Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 13 december 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. S.M.J. Peeters, dhr. P. van Rijswijk, dhr. J.C.H. Roothans,
dhr. F.W.H.J. Smits, mw. R.A.M.B. Smulders, dhr. P.C.N.M. van Steensel,
mw. A.J. Valkhof-Theuws, dhr. W.A. Verhoeven, dhr. P.D. Visser,
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. M.Th.C. Maas-Jacobs, dhr. P.H.A.M. Plompen
1.1 Opening
De voorzitter, de heer Ederveen, opent de vergadering.
1.2 Vaststellen van de agenda
Door de fracties SvV, PvdA en D66 wordt voorgesteld om agendapunt 3.2 (voorstel
inzake wijzigen tarieven sportverenigingen) als Hamerstuk te behandelen. Dit voorstel
wordt niet overgenomen.
Door de fracties VVD, SvV en D66 wordt voorgesteld om agendapunt 3.3 (voorstel
inzake burgerinitiatief Muziekkiosk op de Markt) van de agenda af te halen. Dit voorstel
wordt verworpen met 13 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA en VV) en 7 stemmen
voor (fracties VL, SvV, VVD en D66).
Door de fractie VV wordt voorgesteld om agendapunt 4f) (brief kinderboerderij De Kleine
Meer inzake toekomst kinderboerderij) op de agenda naar voren te halen. Dit voorstel
wordt overgenomen.
Fractie VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de Milieupas.
Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 5.1.
Fractie VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over containers voor
inleveren van plastic. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 5.2.
Fractie VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over Barentszstraat
3. Deze motie van de fracties VVD en VV wordt geagendeerd als agendapunt 5.3.
Fractie VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het
Integriteitsprogramma. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 5.4.
Fractie PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het
Kinderpardon. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 5.5.
Fractie CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over de oversteek
Ooistraat. Deze motie van de fracties CDA, VL en VV wordt geagendeerd als agendapunt
5.6.
1.3 Onderzoek geloofsbrieven en installatie vervangend raadslid
De besluitenlijsten van de vergaderingen van 31 oktober en 8 november 2018 worden
conform vastgesteld.
De besluitenlijst van de vergadering van 1 november 2018 wordt vastgesteld, met in
acht name van de volgende wijziging:
/ op blz. 7, stemming motie 1) collectief Particulier Opdrachtgeverschap: “.. deze motie
wordt verworpen met 14 stemmen tegen (fracties VL, CDA, PvdA en D66) en 8 stemmen
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voor (fracties H&G en VVD)” wordt “deze motie wordt met algemene stemmen
aanvaard”.
1.4 Vragenhalfuurtje
2.1 Voorstel inzake archiefverordening 2018
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
1. De Archiefverordening 2018 vast te stellen;
2. De Archiefverordening 2012 in te trekken.
4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden
op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
f) Brief kinderboerderij De Kleine Meer inzake toekomst kinderboerderij
Naar aanleiding van deze brief wordt door de fracties CDA, VVD en VV een motie
ingediend met als dictum:
“verzoeken het college om:
1. Het advies van de Subsidie Advies Commissie (SAC) luidend “toekenning subsidie
2019 groot € 51.700,00 onder gestelde voorwaarden” te volgen, zoals is te vinden
in het concept advies van de SAC van 20 augustus jl. en het concept advies van de
SAC in het verslag van 16 juli jl.
2. De voorwaarden zoals gesteld door de SAC over te nemen met uitzondering van het
opnieuw samenvoegen van de besturen van De Kleine Meer en ’t Weike, nu daar
geen draagvlak voor is”.
Na de beraadslagingen wordt het dictum van de motie als gewijzigd in:
“verzoeken het college om:
1. Het advies van de Subsidie Advies Commissie (SAC) luidend “toekenning subsidie
2019 groot € 51.700,00 onder gestelde voorwaarden” te volgen, zoals is te vinden
in het concept advies van de SAC van 20 augustus jl. en het concept advies van de
SAC in het verslag van 16 juli jl.
2. Voor 1 juli 2019 stelt het college de raad op de hoogte van een structurele
oplossing”.
De motie met gewijzigd dictum wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G,
CDA, VL, VVD en VV) en 5 stemmen tegen (fracties PvdA, SvV en D66).
3.1 Voorstel inzake Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden door fracties SvV en VL een amendement
en twee moties ingediend.
Het ingediende amendement heeft als dictum: “besluit
A. Op pagina 10 de laatste alinea als volgt te formuleren:
De prioriteiten worden als volgt vastgesteld :
1.
Samen met bewoners de veilige woon-en leefomgeving versterken
2.
Versterken van de binding tussen zorg en veiligheid
3.
a. terugbrengen van de overschrijding van de maximum snelheid in
woonwijken en in het buitengebied
3.
b. beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels
vrachtverkeer door Valkenswaard
4.
Aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken met daarbij
extra aandacht voor de aanpak van ongebruikelijk bezit (patseraanpak).
B. het college op te dragen zich aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst voor
Interventieteams 2017 en de toepassing van de toezichtmogelijkheden t.o.v. de
vastgestelde prioriteiten te bespreken met het Kenniscentrum Handhaving en
Naleving van de VNG en nader uit te werken in het uitvoeringsprogramma”.
Na de beraadslagingen past fractie SvV het amendement aan. Besluitpunt A van het
amendement wordt: “besluit
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A.

Op pagina 10 de laatste alinea als volgt te formuleren:
De prioriteiten worden als volgt vastgesteld:
1.
Samen met bewoners de veilige woon-en leefomgeving versterken
2.
Versterken van de binding tussen zorg en veiligheid
3.
a. Terugbrengen van de overschrijding van de maximum snelheid in
woonwijken en in het buitengebied
3.
b. Beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels
vrachtverkeer door Valkenswaard
4.
Aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken met daarbij
extra aandacht voor de aanpak van ongebruikelijk bezit (patseraanpak).
Besluitpunt B wordt een motie met als dictum: “het college te verzoeken zich aan te
sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017 en de toepassing
van de toezichtmogelijkheden t.o.v. de vastgestelde prioriteiten te bespreken met het
Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG en nader uit te werken in het
uitvoeringsprogramma”.
De andere twee door fracties SvV en VL ingediende moties zijn:
Motie Toezicht op evenementen met als dictum: “spreekt naar aanleiding van de
behandeling van de kadernota uit:
dat het vertrouwen van de burgers richting overheid altijd verbeterd kan worden en dat
dit o.a. kan door gerichter toezicht op organisaties van evenementen en de voorwaarden
waaronder vergunningen zijn verstrekt en doet daarmee een beroep op het college om
dit in het op te stellen uitvoeringsprogramma 2019 op te nemen”.
Motie Meldingsbereidheid met als dictum: “verzoekt het college:
om in de uitvoeringsnota die volgt op deze Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 het
onderwerp ‘Vergroten meldingsbereidheid’ als afzonderlijk communicatie-onderwerp uit
te werken”.
Het amendement wordt puntsgewijs in stemming gebracht.
De beslispunten 1 en 2 worden met algemene stemmen aanvaard.
De stemmen over beslispunt 3a staken (10 stemmen voor: fracties PvdA, VL, SvV, VVD,
VV en D66) en 10 stemmen tegen: fracties H&G en CDA).
Gelet op het bepaalde in art. 31, lid 4 wordt de besluitvorming uitgesteld tot de volgende
raadsvergadering.
3.2 Voorstel inzake wijzigen tarieven sportverenigingen
Tijdens de bespreking van dit voorstel wordt door de fracties H&G en CDA een
amendement ingediend met als dictum: “besluit het voorgestelde besluit als volgt te
herformuleren:
de tarieven voor de sportaccommodaties die aan btw onderhevig zijn in 2018 per 1
januari 2019 te verhogen met het btw deel (6%) dat komt te vervallen, met dien
verstande dat er voor sportverenigingen, die onverhoopt nadeel kunnen ondervinden van
de tariefswijziging, naar passende oplossingen worden gezocht”.
Dit amendement wordt na de beraadslagingen door de indieners ingetrokken.
Met 18 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, SvV, VVD, D66 en VV) en 2
stemmen tegen (fractie VL) wordt het volgende besluit genomen:
De tarieven voor de sportaccommodaties die aan btw onderhevig zijn in 2018
per 1 januari 2019 te verhogen met het btw deel (6%) dat komt te vervallen.
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3.3 Voorstel inzake burgerinitiatief Muziekkiosk op de Markt
Tijdens de bespreking van dit voorstel worden twee amendementen ingediend.
Fractie H&G dient een amendement in met als dictum: “besluit:
Bij beslispunt 2 het volgende punt toe te voegen:
1. Nadrukkelijk ook kritische stemmen van inwoners en organisaties een plek te geven
binnen het uitwerkingsproces”.
Dit amendement wordt verworpen met 13 stemmen tegen (fracties CDA, PvdA, VL,
SvV, D66 en VV) en 5 stemmen voor (fractie H&G).
Fractie VVD is afwezig bij de stemming over dit amendement;
Fractie CDA dient een amendement in met als dictum: “besluit:
Bij beslispunt 2 het volgende punt toe te voegen:
 Op het moment dat er bij het college van B&W enige verdeeldheid of enige
onduidelijkheid is over de impact van een inhoudelijke afweging van alle mogelijke
risico’s wordt het voorstel Muziekkiosk op de Markt, ondanks de tijdsdruk, opnieuw
geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad”.
Dit amendement wordt verworpen met 10 stemmen tegen (fracties H&G, PvdA, SvV en
D66) en 8 stemmen voor (fracties CDA, VL en VV).
Fractie VVD is afwezig bij de stemming over dit amendement;
Met 13 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA en VV) en 5 stemmen tegen
(fracties VL, SvV en D66) wordt het volgende besluit genomen:
1. het ingekomen initiatief van de Stichting Burgerinitiatief Muziekkiosk
Valkenswaard door te zenden aan het college van burgemeester en
wethouders;
2. het college van burgemeester en wethouders te adviseren om:
- alvorens een beslissing op het initiatief te nemen, de indieners van het
initiatief in de gelegenheid te stellen het initiatief mondeling toe te
lichten;
- de raad en de initiatiefnemer te informeren over het collegebesluit op het
initiatief en, indien van toepassing, de eventuele vervolgstappen.
Fractie VVD is afwezig bij de stemming over het voorstel.
4 Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden
op vragen ex artikel 41 Reglement van Orde
4a) Brief college inzake gestuurde Waterberging Valkenswaard–Zuid
Naar aanleiding van deze brief wordt door de fracties SvV en D66 een motie ingediend
met als dictum: “verzoekt het college:
Om in 2019 het huidige bestemmingsplan m.b.t. de dubbelbestemming van de
betreffende percelen te wijzigen, zodanig dat het aanleggen van een (gestuurde)
waterberging inclusief alle kunstwerken en grondwerkzaamheden niet meer mogelijk is”.
Deze motie wordt aanvaard met 13 stemmen voor (fracties H&G, PvdA, SvV, VVD, D66
en VV) en 7 stemmen tegen (fracties CDA en VL).
4c) Brief college inzake aanwijzing lokale omroep, stand van zaken
Naar aanleiding van deze brief wordt door de fracties H&G, CDA, VVD en VV een motie
ingediend met als dictum: “verzoekt het college nadrukkelijk om:
Uiterlijk in januari 2019 een voorstel aan de Gemeenteraad te doen over de aanwijzing
van een lokale publieke media-instelling voor de gemeente Valkenswaard, opdat
behandeling van dit voorstel plaats kan vinden in de commissie/raad van februari 2019”.
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Deze motie wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G, CDA, PvdA, VVD en
VV) en 5 stemmen tegen (fracties SvV, VL en D66).
Na de behandeling van agendapunt 4 doet de voorzitter de raad het voorstel van orde
om de geagendeerde moties vreemd aan de orde van de dag (agendapunten 5.1 tot en
met 5.6) door te schuiven naar de raadsvergadering van 31 januari 2019.
Dit voorstel wordt aanvaard met 11 stemmen voor (fracties H&G, PvdA, VL en D66 en
lid dhr. Jansen) en 9 stemmen tegen (fracties SvV, VVD en VV en leden Gerlings, Smits,
Valkhof en van Asten).
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering
van 31 januari 2019.
de raadsgriffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

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