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J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
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Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stuk 3.I.d. wordt verplaatst naar ingekomen stukken 3.IV.e (in handen
stellen van burgemeester en wethouders voor behandeling in rondetafelgesprek
en/of raad.
Toegevoegd wordt: Motie D66, Vreemd aan de orde van de dag “Uitsluiten
zonnepanelen van OZB heffingsgrondslag” (agendapunt 6aen 10a)
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer J.M.M. de Turck.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 18 februari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 18 februari
2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a, 3.I.c en 3.I.f worden naar het presidium gevraagd. Ingekomen
stukken 3.I.b en 3.I.e, 3.IV.a. t/m 3.IV.d. en 3.V.a, worden voor
kennisgeving
aangenomen.
4./8.
10-puntenplan centrumontwikkeling (Rv19.07)
Amendement PvOJ/GL
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 1 april
2019
kennis genomen hebbend
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Van raadsvoorstel 19.07, 10-puntenplan centrumontwikkeling
overwegende dat
 De overlast van (sluip)verkeer in onze kernen evident is en snel en drastisch moet
worden aangepakt. Daarnaast moeten we niet voorbijgaan aan de leefbaarheid van
de kernen en de bereikbaarheid van onze bedrijven (citaat coalitieakkoord).
 In het coalitie akkoord de volgende passages zijn opgenomen:
o Direct (vracht) verkeer uit kernen weren
o Ruimte inrichten voor voetgangers en fietsers met bereikbaarheid van
ondernemers
 In het definitieve coalitieakkoord is opgenomen dat we in de kernen een verblijfs/
winkelgebied gaan inrichten waar de vrachtauto en de personenauto te gast zijn.
 De huidige inrichting van de Jan Deckerstraat/Kapelstraat niet veilig is voor fietsers.
 De ingebruikname van de randweg en de bijbehorende flankerende verkeersmaatregelen kansen bieden om de hierboven genoemde punten aan te pakken.
besluit het voorstel als volgt te wijzigen:
Punt 10 uit het 10-puntenplan aan te vullen met “en we gaan in de kern van Heeze een
verblijfs/winkelgebied inrichten waar de vrachtauto en de personenauto te gast zijn.”
en gaat over tot de orde van de dag”
Amendement verworpen met 14 stemmen tegen en 3 stemmen voor, stemming per
fractie
Voor: fracties PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties LHL, PvdA, VVD, ABHL, CDA
Stemverklaring LHL: “We zijn verdeeld in de fractie en ja de meerderheid beslist en nee,
zelfs dat hebben we niet. Het is 2-2 bij ons binnen de fractie, daarom hadden we liever
hoofdelijke stemming gezien, maar ik denk dat we dan toch moeten kiezen om daarin niet
mee te gaan, alhoewel ik duidelijk gezegd heb dat het mijn sympathie wel heeft, dus dan
zijn wij als fractie tegen.”
Stemverklaring CDA: “Wij zijn tegen en wij zijn tegen omdat het een visie betreft waar we
op dit moment over praten en dit punt geeft meteen uitvoering aan een beleid en daar zijn
wij op tegen, vandaar dus dat wij niet voor kunnen stemmen. Als het een motie was
geweest, was het anders geweest. “
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders

1. Het 10-puntenplan ‘Centrumontwikkeling Heeze’ vast te stellen.
2. €10.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een actieplan.
De fractie VVD wordt geacht te hebben tegengestemd.
Stemverklaring VVD: “Wij willen toch als fractie tegen stemmen. We zijn voor gas geven,
maar we zien het plan eerder als potentieel belemmerend, voor centrumontwikkeling,
maar tegen een plan met 10 losse flodders.”
5./9.
Locatiekeuze gymzaal Heeze (Rv19.09)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. Het grasveld tussen Rozen van Oranje en het spoor kiezen als locatie voor
de nieuwe gymzaal Heeze.
2. In samenspraak met de omwonenden en gebruikers van het sportpark een
voorstel uitwerken ter vermindering van omgevingseffecten.

6/10.

Actualiseren parkeervisie Heeze-Leende (Rv19.08)
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De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders

de parkeervisie Heeze-Leende vast te stellen.
6a./10a Motie D66, Vreemd aan de orde van de dag, uitsluiten zonnepanelen van
OZB heffingsgrondslag
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 1 april
2019;
overwegende dat:
- het streven van het Nederlandse Klimaat akkoord is - onder meer – duurzame
energieopwekking te stimuleren, met name ook voor burgers en huishoudens
- zonnepanelen een goede en voor veel mensen bereikbare wijze is om dit doel te
bereiken
- op dit moment het plaatsen van zonnepanelen als effect heeft dat de WOZwaarde
stijgt
- dit gelijk effect heeft op de heffing waterschapslasten, het eigen woningforfait en de
OZB-heffing door de gemeente
- dit in feite een straf is op duurzaam handelen van de burger
- de Tweede Kamer in november 2018 een motie van D66 en VVD heeft aangenomen
om de waarde van zonnepanelen standaard buiten de ozb te houden
- wetgeving door de lange voorbereiding nog op zich laat wachten
- gemeenten echter nu al de mogelijkheid hebben om zonnepanelen buiten de
heffingsmaatstaf voor de ozb te laten
van mening is dat:
- het past in het beleid van de gemeente Heeze-Leende dat huishoudens binnen onze
gemeente zonnepanelen plaatsen en ‘bestraffing’ door een hogere (lokale) belasting
niet wenselijk is
verzoekt het college:
- de waarde van de zonnepanelen buiten de heffingsgrondslag voor de OZB te houden
vanaf het belastingjaar 2020 en verder
- hier te zijner tijd publiciteit aan te geven
- de mogelijkheden te onderzoeken om ook andere investeringen in de woning hierbij te
betrekken die bijdragen aan duurzaamheid en de energietransitie
en gaat over tot de orde van de dag”
Motie wordt ingetrokken.
7.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruikt gemaakt door de fracties VVD en ABHL.
11.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.55 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 6 mei 2019
,de voorzitter

,de griffier
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