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1.
Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter feliciteert RKSV Heeze met het behaalde kampioenschap.
Verder maakt hij melding van het feit dat er afgelopen maand slechts 1 poging tot inbraak
is geregistreerd bij de politie. Wellicht dat de camerabewaking daar mee te maken heeft,
doch deze resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Bij eventuele hoofdelijke stemmingen wordt begonnen bij mw. M.L. ten Hout.
Dhr. Klerks komt rond 20.00 uur de vergadering binnen.

1a.
Beëdiging fractievertegenwoordigers
In handen van de voorzitter leggen de nog niet beëdigde fractievertegenwoordigers de
eed of de verklaring en belofte af.

2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 23 april 2018.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 23 april 2018.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.
Ingekomen stukken en mededelingen:
De ingekomen stukken onder 3.I.a t/m 3.I.d en 3.V.b. t/m 3.V.c. worden voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 3.V.a (Evaluatie beleidskader jeugdhulp A2 20152019 en het Centrum voor Jeugd en Gezin) wordt naar het presidium gevraagd door LHL.

4./12. Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst (Rv18.26)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester wethouders
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 In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Toezegging: de oproep om een brief te sturen naar de provincie over meer samenspraak
opnemen in het beleid, wordt geagendeerd voor een presidiumvergadering.

5./13. Conceptbegroting 2019 MRE (Rv18.27)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemmig
conform het voorstel van burgemeester wethouders
 In te stemmen met de conceptbegroting 2019 MRE

6./14
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 (GRSA2) (Rv18.33)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. kennisnemen van de jaarrekening 2017 GRSA2
2. kennisnemen van de begroting GRSA2 2019-2022
3. Een positieve zienswijze te sturen naar het bestuur van de GRSA2 inzake
de begroting GRSA2.
Toezegging: schriftelijk antwoord op de vragen van de heer Groenewoud:
- worden de overschotten 2017 overgeheveld naar dezelfde posten in de begroting 2019?
- worden de extra kosten voor de autonome ontwikkelingen gecompenseerd door inkomsten uit het gemeentefonds?

7./15. Ontwerpbegroting VRBZO 2019 (Rv18.31)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio BrabantZuidoost
2. instemmen met de in de bijlage geformuleerde zienswijze en deze kenbaar
maken aan het AB van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
Toezegging: plan van aanpak zal omstreeks 1 september a.s. beschikbaar zijn.

8./16. Ontwerpbegroting GGD (Rv19.29)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 De in bijlage 1 geformuleerde zienswijze kenbaar te maken aan het AB van de
GGD Brabant-Zuidoost.
Uit de concept zienswijze wordt de laatste alinea op verzoek van de gemeenteraad geschrapt.
9./17. Voorziening onderhoud gemeentelijke accommodaties (Rv18.32)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit zonder hoofdelijke stemming conform
het voorstel van burgemeester en wethouders
 1. in te stemmen met bijgevoegde meerjarige investeringsplanning en de hiervoor benodigde investeringskredieten beschikbaar te stellen;
2. de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
te verlagen naar € 157.000,-3. in te stemmen met de actualisatie van de MJOP en de daaruit volgende begrotingswijziging voor 2018 in de begroting 2018 en voor de periode 20192022 in de begroting 2019.
Stemverklaring VVD: “Vanwege het niet splitsen van de voorziening, het in onze ogen
niet correct toepassen van de afschrijvingsregels uit onze financiële verordening en het in
algemene zin onvoldoende zijn van de budgetten voor het uit te voeren onderhoud,
stemmen wij tegen dit voorstel.”
De fractie VVD wordt geacht te hebben tegengestemd.
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10./18. Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2018-2021 (Rv18.30)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem en zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 akkoord met het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2018-2021, met bijbehorende actiepunten.
Toezegging: de vragen van de heer Maas zullen schriftelijk worden beantwoord:
- hoe lang is/was de wachttijd
- hoe is de laagte van het aantal cliënten te verklaren t.o.v. de aantallen in Valkenswaard en Cranendonk.

11.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de fractie LHL.

19.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 18 juni 2018

,de voorzitter

,de griffier
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