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1.
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij mw. M.L. ten Hout.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 27 mei 2019.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 27 mei 2019.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a en 3.V.a. worden voor kennisgeving aangenomen.
4/4a. Begroting GRSA2 (Rv19.24)
Amendement zienswijze GRSA2-begroting 2020, fracties VVD, PvOJ/GL, CDA, AbHL,
LHL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 17 juni 2019,
overwegende dat:

 De gemeente Heeze-Leende zich - net als andere gemeenten - geconfronteerd ziet
met afnemende financiële bandbreedtes en toenemende maatschappelijke opgaven
en vanuit dat licht kritisch alle uitgaven dient te beschouwen;
 De bijdrage van de gemeente Heeze-Leende aan de verschillende
gemeenschappelijke regelingen per saldo structureel lijken te gaan stijgen en de
voorliggende conceptbegroting van GRS A2 2020-2023 zelfs een substantieel hogere
bijdrage vraagt, waarbij met name zaken opvallen als:
-

500k in de risicoparagraaf voor inhuur personeel

-

125k arbeidsmaatregelen die niet echt concreet zijn

-

299k taakstelling die structureel geschrapt is
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-

Een historie van uitschuiven van IT-investeringen ten gunste van inhuur

-

3 x 60k inhuur programmamanager voor standaardisatie, waarvan de mogelijke
toekomstige positieve revenuen echter nu al verankerd zijn in de gemeentelijke
begrotingen;

 Er maximale druk moet worden gelegd op de gemeenschappelijke regelingen om ook
bij te dragen aan de verbetering van de financiële situatie van de deelnemende
gemeenten, waarbij de GRS A2 voor Heeze-Leende zowel de grootste als meest
nabije regeling is;
 De gemeenteraden van de A2-gemeenten feitelijk opdracht hebben gegeven voor het
evaluatieonderzoek over de bestaande samenwerking, en het bestuur van de GRS A2
via deze conceptbegroting wel zeer voortvarend is geweest met het voorstellen van
maatregelen, terwijl de gemeenteraden als opdrachtgever zich hier nog niet over
hebben uitgesproken;
Besluit:
1. Niet in te stemmen met de voorgestelde conceptzienswijze, maar in plaats daarvan
dit amendement aan te bieden als zienswijze vanuit de raad van Heeze-Leende;
2. Zich - samen met de andere A2-raden als opdrachtgever - uit te willen spreken over
het evaluatieonderzoek van Berenschot om daarbij de aanbevelingen al dan niet te
onderschrijven en daar waar gewenst ook prioritering in de oplossingsrichtingen of
nadere kaders te stellen voor de definitieve begroting GRS A2 2020-2023;
Amendement aangenomen, stemming per fractie, 16 stemmen voor.
Voor: fracties VVD, AbHL, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders
 1. De ontwerp-programmabegroting Samenwerking A2-gemeenten 2020-2023
voor kennisgeving aan te nemen
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2020-2023.
5. Kadernota 2020-2023 (Rv19.24)
M1
Motie D66, Belastingcapaciteit
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2019;
kennis genomen hebbend van:
de kadernota 2020 met daarin opgenomen de financiële kengetallen resulterend uit het
voorgenomen beleid, waaronder de ontwikkeling van kengetal 5 tot ruim 119% in de jaren
2020 t/m 2023;
overwegende dat:
 Kengetal belastingcapaciteit een stijging laat zien van zo’n 10% t.o.v. eerdere jaren
 Belastingcapaciteit een indicatie is voor de lasten van inwoners van Heeze-Leende
 De stijging van de belastingcapaciteit grotendeels is veroorzaakt door noodzakelijke
verhoging van afvalstoffenheffing per 2019
 Stijging van de belastingcapaciteit ook veroorzaakt wordt door de stijging van de OZBlasten
 Indien mogelijk beperken van lastenverhogingen, een van de uitgangspunten is in
deze raadsperiode
van mening is dat:
de verwacht stijging van de belastingcapaciteit niet wenselijk is en waar mogelijk moet
worden beperkt
verzoekt het college:
 Mogelijkheden te onderzoeken om de lasten te verlagen en indien mogelijk terug te
brengen op het eerdere niveau
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 Vooralsnog de voorgenomen indexering van OZB-lasten en Rioolheffing niet toe te
passen op de jaarschijven van deze kadernota
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie ingetrokken
M2
Motie D66, Subsidie Centrumontwikkeling Heeze
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 24 juni 2019;
kennis genomen hebbend
van de kadernota 2020 met daarin opgenomen 90 keur ( in een periode van 3 jaar) aan
subsidie, als onderdeel van de opzet van centrummanagement en een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het kernwinkelgebied in Heeze;
overwegende dat:
- als gevolg van het niet doorgaan van de BIZ, deze subsidie niet al worden aangewend
binnen deze regeling
- de noodzaak voor aandacht aan een leefbaar en levendig centrum in Heeze hierdoor
niet minder wordt
- deze subsidie bedoeld is voor projecten of activiteiten die gericht zijn op het
bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid of de economische ontwikkeling van het
kernwinkelgebied in Heeze
van mening is dat:
de ontwikkeling en het leefbaar houden van het centrum van Heeze niet afhankelijk moet
zijn van de mate van samenwerking en saamhorigheid van ondernemers en de
ondernemersvereniging in Heeze
verzoekt het college
 de 90 keur die in de komende 3 jaar niet beschikbaar komt als gevolg van geen
doorgang vinden van de opzet van een Bedrijveninvesteringszone, toch geheel of
gedeeltelijk beschikbaar te houden voor projecten of activiteiten die gericht zijn
op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid of de economische
ontwikkeling van het kernwinkelgebied in Heeze
 dit te doen door het instellen van een bestemmingsreserve met dit doel.
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie overgenomen door het college.
M3
Motie VVD, Floormanager dorpshuis ’t Perron
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 24 juni 2019;
kennis genomen hebbend van:
- Kadernota 2019
- Specifiek daarin het voorstel voor het aanstellen van een floormanager voor ’t Perron
en mogelijk de andere dorpshuizen
overwegende dat:
- het in principe wenselijk is dat het bestuur van de dorpshuizen bestaat uit vrijwilligers
en in staat is het management over hun dorpshuis zelfstandig te voeren met een
beperkte subsidie vanuit de gemeente
- het voeren van een correcte administratie - afhankelijk van omvang en complexiteit voor een vrijwillig bestuur een uitdaging kan zijn en bijzondere aandacht verdient
- het aanstellen van een professionele floormanager op kosten van de gemeente
gezien de noodzaak tot actie begrijpelijk is, maar strijdig is met de principes t.a.v. de
inrichting en het functioneren van het bestuur
- het voeren van een correcte administratie - naast het beleggen bij een bestuurslid of
een floormanager - ook kan worden gedaan door bv een daartoe gekwalificeerde
beheerder of een parttime administratief medewerker
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-

het omwille van de continuïteit van het bestuur en de betrokkenheid van verenigingen
die gebruik maken van een dorpshuis te overwegen is om die verenigingen vragen
leden te leveren voor het bestuur

roept het college op:
-

-

de floormanager - naast operationele managementtaken - nadrukkelijk de opdracht te
geven om te helpen bij het vormen en begeleiden van het bestuur om de
managementtaken zelf uit te voeren en het vinden van een passende oplossing voor
het voeren van een correcte administratie
na 1 jaar de bestuurlijke en administratieve situatie en de verbeteringen daarin te
evalueren
na overleg met het bestuur van de dorpshuizen en de verenigingen die van
dorpshuizen gebruik maken te bezien of het mogelijk is om verenigingen leden voor
het bestuur van een dorpshuis te laten leveren

en gaat over tot de orde van de dag”
Motie aangenomen, stemming per fractie, 8 stemmen voor, 7 stemmen tegen
Voor: fracties VVD, AbHL, PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties CDA, LHL
Stemverklaring CDA: “We vinden ‘m eigenlijk te vroeg, dus daarom stemmen we tegen
omdat het volgende week op de agenda staat.”
Stemverklaring LHL: “Hetzelfde geldt voor ons, wij zijn ook tegen. Volgende week praten
we er verder over.”
M4
Motie VVD, PvOJ/GL, Integraal handhavingsbeleid
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 24 juni
2019
kennis genomen hebbend van:

de in de kadernota 2020 geschetste beleidsontwikkelingen onder het thema
openbare orde en veiligheid binnen programma 1 Dienstverlening en bestuur
overwegende dat:
 Er in de kadernota in de paragrafen over het DIT, de kwaliteitscriteria VTH en de
buitengewoon opsporingsambtenaren een diffuus beeld wordt geschetst tav het brede
VTH beleid;
 In deze paragrafen gewezen wordt op de overlap tussen de gewenste ontwikkelingen;
 Het in deze gevallen gaat om vergunningverlenende, toezichthoudende en
handhavende taken, waar een zekere integraliteit van mag worden verwacht;
 Dit voor de borging van de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente ook zeer
gewenst is ;
 Er in deze kadernota eerder een versnippering kan worden waargenomen;
 De gewenste extra capaciteit op deze manier moeilijk in een totaalbeeld valt te
plaatsen;
 Het niet gewenst is als (zoals in de kadernota beschreven) schaarse (juridische)
handhavingscapaciteit wordt ingezet op administratieve taken;
 Getwijfeld kan worden of het opportuun is om binnen het brede VTH-domein met
detachering te werken, gezien de hogere kosten van dergelijke constructies;
 Het zeer wenselijk is dat er binnen het brede VTH-domein integraal zicht is op waar
binnen onze gemeente en regionaal focus op wordt gelegd, welke speerpunten er zijn
en hoe deze worden verwezenlijkt, voordat een versnipperde capaciteit wordt
opgetuigd
verzoekt het college:
 de omvang en inzet van capaciteit - meer dan nu uit de kadernota blijkt - de uitkomst
te laten zijn van een integraal VTH-beleid;
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 ten aanzien van het wat, het hoe én de formatie die hiervoor wordt ingericht
nadrukkelijker de afstemming en samenwerking te zoeken met de A2-gemeenten of
regiobreed;
 de capaciteitsvraag alleen via detachering in te vullen als dit op basis van duidelijke
argumenten opportuun is;
 bovenstaande punten mee te nemen en inzichtelijk te maken in de uitwerking van de
begroting 2020.
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie overgenomen door college.
M5
Motie VVD, PvOJ/GL, AbHL, Investeringen
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 24 juni 2019
kennis genomen hebbend van:
- Kadernota 2020, inclusief het addendum over de meicirculaire
- specifiek daarin het overzicht van alle geplande investeringen
overwegende dat:
- de financiële situatie van de gemeente wegens dalende inkomsten uit het
gemeentefonds de komende jaren flink onder druk komt te staan
- de gemeente voor forse investeringen staat, die voor tientallen jaren leiden tot een
flinke verhoging van zowel de schulden als de kapitaallasten van de gemeente
- veel van die investeringen voorbij de jaarschijf 2014 liggen en daardoor niet zichtbaar
zijn in de nu voorliggende kadernota
- bouwkosten een sterke correlatie vertonen met de algemene economische situatie en
zich momenteel op een voor de gemeente ongewenst hoog punt bevinden
- alle investeringen kritisch bekeken moeten worden op o.a. maatschappelijk
rendement, urgentie, samenhang en uitvoeringsvorm
- in de hei-sessie van mei 2019 is afgesproken in raadsvoorstellen vaker te werken met
(uitvoerings)varianten en investeringsprojecten zich hier goed voor lenen
roept het college op;
- een investeringskalender op te stellen die minimaal 10 jaar vooruit kijkt en een eerste
versie hiervan bij de begroting 2020 te presenteren
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie overgenomen door college.
M6
Motie PvOJ/GL, Onderzoek vernieuwing Somerenseweg
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 24 juni
2019
kennis genomen hebbend
van de kadernota 2020 - 2023
overwegende dat
- voor het rehabiliteren van de Somerenseweg 1,1 miljoen euro is gereserveerd vanaf
2020
- onlangs het rapport ‘Ontsnippering Somerenseweg’ is gepresenteerd, dat betere
verbinding van natuurgebieden adviseert.
- er jaarlijks veel ongelukken gebeuren
- veel amfibieën, reeën en dassen dood gereden worden
- het om bovenstaande redenen wenselijk is om niet alleen naar de huidige 80 km
oplossing te kijken maar ook b.v. een 60 km oplossing voor de Somerenseweg te
onderzoeken.
- het daarom wenselijk is voordat tot uitvoering over wordt gegaan er onderzoek wordt
gedaan naar verschillende scenario’s. Hierbij kan onderzocht worden:
o Snelheids remmende herinrichting van de weg (er wordt nu vaak veel harder dan
80 gereden)
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o
o
o
o

Aanleg van buizen onder de weg voor amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren
Aanbrengen van afrastering met openingen bij gelijkvloerse faunapassages
Verlaging van de maximum snelheid naar 60 km (b.v. ‘s nachts)
Aanbrengen van een elektronisch wildwaarschuwingssysteem

verzoekt
het college van Heeze-Leende om:
- verschillende scenario’s (voor zover nodig en zinvol in samenwerking met de
gemeente Someren) te onderzoeken waarbij asfaltherstel gecombineerd wordt met
maatregelen die de veiligheid van zowel overstekende dieren als automobilisten
verbeteren en maatregelen die o.a. bijdragen aan het robuuster maken van dit Natura
2000 gebied.
- vervolgens deze scenario’s met bijbehorende kostenplaatjes aan de raad voor te
leggen voordat tot uitvoering over wordt gegaan.
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie verworpen, stemming per fractie, 2 stemmen voor, 13 stemmen tegen.
Voor: fractie PvOJ/GL
Tegen: fracties VVD, AbHL, D66, CDA, LHL
M7
Motie PvOJ/GL, Herziening Fietsplan 2016 inclusief uitvoeringsprogramma
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 24 juni 2019;
kennis genomen hebbend
van de kadernota 2020-2023
overwegende dat:
- de fiets een flinke bijdrage kan leveren aan vermindering van CO2 en fijnstof uitstoot
- voor veel afstanden de fiets (of de e-bike) een uitstekend en gezond alternatief is voor
de auto
- er onvoldoende samenhangend fietsbeleid is en er teveel wordt ingespeeld op
incidenten
- er nieuwe kansen liggen om zelfstandig en samen met andere gemeenten in de regio
(zie o.a. Smartwayz, het nieuwe coalitieakkoord van de provincie) het fietsen
aantrekkelijker te maken voor de inwoners van de gemeente Heeze-Leende
- het niet duidelijk is welke capaciteit en middelen er de komende periode beschikbaar
zijn en ingezet gaan worden voor de uitvoering van het huidige fietsplan
verzoekt
het college van Heeze-Leende om
- in 2020 te komen tot een herziening van het Fietsplan Heeze-Leende uit 2016 met
een bijbehorend fietsroute-structuurplan, een lijst met knelpunten en een plan voor de
uitvoering
- hierbij in de komende maanden bij de voorbereiding van de begroting 2020 inzichtelijk
te maken welke ambtelijke capaciteit en middelen er voor nodig zijn om dit te
realiseren
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie ingetrokken.
M8

Motie PvOJ/GL, VVD, Samenhangend beleidsplan voor de Transitie
Landelijk Gebied
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen op 24 juni 2019;
kennis genomen hebbend
van de kadernota 2020-2023
overwegende dat:
- het thema Transitie Landelijk Gebied (zoals dat ook is opgenomen in het huidige
coalitieakkoord) niet kan wachten op nadere uitwerking
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-

het thema in MRE-verband als speerpunt is benoemd en dat we door samenwerking
met andere gemeenten in de regio nu meters kunnen gaan maken
er inmiddels duidelijkheid is over het nieuwe beleid van de provincie Noord-Brabant op
dit thema (zie het nieuwe coalitie-akkoord)
er inmiddels succesvolle experimenten zijn uitgevoerd (o.a. in de gemeente Deurne
en Gemert-Bakel) met zogenaamde “erfbetreders1” (zie bijgevoegd artikel in het ED)
waarbij de gemeente actief de agrariër opzoekt om te kijken welke toekomstige opties
er zijn voor het betreffende boerenbedrijf

verzoekt
het college van Heeze-Leende om:
in de komende maanden bij de voorbereiding van de begroting 2020 in kaart te brengen
welke ambtelijke capaciteit en bijbehorende middelen er nodig zijn om te komen tot een
samenhangend beleidsplan Transitie Landelijk Gebied in 2020. Dit in samenwerking met
de MRE
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie overgenomen door college.
Fractie LHL wordt geacht te hebben tegengestemd.
Stemverklaring LHL: “Ondanks dat de motie wordt overgenomen zijn wij ertegen, omdat
wij vinden dat niet alleen dit onderwerp aan de orde moet komen, maar dat "duurzaam"
breder getrokken moet worden. Over de prioritering moeten we dan raadsbreed nog
spreken.”

6.
Vervolg kadernota
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, met stemming per fractie, conform het
voorstel van burgemeester en wethouders

1. De kadernota 2020 vast te stellen
2. Het college te mandateren om de reserve Kwaliteitsimpuls personeel in te
zetten
Stemming per fractie, 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL
Tegen: fractie AbHL
Stemverklaring AbHL: “Wij stemmen tegen omdat we teveel onduidelijkheden in de
kadernota houden, wat we in het betoog al hebben uitgelegd.”
7.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.44 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 1 juli 2019
,de voorzitter
,de griffier

https://www.ed.nl/de-peel/eerste-hulp-voor-stoppende-veehouders-in-deurne-werkt-proef-krijgtvervolg~aaacdb40/
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