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Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt agendapunt 7: opheffen
geheimhouding raadsvoorstel Rv19.10, waarbij de voorzitter er op geattendeerd heeft dat
- wanneer gewenst - mogelijke bespreking ervan in beslotenheid kan plaatsvinden.
Niemand van de raad wenst gebruik te maken van die mogelijkheid..
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij mw. M.E.W. van Breugel-Smolders
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 14 oktober 2019.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 14 oktober
2019
De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a en3.I.b. worden voor kennisgeving aangenomen.
4./6.
Programmabegroting 2019 (Rv18.52)
M1
Motie CDA, transitie veehouderij
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 4
november 2019
kennis genomen hebbende dat
- zowel in de begroting 2019 als in de thans voorliggende begroting 2020 nagenoeg
dezelfde tekst staat t.a.v. de transitie veehouderij: De gemeente wil de agrarische
ondernemers helpen bij het maken van keuzes
- in de bestuursrapportage t.a.v. dit onderwerp staat aangegeven dat het derde
kwartaal samen met provincie en omgevingsdienst een plan wordt opgesteld, hoe,
wie, met wie en op welke wijze gesprekken worden gevoerd
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overwegende dat:
-

de wet- en regelgeving omtrent de veehouderij steeds complexer wordt
de agrarische sector de afgelopen weken diverse acties heeft gevoerd om de
problemen met deze wet- en regelgeving en de daarbij toegenomen onduidelijkheid
onder de aandacht te brengen
uit de antwoorden van een rondvraag blijkt dat onze gemeente geen beeld heeft welke
toekomst agrariërs voor hun bedrijven nastreven
het met het oog op de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied belangrijk is dat er
zicht is op de beoogde ontwikkelingen
provincie en rijk aangeeft vele miljoenen euro’s te willen uittrekken om intensieve
veehouderijen te saneren of uit te kopen
regelingen voor deze gelden nog niet bekend en opengesteld zijn
agrariërs snakken naar duidelijkheid en perspectief

roept het college op:
-

zo snel mogelijk een (concept)plan van aanpak aan de raad aan te bieden
ook extern naar financiering en ondersteuning voor uitvoering van dit plan te zoeken
vooral niet langer af te wachten
de raad regelmatig te informeren over de vorderingen

en gaat over tot de orde van de dag”
Motie aangenomen zonder hoofdelijke stemming
Stemverklaring VVD: “Ondanks dat wij het erg cherrypicking voor de eigen achterban van
het CDA vinden, zullen wij voor deze motie stemmen.”
M2
Motie CDA, D66, Varkens Innovatie Centrum
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 4
november 2019
kennis genomen hebbende van
- Wageningen University Researrch (WUR) aangegeven heeft haar activiteiten in het
Varkens Innovatie Centrum in Sterksel te willen beëindigen
- zij contact gezocht hebben met onze gemeente
- het college tijdens een rondvraag hebben aangegeven dat voor het college het ideale
streefbeeld voor dit locatie een totale sanering van activiteiten en gebouwen is
overwegende dat:
-

provincie en rijk aangeeft vele miljoenen euro’s te willen uittrekken om intensieve
veehouderijen te saneren of uit te kopen
regelingen voor deze gelden nog niet bekend en opengesteld zijn
het risico bestaat dat WUR niet op deze regelingen kan of wil wachten en het bedrijf
overdraagt aan een nieuwe exploitant

spreekt uit dat:
-

een volledige sanering van alle activiteiten en gebouwen als ideaal streefbeeld
onderschrijft
het college oproept zich maximaal in te zetten om het ideale streefbeeld te bereiken
en hiertoe in overleg te treden met het WUR en de provincie
de raad regelmatig van de vorderingen en ontwikkelingen op de hoogte te brengen

en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie aangenomen zonder hoofdelijke stemming. Fractie VVD wordt geacht te hebben
tegengestemd.
Stemverklaring VVD: “Deze motie zijn wij tegen omdat we deze te specifiek vinden en
omdat we deze te onduidelijk vinden wat er dan wel op die locatie zou moeten gaan
gebeuren.”
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Toezeggingen:
Wethouder De Win:
- naar aanleiding van de motie inzake het Varkens Innovatie Centrum: hij zal bij de
provincie nagaan of ze subsidiemogelijkheden hebben.
- zal in een raadsinformatiebrief, eventueel in een raadsinformatiebijeenkomst, een
aantal infrastructurele projecten, financiering Samen naar de A2, Oudemolen,
risicodekking wegonderhoud) toelichten
Wethouder Van der Stek:
- de IBP-gelden uit de begroting zullen vanaf nu apart worden geadministreerd en dat
zal ook gelden voor de IBP-gelden die reeds in de begroting staan
- onderzoek oprichten mogelijk investeringsfonds
- nadere toelichting geven op 1,5 miljoen investeringen kruispunt Muggenberg en
randweg Heeze-Geldropseweg
Burgemeester: zal het tekort aan politiemensen onder de aandacht brengen van de
politieleiding
Wethouder Bosmans: zal binnen 2 weken duidelijkheid verschaffen over de tijdelijke
invulling en definitieve invulling van de floormanager in dorpshuis ’t Perron
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met stemming per fractie conform het
voorstel van burgemeester en wethouders
 de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
 het college te autoriseren voor de investeringen 2020 overeenkomstig de
investeringsplanning 2020-2023.
 de reserve bovenwijkse voorzieningen (stand eind 2018 bedraagt € 929.000) in
te zetten ter dekking van de kapitaallasten van de (reeds geplande) investeringen
in 2020 in flankerende maatregelen voor de Muggenberg.
Voor: fracties AbHL, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL, PvdA
Tegen: fractie VVD
5.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag ingediend.
7.
Opheffen geheimhouding raadsvoorstel Rv19.10
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 de in de vergadering van 1 april 2019 bekrachtigde geheimhouding ten aanzien
van aankoop weiland ten behoeve van de aansluiting van de randweg (Rv19.10)
per 4 november 2019 op te heffen.
8.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.28 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 9 december 2019
,de voorzitter
,de griffier
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