Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
dhr. A.B.A.M. Ederveen
Griffier:
mw. C. Miedema
Raadsleden: mw. G.H.M. van Asten-Velter, dhr. B.F.B.J. Bots, dhr. A.W.C.B. van Daal,
dhr. F.J. H.M. Emmerik, dhr. D.F.W.A. Gerlings, dhr. H.H.A.J. van Hees,
dhr. F.J.P.M. Jansen, dhr. H.J.A. Jonkers, dhr. J. Kerkhoff,
mw. M.Th.C. Maas-Jacobs, mw. S.M.J. Peeters, dhr. P.H.A.M. Plompen,
dhr. P. van Rijswijk, dhr. J.C.H. Roothans, dhr. F.W.H.J. Smits,
dhr. P.C.N.M. van Steensel, mw. A.J. Valkhof-Theuws, dhr. W.A. Verhoeven
(verlaat de vergadering na agendapunt 3.3), dhr. P.D. Visser (verlaat de
vergadering
na
agendapunt
3.3),
dhr.
P.M.A.M.
Vissers,
mw. S.B.N.E. van Vlerken
Wethouders: dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. C. Marchal, mw. M.H. Theus
Afwezig:
Raadsleden: dhr. R.T.M.M. van Dijk, mw. R.A.M.B. Smulders
1.1 Opening
De voorzitter, de heer Ederveen, opent de vergadering.
1.2 Vaststellen van de agenda
Door de fracties VL, SvV, D66 en VV wordt voorgesteld om agendapunt 3.3 (Voorstel
inzake huisvesting Boodschappenmand / voedselbank) van de agenda te halen. Dit
voorstel wordt niet overgenomen.
Fractie SvV kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over
parkeerproblemen Eekhoornstraat. Deze motie van de fracties H&G en SvV wordt
geagendeerd als agendapunt 5.1.
Fractie CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over levend
tafelvoetbal. Deze motie van de fracties H&G en CDA wordt geagendeerd als agendapunt
5.2.
Fractie H&G kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over Landgoederen
Lage Heide. Deze motie van de fracties H&G en SvV wordt geagendeerd als agendapunt
5.3.
1.3 Onderzoek geloofsbrieven in installatie vervangend raadslid F.W.H.J.
(Francois) Smits
De voorzitter stelt met instemming van de raadsleden de volgende commissieleden aan
om de geloofsbrieven van raadslid dhr. F.W.H.J. Smits te onderzoeken: mevr. Peters,
mevr. Maas en mevr. Van Vlerken.
Na een schorsing van 5 minuten meldt de commissie dat dhr. F.W.H.J. Smits zonder
bezwaar toegelaten kan worden tot de raad.
Dhr. F.W.H.J. Smits wordt door de voorzitter van de raad geïnstalleerd. Hij legt conform
het bepaalde in art. 14 Gemeentewet de verklaring en belofte af.
1.4 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 september
2018
Deze besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
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1.5 Vragenhalfuurtje
2.1 Voorstel inzake zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
In te stemmen met het verlenen van een aanvullend krediet van €460.600 voor
de aanschaf, het plaatsen en in bedrijf stellen van de zonne-energievoorziening.
2.2 Voorstel inzake bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergeijk en Veldhoven
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
1. De bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Bergeijk en Veldhoven te
erkennen;
2. Het college van Burgemeester en Wethouders te mandateren voor de
beleidsuitvoering van de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart.
3.1 Voorstel inzake samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 20172030.
3.2 Voorstel inzake 2e actualisatie grondexploitaties
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden twee amendementen ingediend.
Fractie SvV dient een amendement in met als dictum: “besluit aan het voorgestelde
besluit toe te voegen:
Vanaf heden voor elke lopende en nieuwe grondexploitatie de 1% regeling voor de
bestemmingsreserve “Beeldende Kunst” in stand te houden met een maximum afdracht
van € 100.000,- per grondexploitatie”.
Dit amendement wordt verworpen met 19 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, VL,
PvdA, VVD, D66 en VV) en 2 stemmen voor (fractie SvV);
Fracties H&G en SvV dienen een amendement in met als dictum: “besluit twee
beslispunten aan voorgestelde besluit toe te voegen:
f) Het aantal actualisaties van de grondexploitaties terug te brengen tot 1 keer per jaar;
g) Het college uit te nodigen om te komen met een nieuwe passende systematiek met
een realistisch scenario, in plaats van de huidige Fakton methode”.
De beslispunten van dit amendement worden puntsgewijs in stemming gebracht.
Beslispunt f wordt met algemene stemmen aanvaard.
Beslispunt g wordt aanvaard met 16 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, SvV en VV)
en 5 stemmen tegen (fracties PvdA, VVD en D66).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
a) de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen;
b) de voorziening voor de grex Hoge Akkers te verhogen met € 110.000 naar
€ 2.016.000;
c) de voorziening voor de grex Vlasakkers te verhogen met € 11.000 naar
€ 416.000;
d) de voorziening voor de grex Carolusdreef 100 te verhogen met € 2.000 naar
€ 118.000;
e) de totale mutaties in de voorzieningen (beslispunt b t/m d) per saldo
€ 123.000 ten laste van de Algemene Reserve te brengen;
f) het aantal actualisaties van de grondexploitaties terug te brengen tot 1 keer
per jaar;
g) het college uit te nodigen om te komen met een nieuwe passende
systematiek met een realistisch scenario, in plaats van de huidige Fakton
methode.
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Naar aanleiding van het voorstel wordt door de fracties H&G en SvV een motie ingediend
met als dictum: “verzoekt het college: voor de geprojecteerde landgoederen in het plan
Lage Heide een meer marktgerichte invulling te vinden en indien nodig in overleg te gaan
met de provincie om te proberen dit te realiseren”.
Deze motie wordt na de beraadslagingen door de indieners ingetrokken.
3.3 Voorstel inzake huisvesting van de Boodschappenmand / voedselbank
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden drie amendementen ingediend.
Fractie VVD en VV dienen een amendement in met als dictum: “besluit het voorgesteld
besluit als volgt te herformuleren:
“Besluit het college B&W opdracht te geven te zoeken naar alternatieve en goedkopere
oplossingen voor de huisvesting van de Boodschappenmand, zoals ook is voorgesteld in
het op 27 september jl. aan de raad toezonden advies van de Adviesraad Sociaal Domein
over de huisvesting van de Boodschappenmand.
Verzoekt het college B&W alles in het werk te stellen dat de activiteiten van de
Boodschappenmand vóór 1 januari 2019 in een ander (gemeentelijk) pand van minimaal
175 m2 plaats kunnen vinden”.
Fractie SvV dient een amendement in met als dictum:” besluit het voorgestelde besluit
als volgt te wijzigen:
1. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de huidige
locatie met een brandmeldinstallatie alsmede een aantal bouwkundige aanpassingen
en dit ten laste te brengen van de begroting 2019, tenzij er een reële optie is om
voor 1 januari 2019 een andere locatie te huren;
2. De boodschappenmand voor onbepaalde tijd te laten functioneren vanuit het huidige
pand, tenzij er een reële optie is om voor 1 januari 2019 een andere locatie te
huren;
3. Serieus werk te maken van het verschaffen van voedsel of voedselpakketten door de
(samenwerkende) supermarkten in Valkenswaard of een pasjessysteem”.
Na de beraadslagingen worden deze twee amendementen samengevoegd tot een
nieuw amendement. De constateringen en overwegingen die aan de twee amendementen
ten grondslag liggen, worden overgenomen in het samengevoegde amendement. Het
dictum van het samengevoegde amendement luidt:
“Besluit het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
1. Een krediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de huidige
locatie met een brandmeldinstallatie alsmede een aantal bouwkundige aanpassingen
en dit ten laste te brengen van de begroting 2019, tenzij er een reële optie is om
voor 1 januari 2019 een andere locatie te huren;
2. De boodschappenmand voor onbepaalde tijd te laten functioneren vanuit het huidige
pand, tenzij er een reële optie is om voor 1 januari 2019 een andere locatie te
huren;
3. Serieus werk te maken van het verschaffen van voedsel of voedselpakketten door de
(samenwerkende) supermarkten in Valkenswaard of een pasjessysteem.
4. Het college B&W opdracht te geven te zoeken naar alternatieve en goedkopere
oplossingen voor de huisvesting van de Boodschappenmand, zoals ook is voorgesteld
in het op 27 september jl. aan de raad toezonden advies van de Adviesraad Sociaal
Domein over de huisvesting van de Boodschappenmand”.
Het samengevoegde amendement wordt verworpen met 13 stemmen tegen (fracties
H&G, CDA en PvdA en lid dhr. Verhoeven) en 8 stemmen voor (fracties SvV, VVD, D66
en VV en leden dhr. van Steensel en mevr. Maas).
Fracties H&G, CDA en PvdA dienen een amendement in met als dictum: “besluit:
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Beslispunt 1 te vervangen door:
“Herhuisvesting van voedselbank De Boodschappenmand met een structurele
kostenpost van €61.590 (BTW vrije huur) per jaar, inclusief voorschot vergoeding
gas, water, elektriciteit en levering van diensten verschuldigde omzetbelasting, ten
laste van de begroting vanaf 2019 doch tot uiterlijk 30-6-2021 (einddatum
tussentijdse opzegging) beschikbaar te stellen”

Een aanvullend beslispunt toe te voegen met als dictum:
“In navolging van het vorige punt met een evaluatierapport en bijbehorend plan van
aanpak te komen, dat inzicht geeft in de integrale benadering van de
Boodschappenmand in relatie tot het armoedebeleid en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad voordat de optie tot verlenging van de huur wordt geeffectueerd.”

Beslispunt 3 aan te vullen met de zin:
“De raad binnen 3 maanden na ingang van het huurcontract te informeren over de
invulling van de resterende ruimte.”
Dit amendement wordt aanvaard met 12 stemmen voor (fracties H&G, CDA en PvdA) en
9 stemmen tegen (fracties VL, SvV, VVD, D66 en VV).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. Herhuisvesting van voedselbank De Boodschappenmand met een structurele
kostenpost van € 61.590,- (BTW vrije huur) per jaar, inclusief voorschot
vergoeding gas, water, elektriciteit en levering van diensten verschuldigde
omzetbelasting, ten laste van de begroting vanaf 2019 doch uiterlijk 30-62021 (einddatum tussentijdse opzegging) beschikbaar te stellen;
2. In navolging van het vorige punt met een evaluatierapport en bijbehorend
plan van aanpak te komen, dat inzicht geeft in de integrale benadering van
De Boodschappenmand in relatie tot het armoedebeleid en dit voor te
leggen aan de gemeenteraad voordat de optie tot verlenging van de huur
wordt geeffectueerd;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 41.250,- ten behoeve
van de herinrichting van De Boodschappenmand uit de algemene reserve;
4. Het pand tevens beschikbaar te stellen voor andere partijen om de sociale
cohesie te bevorderen en de raad binnen 3 maanden na ingang van het
huurcontract te informeren over de invulling van de resterende ruimte.
Naar aanleiding van het voorstel wordt door de fracties H&G, CDA en PvdA een motie
ingediend met als dictum: “verzoekt het college:
Alles in het werk te stellen om het voormalig pand van de boodschappenmand aan de
Barentzstraat zo snel mogelijk te slopen en bebouwing op het vrijgekomen perceel
mogelijk te maken. Binnen 3 maanden de raad te informeren over de stand van zaken”.
Deze motie wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV,
VVD en VV en lid dhr. Jonkers) en 2 stemmen tegen (fractie D66 en lid dhr. Vissers).
3.4 Voorstel inzake tweede bestuursrapportage 2018
Tijdens de bespreking van dit voorstel wordt door de fracties VL en SvV een
amendement ingediend met als dictum: “besluit het voorgesteld besluit met twee
beslispunten aan te vullen:
3. Overheveling van maatwerk voorzieningen naar algemene voorzieningen niet door te
voeren dan nadat de volledige omvang van de genoemde maatregel betreffende het
abonnementstarief van de minister in 2019 bekend is;
4. Overheveling van één of meer maatwerkvoorzieningen naar een algemene
voorziening niet eerder door te voeren dan nadat de gemeenteraad daarover
besloten heeft”.
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Dit amendement wordt aanvaard met 12 stemmen voor (fracties H&G, VL, SvV, VVD,
D66 en VV) en 7 stemmen tegen (fracties CDA en PvdA).
Met algemene stemmen wordt het volgende geamendeerde besluit genomen:
1. De tweede bestuursrapportage 2018 ter kennis name aan nemen;
2. De begrotingswijziging tweede bestuursrapportage 2018 ten behoeve van
de begrotingsrechtmatigheid vast stellen (zie boekwerk);
3. Overheveling van maatwerk voorzieningen naar algemene voorzieningen
niet door te voeren dan nadat de volledige omvang van de genoemde
maatregel betreffende het abonnementstarief van de minister in 2019
bekend is;
4. Overheveling van één of meer maatwerkvoorzieningen naar een algemene
voorziening niet eerder door te voeren dan nadat de gemeenteraad daarover
besloten heeft.
Naar aanleiding van het voorstel wordt door de fractie SvV een motie ingediend met als
dictum: “verzoekt het college:
1. In het DB namens de gemeenteraad van Valkenswaard aan te geven dat de huidige
directeur in onze ogen niet de juiste man is om Cure naar een ander afvalscheiding
systeem te loodsen;
2. Bespreekbaar te maken om voor die taak een ander persoon aan te trekken ook als
dit moet leiden tot een nieuwe invulling van de directeursfunctie”.
Deze motie wordt verworpen met 12 stemmen tegen (fracties H&G, CDA en PvdA) en 7
stemmen voor (fracties VL, SvV, VVD, D66 en VV).
4.Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken/antwoorden op
vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
5.1 Motie vreemd aan de orde van de dag over parkeerproblemen
Eekhoornstraat
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties
H&G en SvV met als dictum:” verzoekt het college:
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de parkeerproblematiek in de
Eekhoornstraat te tackelen en binnen 3 maanden de raad daarover te informeren of met
een voorstel te komen”.
Deze motie verworpen met 10 stemmen tegen (VL, CDA, VVD, D66 en VV) en 9
stemmen voor (fracties H&G, SvV en PvdA).
5.2 Motie vreemd aan de orde van de dag over levend tafelvoetbal
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties
H&G en CDA met als dictum: “verzoekt het college:
1. Een pilot van maximaal 2 evenementen in het buitengebied in 2019 met verruiming
eindtijd tot 2.00 uur te houden, waarbij draagvlak bij omwonenden een voorwaarde
is;
2. De uitkomsten van de pilot te evalueren en bij succesvolle evaluatie de verruiming
opnemen in de evenementenvisie 2018 – 2022;
3. Bij een negatieve evaluatie, met een andere oplossing naar de raad terug te komen”.
Deze motie wordt aanvaard met 14 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, VVD en
VV) en 5 stemmen tegen (fracties VL, SvV en D66).
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5.3 Motie vreemd aan de orde van de dag over landgoederen Lage Heide
Deze motie vreemd wordt door de indieners ingetrokken. De fracties H&G en SvV hebben
deze motie vreemd als motie ingediend bij de behandeling van het Voorstel inzake 2 e
actualisatie grondexploitaties (agendapunt 3.2).
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering
van 8 november 2018.
de raadsgriffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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