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-1.

Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt vastgesteld. De moties Vreemd aan de Orde van de dag worden
toegevoegd als agendapunt 8a/14a en 8b/14b.
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. : --.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergaderingen d.d. 5
november 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a, 3.I.c. t/m 3.I.d, en 3.V.a. worden voor
kennisgeving
aangenomen. Ingestemd wordt met het verzoek onder 3.III.a. (ter afdoening in handen
stellen van burgemeester en wethouders).
De brieven onder 3.I.b en 3.II.a. worden geagendeerd voor het eerstvolgende presidium.
4./10. Archiefverordening (Rv18.53)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming, unaniem conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1.
De Archiefverordening 2018 vast te stellen;
2.
De Archiefverordening bekend te maken via de daarvoor geëigende
kanalen en ter kennis te brengen aan Gedeputeerde Staten van NoordBrabant
5./11. Kadernota Integrale Veiligheid (Rv18.54)
Amendement ABHL, Kadernota Integrale Veiligheid
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“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 3
december 2018
kennis genomen hebbend van de Kadernota Integrale Veiligheid
overwegende dat:
- het aantal verkeersongevallen in Heeze-Leende veel te hoog is;
- het aantal verkeersongevallen in Heeze-Leende aanzienlijk hoger is dan in
vergelijkbare gemeenten;
- dat de rest van de genoemde veiligheid beter op orde is;
- we dit tot uiting willen laten komen in de prioriteiten zoals ze gesteld worden in deze
Kadernota Integrale Veiligheid;
b e s l u i t het voorstel als volgt te wijzigen/aan te vullen:
in de Kadernota Integrale Veiligheid paragraaf 5.3. Prioriteiten gemeente Heeze-Leende,
prioriteit 1 vervangen door prioriteit 2, behalve voor verkeersveiligheid, dat blijft prioriteit
1, prioriteit 2 vervangen door prioriteit 3 en prioriteit 3 vervangen door prioriteit 4
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 LHL, PvdA, VVD, PvOJ/GL, D66, CDA
Stemverklaring CDA: “Wij zijn tegen en niet omdat we verkeersongevallen geen prioriteit
vinden, maar meer ook door de toezegging van de burgemeester dat we met de politie
ook weer een raadsinformatiebijeenkomst hebben waarin we de prioritering als gehele
raad weer een keer kunnen bekijken. “
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 De Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 vast te stellen.
Stemverklaring VVD: “Instemmend, maar wel met een stemverklaring dat we
teleurgesteld zijn over het kaderstellend gehalte van de Kadernota, als ware het een
kennisgeving over de operationele aanpak en wel blij inderdaad met de toezegging om
met de politie de prioriteitstelling nog eens te gaan bespreken.”
Stemverklaring PvOJ/GL: “Wij willen in dit kader naar voren brengen dat als er toch
overleg is met de politie in januari, dat dan het uitvoeringsplan 2019 erbij gehaald wordt.
Wij zijn er gelukkig mee dat zonder het amendement in ieder geval integriteit en het
tegengaan van ondermijning niet lager gesteld wordt dan verkeersveiligheid en wij zijn
het verder eens.”
Toezegging burgemeester: raadsinformatiebijeenkomst met politie wordt ingepland voor
begin volgend jaar.
6./12.

Budget uitvoering project Ginderover 58, Heeze en omliggende percelen
(Rv18.49)
Motie VVD, Ginderover 58
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 3
december 2018
kennis genomen hebbend van:
 het voorstel om voor het voorbereiden van de grondexploitatie “Ginderover
58”een krediet van € 60.000,-- ter beschikking te stellen
overwegende dat:
 € 60.000,-- voor een dergelijk kleine grondexploitatie erg veel geld is
 bij een uitwerking door de gemeente waarschijnlijk slechts één
stedenbouwkundige variant wordt uitgewerkt, die waarschijnlijk aansluit bij de
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eerdere schetsen met 2 vrijstaande woningen aan de Ginderover aangevuld met
parkeerterrein en een commercieel perceel aan de zijde van het industrieterrein
er juist behoefte is aan creatieve oplossingen voor seniorenwoningen en
voordelige starterswoningen
er op de Poortmannen voldoende ruimte is om indien nodig elders
parkeergelegenheid te realiseren
de markt bij diverse plannen heeft laten zien voor eigen rekening en risico prima
in staat te zijn stedenbouwkundige voorstellen te doen

roept het college op:
 marktpartijen uit te nodigen om te komen met stedenbouwkundige en
commerciële voorstellen voor de ontwikkeling van Ginderover 58 en omliggende
percelen
 het college daarvoor de kaders te laten opstellen, waarbij met name aandacht
moet zijn voor senioren en/of starterswoningen en voldoende ruimte moet over
blijven om tot een creatieve uitwerking te komen
en gaat over tot de orde van de dag.”
Motie aangenomen, 16 stemmen voor, 1 stem tegen. Stemming per fractie.
Voor: fracties LHL, VVD, ABHL, PvOJ/GL, D66, CDA
Tegen: fractie PvdA
Stemverklaring LHL: “Op zich zijn wij voor, maar we willen een kleine aantekening
maken. Er wordt gezegd voor senioren en starterswoningen om te kijken. Wij zouden ook
graag zien dat er dus voor huurmogelijkheden gekeken wordt.”
Stemverklaring PvdA: “Ik ben tegen met een stemverklaring omdat met name in het
tweede punt twee keer door de gemeente, waarschijnlijk slechts en waarschijnlijk
aansluit, nou dat geeft alle ruimte voor insinuaties waarvan ik zeg het is niet
waarschijnlijk, of je bent voor het een of je bent voor het ander en als je in een motie
waarschijnlijk aangeeft dan heeft dat volgens mij geen enkele zin, vandaar dat wij tegen
zijn.”
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 een krediet van € 60.000,-- toe te kennen ter voorbereiding op een mogelijke
toekomstige grondexploitatie Ginderover 58 en omliggende percelen
7./13 Belastingverordeningen (Rv18.55)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen en over te gaan tot
vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van:
- onroerende-zaakbelastingen 2019
- rioolheffing 2019
- marktgeld 2019
- lijkbezorgingsrechten 2019
- leges 2019 (incl. ROEB-lijst 2019)
- toeristenbelasting 2019
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Met hoofdelijke stemming wordt niet ingestemd met de Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2019, 8 stemmen voor, 9 stemmen tegen.
Voor: J.M.M. de Turck, mw. I.C.J.A.T. Maas, M.P. Klerks, F.M.P. Maas, mw. A. Hijmans,
mw. T.C. Veldkamp, M. de Lange, N.J.C.M. van der Palen
Tegen: D.L. Keuten, P.N.J.M. Vertogen, R. Groenewoud, J.P.T.J.N. Vos, A.J.M.
Dietvorst, F.J.P.M. Cuijpers, mw. M.E.W. van Breugel, mw. M.L. ten Hout, H.J.A.
Scheepers.
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Toezegging voorzitter: extra raadsvergadering wordt uitgeschreven op 10 december a.s.
20.00 uur, waarbij een nieuw voorstel wordt voorgelegd m.b.t. de Verordening
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019.
Toezegging wethouder De Win: onderbouwing van het tarief wordt aan de raad ter
beschikking gesteld.
8./14. Controleprotocol (Rv18.56)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem
conform het voorstel van burgemeester en wethouders en de naar voren gebrachte
tekstuele wijzigen vanuit het auditcomité m.b.t. het controleprotocol
 vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2018 van de gemeente Heeze-Leende
8a./14a.

Motie D66, CDA, PvdA, LHL, ABHL, PvOJ/GL inzake effectieve
voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 3
december 2018
kennis genomen hebbend van:
- de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma per 1 januari 2019 gedecentraliseerd
wordt naar de gemeenten en dat het RVP vanaf die datum verankerd is in de wet
Publieke gezondheid
- daarmee naast het toedienen van de vaccinatie ook de individuele communicatie en
voorlichting over het RVP onder bestuursbevoegdheid van de gemeentes gaat vallen
- gemeenten erop toe moeten zien dat de uitvoeringsorganisaties de vaccinaties
toedienen met inachtneming van de daaraan gestelde professionele eisen en een zo
hoog mogelijke vaccinatiegraad moeten nastreven
- de vaccinatiegraad daalt, omdat naast ouders die uit religieuze overwegingen hun
kinderen niet laten vaccineren ook een nieuwe groep ouders hun kinderen niet laten
vaccineren
overwegende dat:
- kinderen pas met 14 maanden de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond) krijgen
- mensen met een bepaalde aandoening überhaupt niet gevaccineerd kunnen worden
- bovenstaande groepen afhankelijk zijn van groepsimmuniteit, waarbij een hoog
percentage van de bevolking gevaccineerd moet zijn (percentage varieert per
vaccinatie, vaak rond de 95%)
- er in de (social) media vaak een false balance is van informatie, waarbij meningen van
“kritische prikkers” evenveel ruimte krijgen als wetenschappelijke feiten
- kritische ouders vaak argwanend zijn over informatie vanuit het RIVM en andere
overheidsorganisaties en dat voorlichting vanuit zorgprofessionals zoals
verloskundigen, kraamverzorgenden en (jeugd)artsen waarschijnlijk effectiever is
- er bij de communicatie rekening gehouden moet worden met laaggeletterden, mensen
die de Nederlandse taal niet machtig zijn, asielzoekers en andere nieuwkomers
verzoekt het college:
in overleg met GGD, uitvoeringsinstanties en lokale zorgprofessionals uit de geboorte- en
jeugdzorg een plan de campagne op te stellen om effectieve (individuele) voorlichting te
geven zodat ouders/verzorgers een weloverwogen besluit kunnen nemen en de kans op
een hoog mogelijke vaccinatiegraad toeneemt en het RVP zijn effectiviteit behoudt
en gaat over tot de orde van de dag.”
Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie aangenomen. De fractie VVD wordt geacht
te hebben tegengestemd.
Stemverklaring VVD: “Omdat het onderwerp één maand geleden al aan de orde is
geweest tijdens de begrotingsbehandeling, de in de motie voorgestelde werkwijze feitelijk
al wordt ingevoerd, de vaccinatiegraad in Heeze-Leende al boven de genoemde waarden
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ligt, is wat de VVD betreft een motie Vreemd aan de orde van de dag over dit onderwerp
niet op z’n plaats en wij stemmen tegen.”
8b./14b.

Motie PvOJ/GL, invoeren van een “nee, tenzij”-systeem voor
ongeadresseerd drukwerk
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 3
december 2018
overwegende dat:
- een huishouden gemiddeld 34 kilo ongeadresseerd drukwerk per jaar ontvangt
- het voorkomen van papierafval duurzamer en dus wenselijker is dan recycling
achteraf
- een “nee-tenzij”-systeem een effectieve manier is om jaarlijks vele kilo’s papierafval te
verminderen
- Heeze-Leende een duurzamere gemeente wil worden
verzoekt
het college van Heeze-Leende om een
ongeadresseerd drukwerk

“nee-tenzij”-systeem

in te voeren voor

en gaat over tot de orde van de dag”
De keuzes op een rij:
Geen sticker of nee-ja-sticker: geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
Ja-ja-sticker of de ja-sticker van de folderbranche: reclamedrukwerk en huis-aanhuisbladen
Nee-nee-sticker: geen reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen.
Motie verworpen, 6 stemmen voor, 11 stemmen tegen. Stemming per fractie.
Voor: fracties VVD, PvOJ/GL, D66
Tegen: fracties LHL, PvdA, ABHL, CDA
Stemverklaring ABHL: “Wij zijn tegen en met een stemverklaring dat nu ook al een neeneesticker op de brievenbus gezet kan worden zodat er geen reclamepost binnenkomt”
Stemverklaring LHL: “Ja, in feite hetzelfde idee. Prijzenswaardig maar de mensen
hebben ook nu al de mogelijkheid om papier buiten de deur te houden als ze dat willen.
Dus we zijn tegen.”
Stemverklaring PvdA: “Met dezelfde verklaring als Lokaal Heeze-Leende ben ik ook
tegen.”
Stemverklaring VVD: “Met de aanpassing zoals die nu gedaan is en wat ons betreft nog
de toevoeging dat voor ons iedere optie die leidt tot een verdere reductie van de
papierproductie en hoeveelheid papier in de brievenbus bespreekbaar is, zijn wij voor
deze motie.”
Stemverklaring D66: “Als in het onderzoek ook wordt meegenomen wat de urgentie en de
noodzaak is van het voorstel, niet alleen maar of het mogelijk is, dan stemmen we voor.”
Stemverklaring CDA: “Wij zijn tegen met dezelfde stemverklaring als Lokaal HeezeLeende
9.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruikt gemaakt door de fracties van VVD en ABHL.
15.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.18 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 21 januari 2019
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