Gemeenteraad Heeze-Leende
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aanwezig:
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J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
(wethouders), mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans (gemeentesecretaris)
P. Hertog (waarnemend griffier)
mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra (griffier)

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Toegevoegd:
agendapunt 1a: Toelating C.T.G.A.M. als raadslid
agendapunt 8a/14a: Voorbereidingsbesluit nieuwvestiging van horeca gericht op het
bedrijfsmatig verstrekken van logies aan seizoensarbeiders en arbeidsmigranten.
Teruggenomen:
Begroting GRSA2
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer R. Groenewoud.
1a.
Toelating C.T.G.A.M. Jacobs als raadslid
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit de door de voorzitter van het centraal
stembureau benoemde heer C.T.G.A.M. Jacobs toe te laten als lid van de raad van de
gemeente Heeze-Leende, als tijdelijke opvolging van mw. A.M. Hijmans. In handen van
de voorzitter legt de heer Jacobs de verklaring en belofte af.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 6 mei 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 6 mei 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a en 3.I.c, 3.IV.a. en 3.V.a. t/m 3.V.d. worden voor kennisgeving
aangenomen. Ingekomen stuk 3.I.b. (Verzoek handhaving) wordt naar het presidium
gevraagd.
4./10. Centrummanagement (Rv19.12)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
1



1.

2.
3.

De verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Heeze 2020-2022 vast
te leggen op grond waarvan:
Per 1 januari 2020 wordt gestart met het jaarlijks heffen van de BIZbijdrage in het aangewezen gebied
Het gebied wordt aangewezen als Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Zie
hiervoor de kaart die deel uitmaakt van deze verordening
Van gebruikers en bij leegstand van eigenaren van onroerende zaken
binnen de BIzone een BIZ-bijdrage wordt geheven
De Stichting Bedrijveninvesteringszone Centrum Heeze uit de
opbrengst van de heffing een subsidie wordt verleend, minus
perceptiekosten, voor activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de
uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Centrum Heeze en
het meerjarenprogramma centrummanagement Heeze
De eenmalige kosten voor invoering van de BIZ van € 1.760,00 in mindering
te brengen op de uit te keren BIZ-subsidie aan de Stichting
Bedrijveninvesteringszone Centrum Heeze
De subsidie van jaarlijks maximaal € 30.000,-- voor de jaren 2020 t/m 2022
ten laste te brengen van de beschikbare begrotingsruimte. Deze subsidie is
nooit hoger dan de opbrengst van de BIZ-subsidie.

5./11. Strategisch plan GRWRE 2019-2022 (Rv19.23)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. Als zienswijze ten aanzien van het Strategisch Plan GRWRE 2019-2022
inclusief begroting, kenbaar te maken dat de gemeenteraad van HeezeLeende de volgende opmerkingen heeft geplaatst:
We ondersteunen de richting en de inhoud van het Strategisch Plan
We stemmen in met de meerjarenbegroting schijf 2019 en stemmen
niet in met de jaarschijven 2020 en verder
We nodigen het bestuur van de GRWRE uit om ook voor de jaren 2020
en daaropvolgend de balans tussen de benodigde werkplekken Wet
Banenafspraak en voldoende mensen voor de productiecapaciteit veilig
te stellen
We nodigen het bestuur van de GRWRE dringend uit om de
begeleidingskosten vanuit voor mensen met loonkostensubsidie omlaag
te brengen. Deze kosten worden onbetaalbaar voor ons. Als deze
kosten ongewijzigd blijven, zijn wij genoodzaakt om het aantal
aanmeldingen van mensen met een arbeidsbeperking terug te brengen
Wij verzoeken u het Strategisch Plan eerder aan te leveren, in ieder
geval ruim voorafgaand aan de periode waarop het plan betrekking
heeft aan te leveren
2. Kennis te nemen van de nieuwe bestuurssamenstelling GRWRE
6./12. Startnotitie Regionale Energiestrategie MRE (Rv19.20)
“AMENDEMENT ABHL, Startnotitie Regionale Energiestrategie MRE
De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 27 mei
2019;
kennis genomen hebbend van de Startnotitie Regionale Energiestrategie MRE (Rv19.20);
dat in de tijdlijn op pagina 8 de actieve rol van de raad pas aan het einde zit bij de
vaststelling van de RES. Dat de druk dan groot is om geen wijzigingen meer aan te
brengen omdat deze in 21 gemeenteraden vastgesteld moet worden. Dat het daarom
beter is om nu al enkele kaders mee te geven waaraan de RES moet voldoen volgens de
gemeenteraad van Heeze-Leende;
bovendien zou het mogelijk moeten zijn om de concept RES die door de colleges
vastgesteld zou moeten worden ook aan de raad aan te bieden ter commentaar en niet
enkel ter informatie
BESLUIT het voorstel als volgt aan te vullen:
4. We wekken in Heeze-Leende geen energie op in het Natuurnetwerk Brabant. De
directe omgeving van de snelwegen is van deze voorwaarde uitgezonderd.
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5. We plaatsen in Heeze-Leende geen windturbines binnen een afstand van drieënhalf
maal de tiphoogte van de windturbine tot de gevel van de dichtstbijzijnde woning.
6. De gemeenteraad van Heeze-Leende wordt in de gelegenheid gesteld om op het
conceptbod (fase 3 Tijdlijn RES Metropoolregio Eindhoven) commentaar te geven.
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement verworpen, 2 stemmen voor, 15 stemmen tegen. Stemming per fractie.
Voor: fractie ABHL
Tegen: fracties VVD, PvOJ/GL, D66, CDA, LHL, PvdA.
Stemverklaring VVD: “Ook wij maken ons zorgen over de plaatsing van windturbines e.d.
Dat spreekt voor zich, maar we vinden de inhoudelijke punten voor nu te ver gaan en zijn
dus tegen dit amendement.”
Stemverklaring PvOJ/GL: “Met dezelfde argumenten als de VVD, tegen.”
Stemverklaring D66”: “Met dezelfde stemverklaring. Ook wij maken ons zorgen over
windturbines, maar dit is wat ons betreft te veel detail en het verkeerde moment om er
iets over te zeggen. Tegen.”
Stemverklaring CDA: “Daar sluiten wij ons bij aan. Wij zijn ook tegen.”
Stemverklaring LHL: “Hetzelfde geldt voor LOKAAL Heeze-Leende. Om dezelfde
redenen ook tegen.”
AMENDEMENT D66, Startnotitie Regionale Energiestrategie
De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 27 mei
2019;
kennis genomen hebben van:
raadsvoorstel Startnotitie Regionale Energiestrategie
overwegende dat:
- invulling van het klimaatakkoord in het MRE-regio een gezamenlijke inspanning
vereist van de 21 betrokken gemeentes, 2 waterschappen en de provincie en dat dit
leidt tot een andere betrokkenheid van de raden in de besluitvorming dan gebruikelijk
- de voorliggende startnotitie het proces vastlegt voor de komende 16 maanden waarin
uiteindelijk het definitieve RES-bod (RES 1.0) tot stand komt
- de lokale consequenties van het uiteindelijke vastgestelde RES 1.0 groot zullen zijn
op onder andere het gebied van financiën en impact op de leefomgeving
- in deze startnotitie de formele invloed van de raad is bepaald dat er tussentijd een
concept-RES wordt vastgesteld door de 21 colleges en dat dit “bod” wordt
overgedragen aan de landelijke stuurgroep
- mogelijke fundamentele bedenkingen over de RES 1.0 het best vroegtijdig kunnen
worden onderkend, zodat noodzakelijke maatregelen nog invulling kunnen krijgen
zonder vertraging van het gezamenlijke proces van het op tijd opleveren van de RES
1.0
BESLUIT:
het raadsvoorstel uit te breiden met een 4e punt, zijnde:
“Voorafgaand aan het vaststellen van het conceptbod door het college, de mogelijkheid
te krijgen om als raad hierop een “zienswijze” vast te stellen en deze aan het college aan
te bieden.”
en gaat over tot de orde van de dag.”
Amendement wordt overgenomen door het college.
Amendement unaniem aangenomen, zonder stemming.
MOTIE partij voor Oud en Jong/GroenLinks, Startnotitie Regionale Energiestrategie
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 27 mei
2019
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Kennis genomen hebbend:
van het voorstel van het college om de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
voor de MRE vast te stellen;
Overwegende dat:
- Het goed is dat de RES in MRE verband wordt opgesteld
- Het belangrijk is dat er bij de gemeenteraden in de regio draagvlak is c.q. blijft voor de
te nemen maatregelen op het gebied van de energietransitie.
- Er bij het opstellen van de concept RES (een half jaar na ondertekening van het
klimaatakkoord) al sprake is van een af te geven “minibod” vanuit de afzonderlijke 21
gemeenten aan de regio.
- Het daarom gewenst c.q. noodzakelijk is om de raden ook bij de vaststelling van de
concept RES niet alleen te informeren (zie tijdlijn RES in MRE verband in bijlage 1)
maar ook in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op de concept RES te geven.
- De antwoorden van de regionale stuurgroep RES op vragen gesteld tijdens de
regionale bijeenkomst voor raadsleden van 8 Mei jl. onvoldoende hieraan tegemoet
komen (zie bijlage 1).
- Er in de planning van de ondertekening van het klimaatakkoord inmiddels een
vertraging heeft plaats gevonden van enkele maanden (ondertekening wordt niet
eerder verwacht dan na de zomer).
Verzoekt het college van Heeze-Leende om:
- Via het hiervoor ingestelde bestuurlijk overleg (stuurgroep RES) de afspraak, om de
raden bij de vaststelling van de concept RES slechts te informeren, te heroverwegen
en in de plaats hiervan (in afstemming met de raadstafel 21) te komen tot een manier
waarbij de raden nadrukkelijk in een formele positie worden geplaats waardoor zij b.v.
via een zienswijze procedure een reactie kunnen geven op de concept RES.
- Deze motie te versturen naar de betrokken partijen bij de RES MRE (21 gemeenten in
de regio, 2 waterschappen, de provincie Noord-Brabant en Enexis)
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie wordt ingetrokken door PvOJ/GL.
Toezegging wethouder Bosmans: het amendement van D66 te verspreiden onder de
betrokken partijen bij de RES.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. Vaststellen van de Startnotitie Regionale Energiestrategie voor de
Metropoolregio Eindhoven
2. In te stemmen met de keuze om het traject van de Regionale
Energiestrategie zoveel mogelijk met de eigen organisaties invulling te
geven, om draagvlak en borging te vergroten, waarbij de raad zich bewust is
van het feit dat dit inzet zal vergen van de gemeentelijke organisaties
3. De begrotingspost “Duurzaamheid” verhogen met € 40.000,-- vanuit de
algemene reserve voor extra capaciteit
4. Voorafgaand aan het vaststellen van het conceptbod door het college, de
mogelijkheid te krijgen om als raad hierop een zienswijze vast te stellen en
deze aan het college aan te bieden.
7./13. Verbeterplan Urgentiegebied de Zegge 25a in Heeze (Rv19.21)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 Het verbeterplan voor de locatie de Zegge 25a in Heeze vaststellen
Het verbeterplan uit te voeren met daarbij de geldende regelgeving voor
realisatie van Ruimte voor Ruimtewoningen in acht te nemen en dat de
bouw van de twee Ruimte voor Ruimtewoningen geen concurrentie vormt
voor de woningbouw in De Bulders
Ten behoeve van de uitvoering van het verbeterplan afwijken van de
vastgestelde structuurvisie 2013-2030 voor de gemeente Heeze-Leende
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8a./14a.Voorbereidingsbesluit nieuwvestiging van horeca gericht op het
bedrijfsmatig verstrekken van logies aan seizoenarbeiders of
arbeidsmigranten (Rv19.26)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. een voorbereidingsbesluit te nemen ex artikel 3.7 Wet op de ruimtelijke
ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente Heeze-Leende;
2. daarbij de voorwaarde op te nemen dat het verboden is het gebruik van
panden te wijzigen ten behoeve van de nieuwvestiging van horeca gericht
op het bedrijfsmatig verstrekken van logies aan seizoensarbeiders of
arbeidsmigranten;
3. dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van 29 mei 2019 .
9.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.08 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 17 juni 2019
,de voorzitter

,de griffier
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