Gemeenteraad Heeze-Leende
Besluitenlijst van de openbare vergadering gehouden op 3 september 2018
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden:

P.J.J. Verhoeven
F.J.P.M. Cuijpers, R. Groenewoud, mw. A.M. Hijmans, mw. M.L. ten
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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
Griffier:
mw. mr. T.E. Borsboom-Hoekstra
mw.
Plv.
E.griffier:
Daamen-va mw. E. Daamen-van Lieshout
Voorts aanwe- J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
zig:
(wethouders), mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans (gemeentesecretaris)
Afwezig:
A.J.M. Dietvorst

1.
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
Ingestemd wordt met het verplaatsen van agendapunt 3.II.a naar 3.IV.b.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer F.J.P.M. Cuijpers.

2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. --.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen d.d. 2 juli 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a, t/m 3.I.h en 3.V.a. t/m 3.V.c. worden voor kennisgeving aangenomen.
Ingestemd wordt met de ingekomen stukken onder 3.II.a.
Ingekomen stuk3.III.a. wordt ter afdoening in handen gesteld van het college.
Ingekomen stuk 3.IV.a. en 3. IV.b. worden in handen gesteld van het college voor behandeling in RTG en/of raad

4.
Benoemingen AB MRE (Rv18.28)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
de heer P.J.J. Verhoeven en als zijn plaatsvervanger de heer J.W.M. de Bruijn.

5.

Vertegenwoordiging vanuit subregio A2-gemeenten in bestuurscommissie
RHCE (Rv18.44)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
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om vanuit de subregio A2-gemeenten aan het Algemeen Bestuur Metropoolregio
Eindhoven de heer K. Marchal uit Valkenswaard voor te dragen als lid van de bestuurscommissie RHCE en de heer J. de Bruijn uit Heeze-Leende als plaatsvervangend lid;

6.

Benoemingen waarnemend voorzitter gemeenteraad, voorzitters RTG, leden
en plv. lid auditcommissie, Raadstafel 21, IOGAS en werkgeverscommissie
(Rv18.41)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het presidium
 1. de heren P.J.N.M. Vertogen, F.J.P.M. Cuijpers en F.M.P. Maas te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie
2. de heren M. de Lange en H.J.A. Scheepers en Mw. M.L.ten Hout benoemen
tot lid van het Auditcomité en dhr. N.J.C.M. van der Palen tot plaatsvervangend lid van het Auditcomité;
3. de heer F.J.P.M. Cuijpers te benoemen tot waarnemend voorzitter van de
gemeenteraad;
4. de heer F.J.P.M. Cuijpers en de dames I.C.J.A.T. Maas en A.M. Hijmans te
benoemen tot voorzitters van de Ronde Tafel Gesprekken;
5. mw. A.M.Hijmans en de heer F.J.P.M. Cuijpers benoemen tot lid van de
Raadstafel21 en de dames M.L. ten Hout en T.C. Veldkamp en de heer
A.J.M. Dietvorst tot plaatsvervangend leden van de Raadstafel21;
6. de heren R.Groenewoud, J.P.T.J.N. Vos en M.P. Klerks tot leden van het
IOGAS en mw. T.C. Veldkamp tot plaatsvervangend lid van het IOGAS.

7./16 APV Heeze-Leende 2018 (Rv18.40)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. de Algemene plaatselijke verordening Heeze-Leende 2016 in te trekken;
2. de Algemene plaatselijke verordening Heeze-Leende 2018 vast te stellen.
Toezeggingen:
1. nagegaan wordt of de geldigheid aanwijzingsbesluiten voor de verplichte exploitatievergunning verlengd kan worden na de wettelijke termijn (5 jaar en
verlenging met 5 jaar, i.c. dus 10 jaar)
2. verordening zal nog worden gecorrigeerd voor wat betreft het maximaal aantal evenementen

8./17. Raadsadvies aan Commissariaat voor de Media (Rv18.45)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit met hoofdelijke stemming conform het
voorstel van burgemeester en wethouders
 Opnieuw positief te adviseren over RTV Horizon, met als argument dat RTV Horizon een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid
is; zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt het op lokaal
niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van mediaaanbod dat gericht is op bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de
gemeente leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee
een publieke taak te vervullen; en volgens de statuten een orgaan heeft dat het
beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in onze gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
en geestelijke stromingen.
Raad kon keuze maken uit 3 opties: positief advies (voor), geen advies (neuraal) of negatief advies (tegen). Meerderheid heeft gekozen voor de optie positief advies uit te brengen,
Voor: J.M.M. de Turck, N.J.C.M. van der Palen, mw. T.C. Veldkamp, H.J.A. Scheepers,
P.J.N.M. Vertogen, mw. I.C.J.A.T. Maas, M.P. Klerks, F.M.P. Maas, J.P.T.J.N. Vos, mw.
A.M. Hijmans, mw. M.E.W. van Breugel
Neutraal: M. de Lange
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Tegen: F.J.P.M. Cuijpers, D.L. Keuten, R. Groenewoud, mw. M.L. ten Hout
Stemverklaring M. de Lange: “Ik ben neutraal met een stemverklaring, want ik kan namelijk niet beoordelen of punt 4, kan ik niet positief met ja beantwoorden, dus vandaar blijft
mij geen andere mogelijkheid dan neutraal.”
Stemverklaring D.L. Keuten: “Tegen, met een stemverklaring zoals verwoord tijdens de
behandeling van de opiniërende vergadering”
9./18. 1e Wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 (Rv18.39)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders

De bij besluit van 4 november 2014 vastgestelde Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 te wijzigen conform het bij het voorstel gevoegde wijzigingenoverzicht.

10./19. Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende
(Rv18.42)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 De bijgevoegde ‘Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende’ vast te stellen.

11./20. Herinrichting boven- en buitenruimte bibliotheek (Rv18.43)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. € 107.000,-- beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de buiten- en
bovenruimte van de bibliotheek
2. Dit bedrag ten laste te brengen van de reserve dorpshuis
Fractie ABHL wordt geacht te hebben tegengestemd.
Stemverklaring ABHL: “Wij zijn tegen en met name omdat wij vinden dat het bestuur van
’t Perron volledig zeggenschap moet hebben over die ruimte en dat wij als gemeentebestuur daar niet moeten intreden en ook de Vrienden van de Bieb daar ook niet in moeten
treden. Dus het bestuur moet gewoon onafhankelijk over die ruimte kunnen beschikken.”
Stemverklaring VVD: “Wij zijn voor, maar we willen toch de wethouder dringend vragen
om de organisaties die betrokken zijn hierbij aan tafel te zetten.”
Toezegging wethouder Bosmans: hij gaat in overleg met bestuur Stichting Vrienden van
de bieb en het bestuur van dorpshuis ’t Perron om nadere afspraken te maken.

12./21. Bestuursrapportage 2018 (Rv18.46)
Motie VVD, reserve sociaal domein
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 3 september 2018;
kennis genomen hebbend van de bestuursrapportage 2018;
overwegende dat:
- de ontwikkelingen in de uitgaven en inkomsten van de gemeente Heeze-Leende
ten aanzien van het sociaal domein noodzaken tot het hanteren van een ruime
reserve sociaal domein om tegenvallers te kunnen opvangen
- dit is omdat het risico op tegenvallers groot is, doordat de uitgaven van de gemeente Heeze-Leende binnen het sociaal domein moeilijk te sturen zijn vanwege
open-eindregelingen
spreekt uit dat het college wordt opgeroepen om
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voor de begroting 2019 een reserve sociaal domein te bepalen die passend is bij de situatie en de reserve sociaal domein bij een tekort aan te vullen ten laste van de begroting
2019”
Motie wordt ingetrokken.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. De bestuursrapportage 2018 zoals bijgevoegd vaststellen
2. Het, na inzet van de reserves, voordelige resultaat 2018 ad € 157.955 toe te
voegen aan het begrotingssaldo.
3. De reserve garantstelling kredietfaciliteit De Bulders instellen.
4. De volgende mutaties op de reserves door te voeren:
a. Het verwachte voordelig resultaat op WMO (voordeel € 35.862) storten in
de reserve sociaal domein.
b. De verwachte tekorten op participatie (nadeel € 66.629) en jeugd (nadeel
€ 321.831) onttrekken aan de reserve sociaal domein.
c. Onttrekking van de in 2017 niet bestede middelen voor Operatie Nieuwe
Jas ad € 37.500 aan de reserve kwaliteitsimpuls personeel.
d. Storting van de bij De Bulders Woningbouw C.V. in rekening gebrachte
vergoeding voor de garantstelling ad € 57.000 in de reserve garantstelling kredietfaciliteit De Bulders.

13./22. Bestuursrapportage GRSA2 2018 (Rv18.47)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2018 GRSA2 (incl. begrotingswijziging
geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2018 GRSA2;
het tekort in 2018 mee te nemen in de Berap 2018.
14./23. Reactie op MRE notitie ‘bouwstenen voor een effectieve samenwerking’
(Rv18.48)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem zonder hoofdelijke stemming
aan de MRE mede te delen:
 1. dat hij zich kan vinden in de genoemde bouwstenen
2. dat hij expliciet aandacht vraagt het toepassingsgebied voor de bouwstenen
Economie en Mobiliteit bereikbaar te maken voor alle 21 deelnemende gemeenten en niet alleen voor de centrumgemeenten
3. dat hij voor de bouwsteen Energietransitie ook ruimte en aandacht vraagt
voor niet alleen de grote projecten maar ook de middelgrote projecten
4. dat hij zich kan vinden in de op hoofdlijnen beschreven bouwstenen Samenwerking en Governance

14a/23a Motie D66, Vreemd aan de orde van de dag, wijze van toepassing en uitvoering Kinderpardon
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 3 september 2018;

Kennis genomen hebbend van

De motie betreffende kinderpardon van de raad van de gemeente Waalwijk op 7 juni
2018

De uitvoering van wet en regelgeving betreffende het Kinderpardon en het daarin
opgenomen meewerkcriterium.
Overwegende dat
 Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn
nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd;
4

 De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zgn. meewerkcriterium;
 Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen
enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen en inmiddels 98% van de
aanvragen van een Kinderpardon wordt afgewezen.
Constaterende dat:
 Hierdoor uitzetting dreigt voor kinderen die in Nederland geworteld zijn, naar een
land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken;
 Het kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving
 Reeds veel gemeenten Heeze-Leende voorgingen in het aannemen van een vergelijkbare motie.
Is van mening dat:
 Het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de
lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld
aandoet;
 Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen van groot belang is dat zij hier
mogen blijven, omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt;
 Het noodzakelijk is om indringend te pleiten bij het kabinet om de procedure van het
Kinderpardon te versoepelen.
Spreekt uit:
Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze
groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.
draagt het college op:
Deze motie te sturen naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie verworpen met 3 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Stemming per fractie.
Voor: fracties PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties VVD, ABHL, CDA, LHL, PvdA

15.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruikt gemaakt door de VVD.
Toezegging wethouder De Win: hij zal binnenkort terugkomen op een aantal vragen die
de VVD heeft gesteld.

24.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.37 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 8 oktober 2018

,de voorzitter

,de griffier
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