Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 14 juni 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, 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. R.A.M.B. Smulders
1.1 Opening
De voorzitter, de heer Ederveen, opent de vergadering.
1.2 Vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3.1 Voorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2017
Met algemene stemmen wordt het volgende besluit genomen:
1. Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017;
2. Het nadelig rekeningresultaat ad € 2.491.540 onttrekken aan de algemene
reserve.
Naar aanleiding van heet voorstel worden twee moties ingediend.
Fracties VL, SvV en VVD dienen een motie in met als dictum: verzoekt het college:
de komende jaarverslagen naast de kolommen “Wat zouden we doen” en “Wat hebben
we gedaan” een kolom toe te voegen “Wat hebben we (nog) niet gedaan”.
Deze motie wordt verworpen met 14 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA, D66 en
VV) en 7 stemmen voor (fracties VL, SvV en VVD).
Fracties VL, SvV en D66 dienen een motie in met als dictum: “verzoekt het college:
om bij vertegenwoordiging van onze gemeente in het DB en AB van Cure:
1. zich sterk te maken om Cure te laten stoppen met de BC REnescience en voor 1
januari 2019 te komen met een realistisch plan om op een andere manier
huishoudelijk afval te scheiden, zonder dat de afvalstoffenheffing daardoor stijgt;
2. Cure duidelijk te maken dat de kosten voor het project REnescience niet mogen
worden afgewimpeld op de burgers van de drie deelnemende gemeenten, maar binnen
de eigen begroting op te lossen;
3. zich in te zetten om voor 1 januari 2019 de gemeenteraden in kennis te stellen op
welke wijze Cure de kosten binnen de begroting heeft verwerkt;
4. zich sterk te maken om Cure te laten stoppen met het zonder instemming van de
gemeenteraden uitgeven van geld voor REnescience”.
Deze motie wordt verworpen met 13 stemmen tegen (fracties H&G, CDA en PvdA en lid
Visser) en 8 stemmen voor (fracties VL, SvV, D66 en VV en lid van Vlerken).
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4. Motie vreemd aan de orde van de dag over opbouwlocatie Crescendo
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties
CDA en SvV met als dictum: “verzoekt het college:
met de allergrootste spoed invulling te geven aan het besluit om de gewenste
opbouwlocatie aan de Stakenborgakker te realiseren, zodat in 2019 Crescendo krijgt
waar ze al jaren recht op hebben: een eigen gelegaliseerde opbouwlocatie”.
Deze motie wordt aanvaard met 19 stemmen voor (fracties H&G, CDA, VL, PvdA, SvV,
D66 en VV) en 2 stemmen tegen (fractie VVD).
5. Motie vreemd aan de orde van de dag over onveilige verkeerssituatie Lage
Heide
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie VL
met als dictum: “verzoekt het college:
om op zeer korte termijn in overleg te treden met bewoners in de straten Crocuslaan,
Sniederslaan en Pater Staessenspad en tot een oplossing te komen voor de onveilige
verkeerssituatie in deze straten. En met name de snelheid van het verkeer drastisch
terug te brengen, zodat er voor bewoners een veiligere situatie ontstaat”.
Deze motie wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties H&G, VL, PvdA, SvV, VVD,
D66 en VV) en 5 stemmen tegen (fractie CDA).
Dhr. Vissers onthoudt zich van stemming in verband met betrokkenheid bij het
onderwerp.
6. Motie vreemd aan de orde van de dag over de Boodschappenmand
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie VVD
met als dictum: “verzoekt het college:
om aanvullend op de motie van 17 mei jl.;
Te zoeken naar een (tijdelijke) ruimte van minimaal 150 - 200 m2. Deze ruimte dient
eigendom te zijn van de gemeente, zodat er geen langdurig contract afgesloten hoeft te
worden en dus geen huurgelden betaald hoeven te worden.
Dit pand/ deze ruimte moet, minimaal, voorzien zijn van een betegelde vloer en muren
zodat voldaan wordt aan de hygiëneregels voor het opslaan en uitgeven van
levensmiddelen.
Alles in het werk te stellen dat de Boodschappenmand (Voedselbank) vóór 1 augustus
2018 dit pand/ruimte in gebruik kan nemen.
Mocht deze datum niet haalbaar zijn te zorgen dat uiterlijk 1 december 2018 een
verhuizing plaats kan vinden”.
Deze motie wordt verworpen met 19 stemmen tegen (fracties H&G, CDA, PvdA, VL,
SvV, D66 en VV) en 2 stemmen voor (fractie VVD).
7. Motie vreemd aan de orde van de dag over appen met de gemeente
Valkenswaard
Aan de orde is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie CDA
met als dictum: “verzoekt het college om:
1.
Te onderzoeken middels een pilot of naast de huidige vormen van communicatie,
Whatsapp te gebruiken is als laagdrempelige manier van communiceren met de
inwoners van de gemeente Valkenswaard;
2.
Te onderzoeken of het mogelijk kan worden ondergebracht en uitgerold in A2verband;
3.
Te onderzoeken of Whatsapp ook gebruikt kan worden voor actieve communicatie
vanuit de gemeente naar inwoners;
4.
Bij een positieve evaluatie na de pilot WhatsApp te gebruiken om te communiceren
met de inwoners van de gemeente Valkenswaard;
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5.

Dit nieuwe communicatiemiddel en het te gebruiken telefoonnummer via een
campagne onder de inwoners van Valkenswaard bekend te maken bij
ingebruikname”.
Deze motie wordt aanvaard met 15 stemmen voor (fracties CDA, SvV, PvdA, D66 en VV
en leden Roothans, Bots, Peeters en Plompen) en 6 stemmen tegen (fracties VL en VVD
en lid van Daal).
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering
van 5 juli 2018.
de raadsgriffier,

drs. C. Miedema

de voorzitter,

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