Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
dhr. A.B.A.M. Ederveen.
Griffier:
mw. C. Miedema.
Raadsleden: mw. G.H.M. van Asten-Velter, dhr. B.F.B.J. Bots, dhr. A.W.C.B. van Daal,
dhr. R.T.M.M. van Dijk, dhr. F.J. H.M. Emmerik, dhr. T.P.T.H. Geldens,
dhr. D.F.W.A. Gerlings, dhr. H.H.A.J. van Hees, dhr. F.J.P.M. Jansen,
dhr. H.J.A. Jonkers, dhr. J. Kerkhoff, mw. M.Th.C. Maas-Jacobs,
dhr. P.H.A.M. Plompen, dhr. P. van Rijswijk, mw. R.A.M.B. Smulders,
dhr. P.C.N.M. van Steensel, mw. M.H. Theus, mw. A.J. Valkhof-Theuws,
dhr. W.A. Verhoeven, dhr. P.D. Visser, mw. S.B.N.E. van Vlerken.
Wethouders (demissionaire):
dhr. E. H. Buiter, dhr. M.J.A. Bax en mw. H.G. Tindemans-van Tent.
Afwezig:
Raadsleden: mw. S.M.J. Peeters.
Wethouders (demissionaire):
dhr. M.T.G.M. Wijnen.
1.1 Opening
De voorzitter, de heer Ederveen, opent de vergadering.
1.2 Vaststellen van de agenda
Fractie VVD stelt voor agendapunt 2.2 (voorstel inzake APV 2017) van de agenda af te
halen. Dit voorstel wordt niet aanvaard.
Fractie VVD stelt vervolgens voor om agendapunt 2.2 (voorstel inzake APV 2017) als
bespreekstuk te behandelen. Dit voorstel wordt overgenomen.
Fractie D66 stelt voor om de agendapunten 3.4, 3.5 en 3.6 (voorstellen inzake
ontwerpbegrotingen 2019 GGD, MRE en ODZOB) van de agenda af te halen. Dit voorstel
wordt niet aanvaard.
Fractie H&G kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over parkeren
Westerhovenseweg Dommelen. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 5.1.
Fractie CDA kondigt (onder voorbehoud) een motie vreemd aan de orde van de dag aan
over evaluatie Subsidiebeleid. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 5.2.
1.3 Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28 en 29
maart 2018
Deze besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
1.4 Vragenhalfuurtje
2.1 Voorstel inzake intrekken 4e herziening exploitatieplan Kerkakkerstraat
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
Het exploitatieplan “Kerkakkerstraat, 4e herziening” in te trekken.
2.2 Voorstel inzake APV 2017
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden drie amendementen ingediend.
Fractie VVD dient een amendement in met als dictum: “besluit:
Punt D van het voorgesteld besluit (artikel 1.8) als volgt te wijzigen: de in artikel 1.8, lid
3 gestelde termijn van 12 weken wijzigen in 4 weken. Het artikel wordt dan: Een
vergunning als bedoeld in artikel 2:25 kan ook worden geweigerd als de aanvraag
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daarvoor minder dan 4 weken voor de beoogde datum van het beoogde evenement is
ingediend en daarvoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is”.
Dit amendement wordt aan het eind van de beraadslagingen door de indiener
ingetrokken.
Fractie VVD dient een amendement met als dictum: “besluit: Punt F van het
voorgesteld besluit te laten vervallen”.
Dit amendement wordt verworpen met 19 stemmen tegen (fracties H&G, VL, CDA,
PvdA, SvV, D66 en VV) en 2 stemmen voor (fractie VVD).
Fractie SvV dient een amendement in met als dictum: “besluit:
Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen:
U. Toe te voegen artikel 2.37 Nachtregister dat als volgt luidt:
Artikel 2.37 Nachtregister
De houder van een inrichting dan wel ieder ander die bedrijfsmatig kamers verhuurt en
of anderszins bedrijfsmatig overnachting aanbiedt of een voor hem handelend persoon is
verplicht:
1. een register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden
dat is ingericht volgens het door de burgemeester vastgestelde model.
2. het digitale register dagelijks voor 12.00 uur naar een door de gemeente kenbaar
gemaakt mailadres te zenden”.
Dit amendement wordt verworpen met 16 stemmen tegen (fracties H&G, VL, CDA, PvdA
en D66) en 5 stemmen voor (fractie SvV, VVD en VV).
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
De Algemene Plaatselijke Verordening 2017 te wijzigen.
Deze wijziging houdt het volgende in:
1.
Nieuw artikel over aanpak woonoverlast;
2.
Nieuw artikel met een aanwijzingsbesluit om specifieke branches
vergunningsplichtig te maken;
3.
Het opheffen van praktische en jurdische onvolkomenheden in de APV.
3.1 Voorstel inzake kadernota toegankelijk Valkenswaard 2018-2021
Bij de bespreking van dit voorstel worden drie amendementen ingediend.
Fracties VL, D66 en VV dienen een amendement in met als dictum: “besluit de
kadernota toegankelijk Valkenswaard vast te stellen met dien verstande dat:
1. Op de voorpagina de ondertitel aangepast wordt naar:
“Toegankelijkheid is de regel”;
2. Op pagina 9, “Bewustwording is prioriteit” toe te voegen bij de tweede zin: Daarom
initieert, stimuleert en ondersteunt etc. (Het woord initieert);
3. Op pagina 9, “Bewustwording is prioriteit”, de een na laatste zin te wijzigen in:
Meerdere malen per jaar een voorlichtingsactiviteit te organiseren in samenwerking
met de doelgroep.(niet beperkt tot de week van de toegankelijkheid)”.
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Fractie PvdA dient een amendement in met als dictum: “besluit:
In de eerste alinea van ‘bijlage 1: Definitie doelgroep’ de laatste regel zijnde “Onder deze
doelgroep vallen dus bijvoorbeeld niet mensen die laaggeletterd zijn.” te laten vervallen.
In de voorlaatste regel de toevoeging “als gevolg van gezondheidsproblemen” te laten
vervallen”.
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Fractie CDA dient een amendement in met als dictum: “besluit:
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Beslispunt 1 als volgt aan te passen:
1. De Kadernota Toegankelijk Valkenswaard 2018-2021 vast te stellen, aangevuld met
de definitie van de doelgroep (mensen met een psychische beperking) zoals
genoemd in het amendement”.
Dit amendement wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA,
SvV, D66 en VV) en 2 stemmen tegen (fractie VVD).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
De Kadernota Toegankelijk Valkenswaard 2018-2021 vast te stellen, met dien
verstande dat:
1. Op de voorpagina de ondertitel aangepast wordt naar:
“Toegankelijkheid is de regel”;
2. Op pagina 9, “Bewustwording is prioriteit” toe te voegen bij de tweede zin:
Daarom initieert, stimuleert en ondersteunt etc. (het woord initieert);
3. Op pagina 9, “Bewustwording is prioriteit”, de een na laatste zin te wijzigen
in:
Meerdere malen per jaar een voorlichtingsactiviteit te organiseren in
samenwerking met de doelgroep. (niet beperkt tot de week van de
toegankelijkheid)
4. In de eerste alinea van “bijlage 1: Definitie doelgroep” de laatste regel
zijnde “Onder deze doelgroep vallen dus bijvoorbeeld niet mensen die
laaggeletterd zijn.” te laten vervallen.
In de voorlaatste regel de toevoeging “als gevolg van
gezondheidsproblemen” te laten vervallen.
5. De definitie van de doelgroep (mensen met een psychische beperking) zoals
genoemd in het amendement wordt aangevuld.
Naar aanleiding van het voorstel worden drie moties ingediend.
Fracties VL, SvV en VV dienen een motie in met als dictum: “roepen het college van
burgemeester en wethouders op:
 om uiterlijk in de raadsvergadering van 5 juli 2018 een voorstel uitvoeringsnota
Toegankelijkheid aan de gemeenteraad van Valkenswaard voor te leggen met
daarin een - mogelijk gefaseerd – begrotingsvoorstel;
 bij de juiste kwantificering van de relevante doelgroepen uit te gaan van een
recenter peiljaar, bijvoorbeeld 2016”.
Deze motie wordt aanvaard met 16 stemmen voor (fracties H&G, VL, SvV, VVD en VV
en leden dhr. Gerlings en mw. Valkhof) en 5 stemmen tegen (fracties PvdA en D66 en
leden dhr. Jansen en mw. Van Asten).
Fracties VL, SvV en VV dienen een motie in met als dictum: “roepen het college van
burgemeester en wethouders op, uiterlijk in de raadsvergadering van 5 juli 2018 een
voorstel uitvoeringsnota Toegankelijkheid aan de Gemeenteraad van Valkenswaard voor
te leggen”.
Deze motie wordt verworpen met 12 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA en D66)
en 9 stemmen voor (fracties VL, VVD, SvV en VV).
Fractie VL dient een motie in met als dictum: “roept het college op om bij het opstellen
van het Uitvoeringsprogramma Toegankelijk Valkenswaard 2018-2022 expliciet aandacht
te besteden aan de bekendheid van sociale voorzieningen onder mensen met een
beperking in Valkenswaard”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
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3.2 Voorstel inzake zwemtarieven
Tijdens de bespreking van dit voorstel wordt door fractie VL een amendement ingediend
met als dictum: “besluit:
Beslispunt 1 van het voorgesteld besluit als volgt aan te passen in:
De nieuwe tarieven voor het zwembad de Wedert vast te stellen conform scenario 3, met
dien verstande dat het tarief voor 65 plussers tijdens daluren vastgesteld wordt op 0
euro”.
Dit amendement wordt verworpen met 17 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA,
SvV, VVD, D66 en VV) en 4 stemmen voor (fractie VL).
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
1. De nieuwe tarieven voor het zwembad de Wedert vast te stellen conform
scenario 3;
2. Deze in te laten gaan per 1 juli 2018;
3. In te stemmen met de aangepaste werkwijze van het indexeren van de
tarieven.
Naar aanleiding van het voorstel worden twee moties ingediend.
Fracties H&G en CDA dienen een motie in met als dictum: “verzoekt het college:
Het tarief voor senioren, 65 plussers voor minimaal twee uren in een daarvoor aan te
merken dagdeel te stellen op € 0,-. Dit na overleg met SBV en ASD in te passen in de
nieuwe openingstijden van het binnenzwembad”.
Deze motie wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL en PvdA) en
6 stemmen tegen (fracties SvV, VVD, D66 en VV);
Fractie VV dient een motie in met als dictum: “roepen het college van burgemeester en
wethouders op om te overwegen het in de motie van 2-11-2017 voorgestelde gratis
tarief optie voor 65 plussers te vervangen door een optie gereduceerd tarief dat niet
lager dient te zijn dan € 2,50.”
Deze motie wordt verworpen met 19 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, VL, PvdA,
VVD en D66 en lid dhr. Emmerik) en 2 stemmen voor (fractie VV en lid dhr. van Hees).
3.3 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden door fracties H&G en CDA een
amendement ingediend met als dictum: “besluit:
 In de zienswijze brief aan het AB van de GR het volgende punt op te nemen:
We hebben geconstateerd dat zowel de GR als de gemeente Valkenswaard een
reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico s af te dekken die zich
zouden kunnen voordoen bij de GR. We vinden dat de dubbele risicoafdekking niet
de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico s af te dekken. Een
alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de
gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van
risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te doen en ontstane
tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen.
 Bovenstaand punt in elke zienswijze aan het AB van een GR op te nemen tot het
moment dat de algemene reserves binnen de GR’s waaraan de gemeente
Valkenswaard deelneemt afgebouwd zijn”.
Dit amendement wordt aanvaard met 16 stemmen voor (fracties H&G, VL, CDA, VVD en
VV) en 5 stemmen tegen (fracties PvdA, SvV en D66).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2019 van de GGD;
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2.

3.

Aan het AB van de GGD kenbaar te maken dat:
 de raad van mening is dat de GGD het tekort binnen de eigen begroting
op moet lossen en op geen enkele manier invloed mag hebben op de
inwonerbijdrage 2019;
 de raad van mening is dat de GGD in het vervolg met een sluitend
dekkingsvoorstel moet komen voordat de begroting aan de gemeenteraad
wordt aangeboden;
 de raad van Valkenswaard geconstateerd heeft dat zowel de GR als de
gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft
getroffen om risico’s af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de
GR. De raad van Valkenswaard vindt dat de dubbele risicoafdekking niet
de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico’s af te
dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkele via
de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken
wij de vorming van risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen
stortingen meer te doen en ontstane tekorten op basis van
begrotingswijziging op te lossen.
Bovenstaand punt in elke zienswijze aan het AB van een GR op te nemen tot
het moment dat de algemene reserves binnen de GR’s waaraan de
gemeente Valkenswaard deelneemt afgebouwd zijn.

3.4 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden door fracties H&G en CDA een
amendement ingediend met als dictum: “besluit:
 In de zienswijze brief aan het AB van de GR het volgende punt op te nemen:
We hebben geconstateerd dat zowel de GR als de gemeente Valkenswaard een
reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico s af te dekken die zich
zouden kunnen voordoen bij de GR. We vinden dat de dubbele risicoafdekking niet
de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico s af te dekken. Een
alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de
gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van
risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te doen en ontstane
tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen.
 Bovenstaand punt in elke zienswijze aan het AB van een GR op te nemen tot het
moment dat de algemene reserves binnen de GR’s waaraan de gemeente
Valkenswaard deelneemt afgebouwd zijn”.
Dit amendement wordt aanvaard met 16 stemmen voor (fracties H&G, VL, CDA, VVD en
VV) en 5 stemmen tegen (fracties PvdA, SvV en D66).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. Kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2019 van de
Metropoolregio Eindhoven;
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting;
3. De Metropoolregio Eindhoven middels een brief te informeren over de
zienswijze van de gemeenteraad van Valkenswaard met daarin opgenomen
aanvullende onderstaande punten:
 In de zienswijze brief aan het AB van de GR het volgende punt op te
nemen:
We hebben geconstateerd dat zowel de GR als de gemeente
Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft getroffen om
risico s af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de GR. We
vinden dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest
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efficiënte wijze is om deze risico s af te dekken. Een alternatief zou
kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de
gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van
risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te doen
en ontstane tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen.
Bovenstaand punt in elke zienswijze aan het AB van een GR op te nemen tot
het moment dat de algemene reserves binnen de GR’s waaraan de
gemeente Valkenswaard deelneemt afgebouwd zijn.

3.5 Voorstel inzake ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden door fracties H&G en CDA een
amendement ingediend met als dictum: “besluit:

In de zienswijze brief aan het AB van de GR het volgende punt op te nemen:
We hebben geconstateerd dat zowel de GR als de gemeente Valkenswaard een
reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico s af te dekken die zich
zouden kunnen voordoen bij de GR. We vinden dat de dubbele risicoafdekking niet
de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico s af te dekken. Een
alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de
gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van
risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te doen en ontstane
tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen.

Bovenstaand punt in elke zienswijze aan het AB van een GR op te nemen tot het
moment dat de algemene reserves binnen de GR’s waaraan de gemeente
Valkenswaard deelneemt afgebouwd zijn”.
Dit amendement wordt aanvaard met 16 stemmen voor (fracties H&G, VL, CDA, VVD en
VV) en 5 stemmen tegen (fracties PvdA, SvV en D66).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 20202022 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019;
3. De ODZOB middels een brief te informeren over de zienswijze van de
gemeenteraad van Valkenswaard, met dien verstande:
 dat de zinsnede “dat recht wordt gedaan aan onze eerdere opmerking ten
aanzien van de algemene reserve.” te verwijderen;
 de raad van Valkenswaard geconstateerd heeft dat zowel de GR als de
gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) heeft
getroffen om risico’s af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de
GR. We vinden dat de dubbele risicodekking niet de (maatschappelijk)
meest efficiënte wijze is om deze risico’s af te dekken. Een alternatief zou
kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de
gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van
risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te doen
en ontstane tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen;
4. Bovenstaand punt in elke zienswijze aan het AB van een GR op te nemen tot
het moment dat de algemene reserves binnen de GR’s waaraan de
gemeente Valkenswaard deelneemt afgebouwd zijn.
3.6 Voorstel inzake het onderzoeksrapport “Groter dan ik ben”
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden door fracties H&G, VL en PvdA een
amendement ingediend met als dictum: “besluit het voorgesteld besluit als volgt te
herformuleren:
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1.
2.
3.

Kennis te nemen van het Onderzoeksrapport “Groter dan ik ben”;
De in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen;
De burgemeester de opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport verder uit
te werken”.
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. Kennis te nemen van het Onderzoeksrapport “Groter dan ik ben”;
2. De in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen;
3. De burgemeester de opdracht te geven de aanbevelingen uit het rapport
verder uit te werken”.
Naar aanleiding van het voorstel wordt door fractie VV een motie ingediend met als
dictum: “spreekt uit dat het gewenst is om bij de samenstelling van deze integriteit
commissie uit te gaan van het brede en draagvlak principe en deze commissie samen te
stellen uit vertegenwoordigers uit de Valkenswaardse burgerij, vertegenwoordigers uit de
Gemeenteraad van Valkenswaard en externe op dit gebied gespecialiseerde
onafhankelijke deskundigen”.
Deze motie wordt aan het eind van de beraadslagingen door de indiener ingetrokken.
4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden
op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde;
a) brief Denktank “Digitale Sociale kaart mantelzorg” inzake opheffing;
b) brief Ine Teunissen-Geven inzake de boodschappenmand.
5.1 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake parkeren Westerhovenseweg
Dommelen
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door fractie H&G
met als dictum: “verzoekt het college:
 In overleg met omwonenden na te gaan welke voorzieningen getroffen kunnen worden
die bij kunnen dragen aan het oplossen van het bestaande en genoegzaam bekende
parkeerprobleem.
 In afwachting van het overleg en het eventueel treffen van voorzieningen uitsluitend
corrigerend op te treden daar waar de veiligheid ernstig in het geding is”.
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
5.2 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake evaluatie subsidiebeleid
Deze motie is door fractie CDA onder voorbehoud aangekondigd. Fractie CDA dient deze
motie uiteindelijk niet in.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering
van 17 mei 2018.
de raadsgriffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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