Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de openbare vergadering gehouden op 10 februari 2020
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

P.J.J. Verhoeven
F.J.P.M. Cuijpers, A.J.M. Dietvorst, R. Groenewoud, mw. A.M.
Hijmans, mw. M.L. ten Hout, 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.
Griffier:
E. Daamen-va mw. E. Daamen-van Lieshout
Voorts
aanwezig:
Afwezig:
1.

J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
(wethouders), M.C.I. Smits (wnd. gemeentesecretaris),
P. Hertog (wnd. griffier)
mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunten 5 (Vaststelling bestemmingsplan
“Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46”) en 10 (Controleprotocol) worden geagendeerd
als hamerstukken.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij mw. A.M. Hijmans.
1a.
Aanwijzen griffier gemeenteraad Heeze-Leende en diens vervanger(s)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het presidium
 1. mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra aan te wijzen als griffier van de
gemeenteraad van Heeze-Leende
2. de heer P.Hertog en de heer P.J.F. Bemelmans aan te wijzen als
waarnemend griffier
3. mw. E. Daamen-van Lieshout aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 9 december 2019.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
I.a.Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 27 januari 2020.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 9 december
2019.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a t/m 3.I.g, 3.I.i. t/m 3.I.t. en 3.V.a. t/m 3.V.c worden voor
kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 3.I.h. (Open brief aan het ED inzake RTV
Horizon) en de conceptantwoordbrief onder 3.II.a (Provincie Noord-Brabant, begroting
2020) worden naar het presidium gevraagd. Ingestemd wordt met het voorstel onder
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3.III.a. (Betere toegankelijkheid station Heeze) om dit stuk ter afdoening in handen te
stellen van het college.
Naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 3.V.b. (Evaluatie fietsplan) wordt gevraagd
wanneer dit onderwerp op de agenda komt. De wethouder komt hierop terug.
5./13. Vaststelling bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij Leenderweg
45”(Rv20.01)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. het bestemmingsplan “Buldersweg ong. nabij Leenderweg 46” vast te stellen
2. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro
6./14. Faunavoorzieningen Somerenseweg (Rv20.05)
Motie AbHL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 10 februari 2020,
Kennis genomen hebbend van:
- het raadsvoorstel Faunavoorzieningen Somerenseweg en dan met name het
onderdeel wildtunnel
-

we het eens zijn met de passages en voorzieningen voor kleine dieren
de impact van een gestuurde doorgang voor met name schade veroorzakende dieren
(zwijnen) in het huidige doelgebied enorm is (relatief klein bos in nabijheid van
Schoorsvelden en agrarisch gebied)
dat in de visie betrokken partijen (hoofdstuk) overlegt mist met de eigenaren en
gebruikers van het aangrenzende landbouwgebied Vlaamseweg en van de
natuurbegraafplaats en Kapellerput over situering van de tunnel
dat in het rapport de risico’s voor deze belanghebbenden zodoende ontbreken

verzoekt
het college van Heeze-Leende om in overleg te gaan met alle belanghebbenden en
grondeigenaren en zo alle risico’s en belangen te wegen, en de te nemen maatregelen
tegen het licht te houden
en gaat over tot de orde van de dag”.
Motie overgenomen door het college.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. Maximaal € 16.667,-- beschikbaar te stellen voor het maatregelenpakket tot
ontsnippering van de Somerenseweg
2. Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Streekontwikkeling
3. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de provincie de overige benodigde
middelen voor het maatregelenpakket ter beschikking stelt.
Toezegging wethouder De Win: er wordt eerst overleg gevoerd met diverse partijen
voordat uitvoering plaatsvindt.
7./15. Woonvisie gemeente Heeze-Leende (Rv20.07)
Motie PvOJ/GL, VVD, AbHL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 10 februari
2020
Kennis genomen hebbend van:
de opgestelde woonvisie Heeze-Leende en het raadsvoorstel om deze vast te stellen
Overwegende dat:
- Het college met deze visie onvoldoende invulling geeft aan het realiseren van het
gewenste woningaanbod in Heeze-Leende;
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-

Met name het realiseren van voldoende starters- en seniorenwoningen en een goede
balans tussen koop- en huurwoningen niet gaat lukken door toepassing van deze
visie;
Dit wordt onderstreept door de risicoparagraaf in het raadsvoorstel en door de
zienswijzen van de partijen die het woningaanbod moeten realiseren (o.a. de Bulders
BV en de betrokken woningbouwcorporaties);
In deze woonvisie ook onvoldoende ruimte wordt gemaakt voor kansen in het
buitengebied in verband met de noodzakelijke transitie van het landelijk gebied.

verzoekt
Het college van Heeze-Leende om het raadsvoorstel voor het vaststellen van de
woonvisie in te trekken en de woonvisie bij te stellen op de volgende punten:
1. Vanwege de beperkte mogelijkheden om de gewenste woningen te realiseren
specifiek te kijken naar het geven van meer ruimte aan burgerinitiatieven, met name
waar het gaat om het realiseren van starters- en seniorenwoningen;
2. Nader overleg te voeren met de partijen die het woningaanbod in Heeze-Leende
realiseren om te komen tot een invulling van de woonvisie die aan hen voldoende
ruimte biedt om het benodigde woningaanbod te realiseren;
3. Meer maatwerkmogelijkheden te creëren voor wooninitiatieven in het buitengebied,
waar nodig in overleg met de provincie Noord-Brabant.
en gaat over tot de orde van de dag”.
Motie verworpen, 6 stemmen voor, 11 stemmen tegen.
Voor: mw. Hijmans, de heer Maas, de heer Groenewoud, mw. Van Breugel-Smolders,
mw. Ten Hout, de heer Scheepers.
Tegen: de heer Van der Palen, de heer Keuten, de heer Vos, de heer Vertogen, de heer
Dietvorst, de heer De Turck, de heer De Lange, de heer Cuijpers, de heer Klerks, mw.
Maas, mw. Veldkamp.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met stemming per fractie conform het
voorstel van burgemeester en wethouders
 de Woonvisie Heeze-Leende vast te stellen
Voorstel aangenomen met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Stemverklaring PvOJ/GL: “Duidelijk is dat de motie niet aangenomen is en dat we tegen
het voorstel zijn.
Voor: fracties D66, CDA, LHL, PvdA
Tegen: fracties PvOJ/GL, VVD, AbHL
8./16 Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 Heeze-Leende (Rv20.02)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders

de beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023 “Samen komen we verder” vast te
stellen.
9./17. Kansenkaarten Centrumontwikkeling (Rv20.06)
Amendement D66
De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 10 februari
2020.
kennis genomen hebbend van:
conceptraadsbesluit bij agendapunt 9 waarin is opgenomen dat de raadswerkgroep
Centrumontwikkeling gevraagd wordt om de prioriteit van het vervolgtraject te bepalen
Overwegende dat:
 Werkgroepen van de gemeenteraad dienen ter ondersteuning van de gemeenteraad.
 De gemeenteraad en werkgroepen van de gemeenteraad geen deel uit dienen te
maken van operationele uitvoering van beleid.
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 Wanneer het nodig is dat de gemeenteraad keuzes maakt of prioriteiten stelt, kan dit
worden voorbereid door een raadswerkgroep en zal dan aan de gemeenteraad
worden aangeboden ter vaststelling.
Besluit:
Beslispunt 2 te laten vervallen van het concept raadsbesluit bij agendapunt 9:
Kansenkaarten Centrumontwikkeling
en gaat over tot de orde van de dag”
Amendement wordt overgenomen door college en zonder hoofdelijke stemming
aangenomen door de raad.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met stemming per fractie conform het
geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders
 de kansenkaarten voor het centrum van Heeze vast te stellen
Toezegging wethouder Bosmans: dat het amendement door het college wordt
overgenomen betekent niet dat het participatietraject eindigt.
Stemverklaring VVD: “Wij zijn het van harte eens met het verder uitwerken van de
kansenkaarten, maar we zien echt niet in waarom daar een raadsvoorstel voor nodig
was, dus wij stemmen tegen dit raadsvoorstel.”
Stemverklaring AbHL: “Wij gaan mee met de stemverklaring van de VVD.”
Stemverklaring PvOJ/GL: “Wij kunnen hier voor zijn, maar zolang er “bepalen” staat en
dat betrekking zou hebben op de raadswerkgroep, dat wij dan altijd tegen zouden moet
stemmen en wij stemmen dus voor.”
Stemverklaring LHL: “Nu beslispunt 2 eruit is gehaald en met de toezegging van de
wethouder dat de belanghebbenden in het hele traject verder meegenomen kunnen
worden, zijn wij voor.”
Voorstel aangenomen met 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Voor: fracties PvOJ/GL, D66, CDA, LHL, PvdA
Tegen: fracties VVD, AbHL
10./18. Controleprotocol 2019 (Rv20.03)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2019 van de gemeente Heeze-Leende
11./19. Harmonisatie financiële verordeningen (Rv20.04)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders

1. de financiële verordening Heeze-Leende 2020 vast te stellen en de financiële verordening gemeente Heeze-Leende 2017 in te trekken;
2. de controleverordening Heeze-Leende 2020 vast te stellen en de
controleverordening gemeente Heeze-Leende in te trekken;
3. de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid HeezeLeende 2020 vast te stellen en de verordening onderzoeken doelmatigheid
en doeltreffendheid van de gemeente Heeze-Leende in te trekken;
4. de nota reserves en voorzieningen 2014 in te trekken;
5. de nota grondbeleid Heeze-Leende 2012-2016 in te trekken.
12.

Rondvraag
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Van de rondvraag wordt gebruikt door de fracties AbHL, LHL en D66.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 maart 2020
,de voorzitter
,de griffier
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