Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de openbare vergaderingen gehouden op 1 juli 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

P.J.J. Verhoeven
F.J.P.M. Cuijpers, A.J.M. Dietvorst, R. Groenewoud , mw. M.L. ten
Hout, C.T.G.A.M. Jacobs, 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. E. Daamen-van Lieshout

Griffier:
mw. E. Daamen-va
Voorts
J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
aanwezig:
(wethouders), mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans (gemeentesecretaris), P.
Hertog (waarnemend griffier)
Afwezig:
mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra (griffier)
1.
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer N.J.C.M. van der Palen.

2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. --.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 17/24 juni
2019.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a en 3.I.b. worden voor kennisgeving aangenomen.
4.
Verlenging waarnemerschap griffier (Rv19.32)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder beraadslaging en hoofdelijke
stemming conform het voorstel van het presidium

de heren P. Hertog en P.J. Bemelmans, plv. griffier en griffier van Cranendonck,
voor onbepaalde tijd te benoemen tot waarnemend griffiers.
5./11. Erfgoedverordening (Rv19.14)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. de Monumentenverordening Heeze-Leende 2010 in te trekken
2. de Erfgoedverordening Heeze-Leende 2019 vast te stellen
6./12.

Herziene begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en jaarrekening
2018 Blink (Rv19.31)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
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1.
2.
3.

aan het bestuur van Blink mede te delen dat kan worden ingestemd met de
conceptbegrotingen
kennis te nemen van het jaarverslag 2018
aan het bestuur van Blink mede te delen dat de volgende zienswijze wordt
ingediend ten aanzien van de begroting:
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 bijdragen van de gemeente Heeze-Leende aan de verschillende
maatschappelijke regelingen per saldo structureel lijken te gaan stijgen
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
en dringt er bij het algemeen bestuur van Blink op aan dat de kostenstijging
van 3,2% niet vanzelfsprekend mag zijn er derhalve kritisch tegen het licht
gehouden dient te worden.

7./13. Floormanager Perron (Rv19.28)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. om € 31.500,-- uit de reserve dorpshuis Heeze beschikbaar te stellen voor
een floormanager in ’t Perron in 2019
Toezegging wethouder Bosmans: evaluatie zal plaatsvinden vóór de vergadering
begrotingsbehandeling in november a.s.
8./14. Sportzaken Lambrek/de Groote Speel (Rv19.29)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. Om € 30.000,-- uit de reserve onderhoud sportvelden beschikbaar te stellen
voor een hekwerk tegen wilde zwijnen om sportpark de Groote Speel
2. Om € 16.000,-- uit de reserve onderhoud sportvelden beschikbaar te stellen
voor vergoeding van de pomp op sportpark Lambrek
3. Om € 16.500,-- uit de reserve onderhoud sportvelden beschikbaar te stellen
voor een klemsysteem voor veld 1 van Hockey Heeze
De heer Vertogen heeft aangegeven, bij een eventuele stemming over het voorstel, zich
op grond van artikel 28, lid 1a, te onthouden van stemming.
9./15. Jaarrekening 2018 (Rv19.30)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. De jaarstukken 2018 vast te stellen.
2. Het positieve resultaat over 2018 ad € 113.572.als volgt te bestemmen
a.
€ 83.000 als budgetoverheveling aan te merken en in 2019 toe te
voegen aan de volgende budgetten:
a. Onderhoud evenementenkasten (€ 20.000);
b. Masterplan sportpark Lambrek (€ 15.000);
c. Digitalisering milieuvergunningen (€ 34.000);
d. Implementatie omgevingswet (€ 13.000).
b. €
30.572
toevoegen
aan
de
reserve
totaaloplossing
verkeersproblematiek.
3. De volgende (investerings)kredieten in 2019 af te sluiten:
a. Woning Nieuwendijk 9, Heeze;
b. Pand Ginderover 58, Heeze;
c. Verbouwing bestuursvleugel;
d. Actiewagen binnen de bebouwde kom;
e. Actiewagen buiten de bebouwde kom;
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f.
Camera's ten behoeve van toezicht;
g. Verbreding Strijperpad, Leende;
h. Civieltechnische kunstwerken;
i.
Vervanging bruggen Oude Dijk en Strijperdijk, Leende;
j.
Verbeteren Albertlaan, Sterksel;
k. Asfalt- en onderhoudsprogramma 2017;
l.
Asfalt- en onderhoudsprogramma 2018;
m. Fietspad de Plaetse en Boschlaan, Heeze;
n. Bouwplaatsen wagenbouwers;
o. Vervanging masten 2017;
p. Vervanging armaturen 2017.
4.
a.
b.
c.

De reserve onderzoeken oplossingen verkeersproblematiek op te
heffen en het saldo van € 46.645 toe te voegen aan de reserve
totaaloplossing verkeersproblematiek;
De reserve Adbk project wegen op te heffen en het saldo van € 7.329
toe te voegen aan de algemene reserve;
De reserves kapitaallasten pand Nieuwendijk 9 te Heeze en
kapitaallasten pand Ginderover 59 te Heeze op te heffen.

Stemverklaring VVD: “Ondanks dat wij niet gelukkig zijn met hetgeen beschreven staat in
de jaarrekening en meer hadden verwacht, wordt ons alleen maar gevraagd of wij danige
technische afwijkingen kunnen vinden waardoor wij onze instemming zouden moeten
onthouden. Dat hebben we niet gevonden en ook de bestemmingsvoorstellen die worden
gedaan, kunnen we ons in vinden, dus ondanks dat wij ontevreden zijn, zijn wij voor het
raadsvoorstel.”
10.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de fractie CDA
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 9 september 2019
,de voorzitter
,de griffier
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