Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de digitale openbare vergadering gehouden op 10 mei 2021
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

Burgemeester P.J.J. Verhoeven
J.H.M. Cuijten, 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, H.J.A. Scheepers, mw. M.E.W. van
Breugel-Smolders, A.J.H.M. Snoeijen, 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:

A.H.P. Bosmans, J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek
(wethouders), P. Hertog (wnd. griffier),M.C.I. Smits (loco-secretaris)
mw. C.G. Klesman-Nacken (gemeentesecretaris)

1.
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer M. de Lange.
1a.
Ontslag wethouder Bosmans
De fractievoorzitter van de PvdA en de heer Bosmans geven antwoord op vragen vanuit
de overige fracties uit de gemeenteraad.
Toezegging: Mw. T.C. Veldkamp, fractievoorzitter LHL neemt het initiatief tot het
inplannen van een overleg met de fractievoorzitters over de ontstane situatie.
2.
2.I.

Vaststelling besluitenlijsten
Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 19 april 2021.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.II.

Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 12 april
2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a t/m 3.I.c, 3.I.f, 3.I.d, 3.I.g en 3.IV.a en 3.V.e. worden voor
kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stukken 3.I.d, (Gemeente Roerdalen, motie Huishoudelijke hulp Wmo), 3.I.f.
(Uitvoeringsplan Economische zaken 2021), 3.I.h. (Heeze-Leende 24, brief aangaande
RTV Horizon), 3.V.b t/m 3.V.d, (Infrastructurele projecten, Rapportage sociaal domein
2020, Actualiseren accommodatiebeleid/masterplan Lambrek) 3.V.f.(Uitvoeringsagenda
Klimaatadaptatie en Biodiversiteit) en 3.V.g. (Jaarverslag 2019 Bezwarencommissie A2gemeenten) worden naar het presidium gevraagd door respectievelijk de fracties VVD,
GroenLinks, D66, CDA, LHL, PvdA en AbHL.
4.
Hamerstukken
Er zijn geen hamerstukken.
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5./9.
Ontwerpbegroting 2022 VRBZO (Rv21.14)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met algemene stemmen conform het
voorstel van burgemeester en wethouders

a) Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost (VRBZO);
b) Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2022 van de VRBZO
en het genomen besluit kenbaar te maken in een brief aan het Algemeen Bestuur
van de VRBZO.
Toezegging burgemeester: de suggestie van de heer Groenewoud om altijd met een
zienswijze te komen waarin vermeld de tevredenheid of ontevredenheid, zorgen en
aandacht vanuit de gemeente Heeze-Leende wordt, met ingang van de toekomstige
begrotingen van de Gemeenschappelijke regelingen, overgenomen.
6./10. Vaststellen spoorboekje Stip op de horizon (Rv21.24)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met algemene stemming conform het
voorstel van burgemeester en wethouders

1. het door de raadswerkgroep “stip op de horizon” voorgelegde spoorboekje vast
te stellen als vervolgproces op het eerder genomen raadsbesluit van 25-52020;
2. de raadswerkgroep “stip op de horizon” de opdracht te geven de coördinatie
van het voorgestane proces voor haar rekening te nemen;
3. kennis te nemen van het uitgangspunt dat in dit voorstel is voorzien dat
zonder extra financiële consequenties desgewenst slechts beperkte en zeer
gerichte externe expertise mogelijk is.
7./11. Aanbesteding accountancy (Rv21.17)
Amendement raadslid H.J.A. Scheepers,
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 10 mei
2021
Bij punt 2 is “voor zover passend binnen de kaders van het thans vastgestelde
inkoopstrategie,” eruit gehaald om te voorkomen dat voor een kleine afwijking weer terug
gegaan moet worden naar de gemeenteraad.
Punten 4 en 5 zijn toegevoegd.
Hierover is in de auditcommissie unanimiteit.
Volgens artikel 160 lid 2 moeten voorstellen voor besluiten in de gemeenteraad
voorbereid worden door B en W.
Volgens artikel 156 lid 2g kan de raad in ieder geval niet overdragen de bevoegdheid tot
de aanwijzing van een of meer accountants, bedoeld in artikel 213, tweede lid.
Om deze reden is in overleg met de griffie besloten om het primaire voorstel van B en W
ongewijzigd te laten bestaan en het voorstel van de auditcommissie met een
amendement in te brengen.
BESLUIT het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2021, nr.21.17 te
vervangen door:
besluit:
1.
de
Inkoopstrategie
voor
de
Europese
aanbesteding
accountancywerkzaamheden 2022 tot uiterlijk 2028 vast te stellen;

van

de

2. Raadsleden mw. M. ten Hout, dhr. H. Scheepers en dhr. M. de Lange te machtigen tot
het opstellen van een aanbestedingsdocument en uitvoeren van de aanbesteding;
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3. Raadsleden M. ten Hout, H. Scheepers en M. de Lange te machtigen om, naar
aanleiding van de beoordeling van de aanbesteding, namens de gemeenteraad het
gunningsbesluit te nemen.
4. De financiële positie van De Bulders jaarlijks als extra aandachtspunt standaard te
betrekken bij de controlewerkzaamheden.
5. Extra aandacht voor de financiën van de dorpshuizen bij de controlewerkzaamheden.
Amendement wordt vervolgens,
Scheepers ingetrokken.

na bespreking over dit onderwerp,

door raadslid

Motie GroenLinks, aanbesteding accountancy.
“De raad van de gemeente Heeze-Leende, in openbare vergadering bijeen op 10 mei
2021,
spreekt zich uit:
De raad roept het college op om de in het amendement AbHL genoemde punten
betreffende de financiële positie van De Bulders en omtrent de financiën van de
dorpshuizen (de punten worden geïnterpreteerd als verzoek om informatie) te voorzien
van zo volledig mogelijk commentaar en toelichtende informatie, een en ander voorzover
het amendement betreffende de aanbesteding niet wordt aangenomen.”
Het voorstel wordt (en daarmee ook de motie van GroenLinks) aangehouden tot de
raadsvergadering van 31 mei a.s.
Toezegging: de heer H.J.A. Scheepers neemt contact op met de fracties inzake het
verbreden van de samenstelling van het Auditcomité, om dan met de nieuwe
samenstelling te bepalen wie in het voorstel als gemachtigde wordt genoemd.
8.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.04 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 31 mei 2021
,de voorzitter

,de griffier

3

