op 0 te laten uitkomen
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-

De begrotingsregels ons echter dwingen om de begroting aan te passen aan de
actuele inzichten zoals gepresenteerd in de bestuursrapportage
Om formeel de 0-lijn als doelstelling overeind te houden het noodzakelijk is om een
taakstelling op te nemen in de aangepaste begroting ter hoogte van het
geprognotiseerde negatieve resultaat
Een en ander met dien verstande dat het college indien nodig altijd de balans moet
zoeken tussen het realiseren van financiële en beleidsmatige doelstelling en daar bij
afwijkingen vooraf of achteraf dient te verantwoorden tegenover de gemeenteraad

BESLUIT het voorstel als volgt te wijzigen/aan te vullen:
als beslispunt 3 toe te voegen aan het raadsvoorstel:
- een taakstelling van € 221.000 op te nemen in de gewijzigde begroting om daarmee
formeel de doelstelling van een financieel 0-resultaat te handhaven
en gaat over tot de orde van de dag”
Amendement verworpen met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Voor: de heren J.P.T.J.N. Vos, F.M.P. Maas, R. Groenewoud, C.T.G.A.M. Jacobs, H.J.A.
Scheepers, mw. M.L. ten Hout, de heer F.J.P.M. Cuijpers, mw. M.E.W. van BreugelSmolders.
Tegen: de heren A.J.M. Dietvorst, M. de Lange, J.M.M. de Turck, mw. I.C.J.A.T. Maas,
de heren M.P. Klerks, P.J.N.M. Vertogen, mw. T.C. Veldkamp, de heren N.J.C.M. van der
Palen, D.L. Keuten.
Stemverklaring J.P.T.J.N. Vos: “Het voegt misschien niets toe, maar het kan ook geen
kwaad.”
Stemverklaring C.T.G.A.M. Jacobs: “Ik twijfel totaal niet aan de intentie van het college,
maar ik vind het een signaal om gewoon naar het eind van het jaar toe, goed op 0 uit te
komen.”
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met hoofdelijke stemming conform het
voorstel van burgemeester en wethouders
 1. de bestuursrapportage 2019 vast te stellen
2. de in de begroting en meerjarenraming opgenomen dotatie aan de
algemene reserve met betrekking tot de taakstelling op de bijdragen aan de
GRSA2 laten vervallen (2019: € 64.000,--)
Voor: de heren A.J.M. Dietvorst, J.P.T.J.N. Vos, M. de Lange, F.M.P. Maas, C.T.G.A.M.
Jacobs, mw. I.C.J.A.T. Maas, de heren M.P. Klerks, P.N.J.M. Vertogen, mw. T.C.
Veldkamp, de heren N.J.C.M. van der Palen, D.L. Keuten
Tegen: de heren R. Groenewoud, H.J.A. Scheepers, mw. M.L. ten Hout, de heer F.J.P.M.
Cuijpers, mw. M.E.W. van Breugel-Smolders.
Stemverklaring R. Groenewoud: “Wij zijn op dit moment niet bereid om akkoord te gaan
met een negatief begrotingsresultaat van € 221.000,--.”
Stemverklaring C.T.G.A.M. Jacobs: Wij accepteren wel die € 221.000,-- als negatief
resultaat.”
5./10. Bestuursrapportage GRSA2 (Rv19.36)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. kennisnemen van de bestuursrapportage 2019 GRSA2
2. geen zienswijze indienen
Stemverklaring VVD: “Wij zijn tegen het niet indienen van een zienswijze. We hebben
met waardering kennis genomen van de bestuursrapportage maar in de
bestuursrapportage was duidelijkheid gewenst over hoe het bestuur van de GRSA2 de
taakstelling duurzaam gaat realiseren.”
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De fractie van de VVD wordt geacht te hebben tegengestemd.
6./11. Begroting 2020 GRWRE (Rv19.33)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. kennis nemen van de initiële begroting GRWRE 202 en de
meerjarenbegroting 2021-2023
2. een zienswijze versturen met de volgende opmerkingen:
wij hebben kennisgenomen van de begroting GRWRE 2020 en
meerjarenbegroting
de initiële begroting GRWRE 2020 sluit inhoudelijk aan op onze
gemeentelijke taken en ambities voor de ondersteuning van onze
inwoners naar betaald werk
we zijn niet akkoord met het sluitend maken van de begroting door
onttrekking vanuit de algemene reserve. Voor de begroting GRWRE
20202 is dit acceptabel omdat het incidenteel is
we roepen het bestuur op om een meerjarenbegroting 2021-2023 op te
stellen die afgestemd is op de beschikbare middelen en op de ambities
van de gemeenten. Bovendien moet de begroting meerjarig sluitend zijn
daarmee onderschrijven wij de bestuursopdracht aan de directie om
een werkgroep te formeren om opnieuw de meerjarenbegroting op te
stellen. Gemeente Heeze-Leende draagt graag hieraan bij en zal
participeren in de werkgroep
en dringt er bij het algemeen bestuur van Blink op aan dat de kostenstijging
van 3,2% niet vanzelfsprekend mag zijn er derhalve kritisch tegen het licht
gehouden dient te worden.
7./12. Bestemmingsplan Valkenswaardseweg 46-46a, Leende (Rv19.34)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. het bestemmingsplan Valkenswaardseweg 46-46a vast te stellen
2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12Wro
8..
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de fracties PvOJ/GL en LHL
13.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.28 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 14 oktober 2019
,de voorzitter
,de griffier
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