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OMSCHRIJVING

BESLUIT

1

Opening

De voorzitter opent de vergadering met de bede en heet iedereen van harte welkom.

2

Trekking stemcijfer en spreekrecht
voor het publiek
Vaststellen agenda

Stemcijfer 16 wordt getrokken: Mevrouw Vos, fractie CDA, mag beginnen met de beraadslagingen.

3.1

De voorzitter merkt op dat er drie moties zijn, waarbij de stemmen staakten tijdens de vorige raadsvergadering.
Dat betekent dat de moties bij deze vergadering opnieuw in stemming gebracht moeten worden.
D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan ‘Verkeerslichten N65’. Het betreft dezelfde motie
als de motie die de fractie tijdens de vorige raadsvergadering wilde indienen, maar geen steun voor agendering
kreeg. De voorzitter stelt voor om de motie te agenderen onder punt 8 van de agenda. De raad gaat hiermee
akkoord.
PvdA-GroenLinks kondigt, mede namens de fracties GB, D66 en CDA, een motie vreemd aan de orde van de
dag aan over de situatie bij de stichting Avulo. De voorzitter stelt voor om de motie te agenderen onder punt 8
van de agenda. De raad gaat hiermee akkoord.
Wethouder Van de Ven doet een ordevoorstel en verzoekt agendapunt 7.2 Jaarrekening en Jaarverslag 2018
van de agenda te halen en dit punt te agenderen voor de eerste raadsvergadering na de zomervakantie. De
jaarrekening kan vanavond niet worden vastgesteld omdat de verklaring van de accountant ontbreekt en de
provincie heeft aangegeven dat de jaarrekening niet onder voorbehoud van een nog te verstrekken
accountantsverklaring kan worden vastgesteld.
De voorzitter stelt voor om het punt nu van de agenda te halen en het bij de eerste vergadering na het
zomerreces als eerste punt bij de hamerstukken te agenderen. De raad gaat hiermee akkoord.
De agenda wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld.
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3.2

De besluitenlijst van 6 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Vaststellen van de besluitenlijst
6 juni 2019
Mededelingen

5

Lijst ingekomen stukken

D66 merkt naar aanleiding van punt 4 categorie I-A, de brief van Habitat, op dat de inhoud van de brief in lijn
is met wat de fractie heeft betoogd in de eerdere besprekingen hierover.

De voorzitter meldt dat de heer Potters heeft doorgegeven dat hij wat later komt.

De raad heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken categorie I en II.

Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019

3

RAADSVOORSTEL/
OMSCHRIJVING
6.0

Hamerstukken

6.1

Bestuursrapportage I-2019

6.2

Jaarverslag 2018, jaarrekening 2018
en begroting Brabants Historisch
Informatiecentrum (BHIC)
Zienswijze jaarverantwoording,
Resultaatbestemming 2018 en
Programmabegroting 2020
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Ontwerpprogrammabegroting
ODBN 2020

6.3

6.4
6.5

7.0

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Regionale
Ambulancevoorziening (RAV)
Brabant Midden-West-Noord
Bespreekstukken

7.1

Kadernota 2020-2023
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ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.

CDA zegt dat er geen sprake is van een meerjarenbegroting die
structureel in evenwicht is. Er is geen aandacht voor de schuldpositie,
er is geen sprake van wendbaarheid van de begroting. Er is geen geld
meer om de algemene reserves aan te vullen, er is nauwelijks tot geen
geld voor nieuw beleid en er is geen geld voor Rijksinfra. CDA is
voorstander van de ongelijkvloerse kruisingen, maar heeft toch tegen
het VKA+ gestemd omdat de Vughtse bijdrage hieraan veel te hoog,

Het amendement ingediend door
de fracties D66, CDA en SP over
het niveau van de invoering van de
Omgevingswet (A2) wordt in
stemming gebracht en wordt met
tegenstemmen van de fracties PvdAGroenLinks, Gemeentebelangen en
4
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zelfs onverantwoord hoog, is. CDA is benieuwd naar de ombuigingen
die het college zal voorstellen. De fractie wil een goede balans tussen
de aanwezige risico’s, de publieke taken en een financieel gezonde en
zelfstandige gemeente Vught.
CDA is blij dat er voor de fietsers eindelijk een goede, verkeersveilige
oplossing komt, en stemt schoorvoetend in met de extra bijdrage van
€ 250.000. Er is geen bezwaar dat de benodigde investeringen voor de
schoolgebouwen een jaar naar voren wordt gehaald, maar wil wel dat
het geld besteed wordt waarvoor het is bedoeld. Samen met de fracties
SP, GB, VVD, PvdA-GL wordt hiertoe een amendement ingediend
(A1). CDA wordt zenuwachtig van de kadernota en van wat er
allemaal moet gebeuren, zoals dat er bezuinigd moet worden en dat de
reserves aangevuld moeten worden. Het college gaat een
ombuigingsdocument maken en is daarbij aan zet, maar het CDA wil
zich daarbij wel constructief opstellen en meedenken in oplossingen,
zoals het kijken naar het realiseren van een ander plan bij de renovatie
van het gemeenschapshuis Battle Axe, het kiezen voor een ander
niveau bij de Omgevingswet zodat er alleen wijzigingen komen op
bestaand beleid waar dat gewenst is, de gemeente Den Bosch meer
laten betalen aan de Isabellabrug en om bij de Rotonde BosschewegVughterweg alleen de twee fietsbruggen aan te leggen, zodat de kosten
van de turborotonde bespaard kunnen worden. Bijna een derde van
het budget gaat op aan het sociaal domein en de kosten worden steeds
hoger. De fractie vraagt zich af of er niet op een heel andere, beter
betaalbare, manier te werk moet worden gegaan. De fractie wil dat de
bijdrage van de gemeente voor Rijksinfra substantieel naar beneden
bijgesteld wordt. CDA is groot voorstander van het plan VFC Zwaluw
en is blij dat dit plan er gaat komen. CDA zegt M1 over de
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VVD verworpen.
Het raadsvoorstel Kadernota 20202023 wordt in stemming gebracht en
met tegenstemmen van de fracties
D66 (3), CDA (1) en SP (2)
aangenomen.
D66 legt een stemverklaring af. De
fractie stemt niet voor of tegen de
kadernota, maar neemt deze voor
kennisgeving aan.
CDA neemt de kadernota ook voor
kennisgeving aan. De fractie heeft
tegengestemd omdat een
onthouding van stemming niet
mogelijk is.
SP sluit zich aan bij de
stemverklaringen van de fracties
D66 en CDA.
De motie ingediend door VVD en
Gemeentebelangen (M1) over de
Omgevingswet wordt in stemming
gebracht en met tegenstemmen van
de fracties SP (2), CDA (1) en D66
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Omgevingswet niet te kunnen steunen en dient, samen met de fracties
SP en D66, een amendement in ‘Niveau invoering Omgevingswet’.
Hierin wordt besloten het niveau invoering Omgevingswet van
‘vernieuwend’ te wijzigen naar ‘onderscheidend’, zoals beschreven in
het Koersdocument Invoering Omgevingswet.
VVD is blij dat met de steun voor het opstellen van een
bezuinigingsdocument en de toezegging van de wethouder dat hij in
het najaar een sluitende begroting zal presenteren. Voorzichtigheid is
wel geboden. Het is nu nog te vroeg om al richting te geven aan het
bezuinigingsdocument. VVD spreekt in ieder geval wel de voorkeur
uit voor het niet verhogen van de lasten. In de begroting in november
zal ook zeker nieuw beleid worden opgenomen, dat voortvloeit uit het
bestuursakkoord. In de kadernota staat ook beleid dat al is
aangekondigd, maar dat officieel nog moet worden vastgesteld,
bijvoorbeeld met betrekking tot Zwaluw VFC en de brug bij Fort
Isabella. VVD wil daar de Omgevingswet aan toevoegen. Er is
besloten om zowel de omgevingsvisie als het omgevingsplan in 2020
vast te stellen. Volgens de VVD ontbreekt elke noodzaak voor deze
ambitie. Samen met de fractie GB wordt een motie ‘Omgevingswet’
ingediend. Hierin wordt het college verzocht om:
 in de tweede helft van 2019 te komen met een nieuw raadsvoorstel
over het ambitieniveau van het Koersdocument invoering
Omgevingswet;
 in dit raadsvoorstel per ambitie uit te werken wat hiervan de
maatschappelijke en financiële gevolgen zijn, zowel op korte als op
lange termijn;
 hierbij niet meer te streven naar vaststelling in 2020, zodat ook
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(3) aangenomen.
De motie, met het aangepaste
dictum, ingediend door de fractie SP
(M2) over jeugdtandzorg wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
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Helvoirt meegenomen kan worden in omgevingsvisie en -plan.
Het is goed dat er een tweede fietsbrug komt bij de Postweg, daarmee
moet aan de gang worden gegaan.
VVD heeft de nodige twijfels bij het budget van € 180.000 dat
beschikbaar wordt gesteld voor de verbouwing van de school, dit
vanwege het handelen van de directie. De VVD wil de ouders en
kinderen niet in de steek laten en vindt dat het bedrag daarom toch,
onder voorwaarden, beschikbaar moet worden gesteld. VVD steunt
het amendement dat hierover door GB wordt ingediend.
De kadernota is geen rooskleurig plaatje, maar is een opmaat naar de
begroting. VVD heeft er alle vertrouwen in dat er bij de begroting
alsnog tot een sluitend meerjarenplan kan worden gekomen en dat
daarmee Vught op koers kan worden gehouden voor een gezonde
toekomst.
VVD steunt M2 over de jeugdtandzorg. De fractie is blij met de uitleg
van de wethouder dat alle kosten van Rijksinfra al gedekt zijn. De
fractie is van mening dat een turborotonde wel nodig is. De kosten
van Zwaluw VFC, de fietsbrug bij Fort Isabella en de Battle Axe staan
al in de doorrekening van de kadernota.
D66 heeft zorgen geuit over de kadernota, met een tekort van € 1,5
miljoen. Samen met de meicirculaire trekt deze kadernota de gemeente
stevig in de rode cijfers voor de komende jaren. De uitgaven voor
Wmo en jeugdzorg zijn fors hoger dan wat met de vergoeding uit het
gemeentefonds wordt gedekt. De gemeente Vught laat haar inwoners
niet in de kou staan en past bij met eigen middelen. D66 vindt het
onverantwoord om een kadernota met een tekort voor te leggen. Het
tekort wordt niet opgelost door de schuld bij het Rijk te leggen. De
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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fractie is groot voorstander van een ombuigingsdocument, waarbij het
college zijn huiswerk overdoet en duidelijk maakt wat de
mogelijkheden zijn om bij te sturen, heilige huisjes niet schuwt en
wensen schrapt of vooruitschuift in de tijd. Met Zwaluw VFC is al een
overeenkomst gesloten voor de accommodatie, maar de inhoud van
die overeenkomst is niet bekend bij de raad. D66 is blij met de deal,
maar het is jammer dat het zo lang heeft geduurd en dat het nu
€ 200.000 duurder is. Er staat ook een raadsvoorstel klaar voor de
fietsbrug bij Fort Isabella met ongeveer € 850.000 uit gemeentelijke
middelen, en een investering van € 750.000 voor de renovatie van het
dorpshuis Battle Axe. Vught is een topgemeente om in te wonen, met
een hoog voorzieningenniveau en een mooi groene omgeving, een
gemeente om trots op te zijn. Het bewaken en behouden van deze
kwaliteit staat voor de fractie centraal bij de keuzes die gemaakt
moeten worden. Het is belangrijk dat er een sluitende begroting komt
te liggen en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. D66 stelt voor
om bijvoorbeeld te kijken of er geschoven kan worden met de leuke
dingen die in de huidige kadernota staan. Vanwege de enorme bijdrage
lijkt het de fractie niet verstandig om op korte termijn de fietsbrug bij
Fort Isabella aan te leggen. Ombuigingen moeten niet bij cultuur
terechtkomen. D66 is in principe geen voorstander van het verhogen
van de ozb. De fractie wordt zenuwachtig van de situatie waarin de
gemeente nu verkeert, maar heeft er gezien de meerjarige goede
aanpak van de financiën wel vertrouwen in dat hierin stappen worden
gezet. D66 is tegen de nieuwe school en steunt daarom het
raadsvoorstel van de nieuwe basisschool Vught en A1 niet.
D66 is blij met de oplossing ten aanzien van de fietsbruggen, maar is
tegen de turborotonde. De fractie vindt dat de fietsbruggen er moeten
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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komen en stemt daarom schoorvoetend in met de extra bijdrage van
€ 250.000. De Fietsersbond is heel tevreden met de overgang, maar
geeft aan dat er wel een steile helling in het fietspad vanaf de Postweg
richting de brug komt. Worden de dertig bomen die verdwijnen
gecompenseerd? Vertraging is, ook gezien de financiële situatie van de
gemeente, onverantwoord en vindt dat er al een uitgebreid traject is
geweest en steunt daarom M1 over de Omgevingswet niet en dient
daarom A2 over de Omgevingswet mede in. D66 heeft geadviseerd
om verstandig om te gaan met de middelen, het was niet zozeer kritiek
op de ambtelijke organisatie. Het gaat erom een voorstel te doen over
hoe er naar de financiën wordt gekeken.
D66 vraagt of überhaupt een kadernota, die samen met de
meicirculaire leidt tot een tekort, kan worden gesteund.
D66 steunt M2 over de jeugdtandzorg.
GB zegt dat er dit jaar wel een goed leefbare kadernota ligt, maar met
een duidelijk minder positief resultaat dan voorgaande jaren. Het
wordt nog een hele uitdaging om een sluitende Programmabegroting
2020 te krijgen. Met name de meicirculaire is een grote tegenvaller. De
structurele uitgave van ruim € 1,2 miljoen in het sociaal domein drukt
zwaar op de meerjarenbegroting. Een ander groot nadelig effect is dat
er anders moet worden omgegaan met de btw-compensatie van circa
€ 700.000 in de komende vier jaar. Volgens de fractie moet er ruimte
zijn voor investeringen die al min of meer beloofd zijn, zoals de
accommodatie van Zwaluw VFC, Battle Axe en de fietsroute Linie
1629. Er moet uiteraard wel gekeken worden naar de nodige
bezuinigingen of het doorschuiven van bepaalde investeringen. GB is
blij met de toezegging van de wethouder om te komen met een
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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ombuigingsdocument, waarbij de raad in de gelegenheid wordt gesteld
om aan de knoppen te kunnen draaien en goede keuzes te maken.
GB is blij dat er nu een voorstel ligt voor een tweede fietsbrug bij de
Postweg. Met de realisatie daarvan wordt optimaal invulling gegeven
aan de opdracht vanuit de raad om te komen tot een verkeersveilige
ontvlechting van fietsers, voetgangers en autoverkeer. Gezien het
belang van Vught en de forse verbetering van de verkeersveiligheid
stemt GB in met het voorstel en met de totale bijdrage van € 825.000.
De fractie wil voorkomen dat er meer geld wordt uitgegeven aan de
aanpassingen van de school, dan wel dat dit anders besteed wordt en
dient daarom, samen met de fracties PvdA-GL, VVD, SP en CDA een
amendement in op het besluit. Hierin wordt besloten:
 een krediet van € 180.000 te bestemmen als doeluitkering voor
aanpassing van het gebouw aan de Lidwinastraat 55;
 dit krediet beschikbaar te stellen middels een door de gemeente te
beheren bouwdepot dan wel als betaling achteraf.
GB vindt het jammer dat er fracties zijn die het belang van de
turborotonde niet inzien. Het voordeel voor de fietsers van de twee
fietsbruggen is voor de provincie dusdanig groot geweest dat zij
komen met een bijdrage van € 1,9 miljoen.
GB is blij dat alle fracties, met uitzondering van D66, het amendement
over de nieuwe basisschool steunen. GB heeft M1 over de
Omgevingswet mede ingediend en steunt A1 over de Omgevingswet
niet omdat het voor de fractie nog niet duidelijk wat de consequenties
zijn als ‘vernieuwend’ gewijzigd wordt in ‘onderscheidend’. GB steunt
M2 over jeugdtandzorg.
SP zegt dat de Kadernota 2020-2023 een sterk negatief saldo laat zien.
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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Volgens het college ligt de oorzaak hiervan vooral in het sociaal
domein, jeugdzorg en Wmo, maar de plannen rondom de
infrastructuur vragen daarnaast ook een behoorlijke bijdrage van de
Vughtse burgers. SP kan zich vinden in het idee om een
ombuigingsnota te maken, maar vraagt zich af waarom er nu een
kadernota moet worden besproken. De fractie vraagt zich af waarom
de gemeente Vught € 250.000 extra bijdraagt aan een fietsbrug en
waarom de coalitie besluit dat de nieuwe Omgevingswet op de trede
‘vernieuwend’ moet worden ingevoerd in plaats van de door het
college voorgestelde trede ‘onderscheidend’. Er moet ruim € 700.000
meer naar de jeugdzorg dan wat de gemeente ontvangt van het Rijk.
Er kunnen ook zaken geregeld worden zonder dat het veel geld kost,
zoals bij de jeugdtandzorg. SP dient een motie ‘Jeugdtandzorg’ (M2)
in, waarin het college wordt verzocht om samen met de GGD en de
lokale mondzorgspecialisten de mogelijkheid van een lokaal
preventieplan mondzorg te onderzoeken en dit mee te nemen in de
begroting van 2020. Het is de bedoeling om eerst uit te zoeken wat de
kosten zijn, waarna de raad kan beslissen of het dit geld waard is. De
organisatie wil ieder jaar een bedrag van € 75.000 om zich permanent
te ontwikkelen, maar de SP zegt dat het niet duidelijk is waar het over
gaat en vindt dit een blanco cheque. De fractie stelt als
ombuigingsvoorstellen voor om de plannen van de Jagersboschlaan te
schrappen en te stoppen met de N65. Inwoners van Vught moeten
meer omrijden, ze krijgen een overbezet lokaal wegennet met daardoor
meer reistijd. Het reizen wordt ook onveiliger omdat er gemengd
verkeer zal ontstaan. De fractie zou vanwege de extra kosten tegen het
VKA+ gestemd hebben, maar was tijdens de vergadering waarin het
besluit is genomen niet aanwezig. De baten voor de gemeente Vught
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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zijn zo laag, dat er alleen maar verlies op wordt geleden. SP is
verdrietig over de kadernota en vindt dat er eigenlijk niet over besloten
moet worden, maar dat er gewacht moet worden tot de
ombuigingsvoorstellen er liggen. De SP zal tegen de kadernota
stemmen. De fractie wil niet dat er onderzoek wordt gedaan, maar wil
dat het blijft zoals het was in het collegevoorstel en steunt M1 over de
Omgevingswet niet. De SP heeft A2 over de Omgevingswet mede
ingediend en is blij dat iedereen akkoord gaat met M2 over de
jeugdtandzorg.
PvdA-GL zegt dat het de bedoeling is dat de gemeente een sluitende
begroting voorlegt. De toezichthouder kijkt of de begroting meerjarig
sluit op de structurele kosten en dat is vrijwel het geval. In cijfers
gezien in elk geval is het overgrote deel van de overschrijdingen een
incidenteel verhaal en daar kan ook op een andere manier mee
omgegaan worden. Er zijn zorgen, maar is geen sprake van financieel
wanbeheer. Voorzichtigheid is geboden en daarom is het verstandig
om een ombuigingsdocument op te stellen. De fractie wil nu nog geen
ombuigingsvoorstellen doen, maar wil toch al één punt noemen. In het
Presidium en in de raad is geklaagd over de kwaliteit van ambtelijke
stukken. Het is daarom volgens PvdA-GL niet verstandig om te
bezuinigen op opleidingen voor ambtenaren. PvdA-GL houdt de
gedachte open om, samen met de GGD, een lokaal preventieakkoord
op te stellen. Dit kan worden gecombineerd met jeugdtandzorg. De
fractie kan zich in principe vinden in de motie over de Omgevingswet
en wil op basis van alle informatie opnieuw een besluit kunnen nemen
over dit onderwerp. De fractie wil dat er snel aan de gang wordt
gegaan met de tweede fietsbrug bij de Postweg en is voorstander van
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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de verbouwing van de school. PvdA-GL steunt M2 over de
jeugdtandzorg. De fractie heeft niet de bedoeling te vertragen als het
gaat om de Omgevingswet maar nodigt het college uit om de echte
argumenten op tafel te leggen, op grond waarvan de raad een besluit
kan nemen. PvdA-GL steunt A2 over de Omgevingswet niet en stemt
wel in met M1 over de Omgevingswet en A1 over de nieuwe
basisschool.
Wethouder Van de Ven wijst de raad erop dat dit het laatste moment
is waarop de raad suggesties aan het college kan meegeven, omdat de
volgende stap is dat het college een sluitende begroting zal opleveren,
met daarbij een ombuigingsdocument. Het college heeft een sluitende
kadernota opgeleverd, maar daar is vervolgens een meicirculaire
overheen gekomen die het college tot twee weken voor de behandeling
in de raad ook niet kende. Het gaat om een bedrag van ongeveer
€ 9.500.000 miljoen dat de gemeente als externe factor meekrijgt en
waarmee in de begroting moet worden gedeald. In de kadernota is
voor een bedrag van € 1.200.000 miljoen aan nieuwe, incidentele
uitgaven opgenomen. De provincie toetst de gemeente op een
structureel in balans zijnde begroting. De gemeente heeft een vrije
stevige reservepositie opgebouwd de afgelopen jaren. Het is niet zo dat
er in de kadernota nog uitgaven voor Rijksinfra niet verwerkt zijn. Het
college laat met deze kadernota zien dat er ook belangrijke
investeringen worden gedaan in de Vughtse samenleving en de
kwaliteit van de dienstverlening aan de samenleving. Hier hoort onder
andere ook een fietsbrug bij de rotonde van Van der Valk bij. De
wethouder is blij dat iedereen instemt met deze oplossing.
Het college neemt A1 over de nieuwe basisschool Vught over.
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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De wethouder neemt alle suggesties die door de raad zijn gedaan voor
ombuigingsvoorstellen mee en hierop zal richting de begroting worden
teruggekomen.
Er is uitvoerig met allerlei belanghebbenden gesproken over de
fietsbruggen en turborotonde. Hierbij is gebleken dat niet iedereen
voor 100% tevreden is. Het hellingspercentage op het fietspad vanuit
de Postweg zal gunstiger worden dan in de huidige situatie. Een aantal
grotere bomen wordt verplaatst en een aantal kleinere bomen zal
worden gecompenseerd.
De kadernota is geen wettelijk instrument, maar een afspraak die met
elkaar is gemaakt. Er is dus geen enkele belemmering om te
constateren dat de kadernota niet sluitend is en dat het college richting
de begroting nog werk te doen heeft, maar het is niet zo dat de raad
een kadernota die na de meicirculaire niet sluitend is, niet kan
aannemen.
Wethouder Pennings pakt de handreiking door middel van de motie
over de omgevingswet (M1) graag op om in de tweede helft van 2019
met een nieuw raadvoorstel te komen. Het college kan per
ambitieniveau aangeven wat de stappen en de financiële consequenties
zijn en kan een fasering aangeven. Als de omgevingsvisie later dan
2020 wordt vastgesteld, kan Helvoirt ook meegenomen worden. De
wethouder ziet niet dat er door het uitvoeren van de motie vertraging
wordt opgelopen. Er wordt voldaan aan de wettelijke termijnen die
aan de gemeente worden opgelegd. De raad krijgt in de discussie die
zal worden gevoerd nog de gelegenheid aan te geven waarom het
niveau invoering ‘vernieuwend’ of ‘onderscheidend’ moet zijn. Het
klopt dat het onderzoek een kleine vertraging is die wat extra geld
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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kost, maar de raad kan de keuze maken om de richting van de
gemeente Vught voor de komende jaren duidelijk te maken. Het
college kan A2 over de Omgevingswet niet ondersteunen.

7.2

Jaarrekening en Jaarverslag 2018

7.3

Aanvraag bijdrage tweede fietsbrug
rotonde Postweg-Heunweg

7.4

Nieuwe basisschool Vught

Wethouder Heijboer zegt dat M2, Jeugdtandzorg, een positief
ingestelde motie is en dat zij ook goed kan leven met het aangepaste
dictum van de motie.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de eerste raadsvergadering
na het zomerreces.
De behandeling van dit agendapunt wordt volgens afspraak
geïntegreerd bij de behandeling van agendapunt 7.1, Kadernota 20202023.
De behandeling van dit agendapunt wordt volgens afspraak
geïntegreerd bij de behandeling van agendapunt 7.1, Kadernota 20202023.

Het raadsvoorstel wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het amendement ingediend door
de fracties Gemeentebelangen,
PvdA-GroenLinks, VVD, SP en
CDA over de nieuwe basisschool
Vught (A1) wordt in stemming
gebracht en met drie tegenstemmen
van de fractie D66 aangenomen.
Het raadsvoorstel Nieuwe
basisschool Vught wordt in
stemming gebracht en wordt met
drie tegenstemmen van de fractie
D66 aangenomen.

Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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8.1

Moties vreemd aan de orde van de
dag
Aangehouden motie
(raadsvergadering 06-06-2019)
inzake Woningbouwprogramma
2019-2028 – grondprijzen

8.2

Aangehouden motie
(raadsvergadering 06-06-2019),
inzake Woningbouwprogramma
2019-2028 – aanbestedingsvoorwaarden

8.3

Aangehouden motie
(raadsvergadering 06-06-2019),
inzake Woningbouwprogramma
2019-2028 - aanbestedingsvoorwaarden

Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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De aangehouden motie, ingediend
door de fracties PvdA-GroenLinks,
D66 en CDA (M1) inzake
Woningbouwprogramma 2019-2028
– grondprijzen wordt in stemming
gebracht en wordt met
tegenstemmen van de fracties VVD
(4) en GB (7) verworpen.
De aangehouden motie, ingediend
door de fracties PvdA-GroenLinks
en D66 (M2) inzake Woningbouwprogramma 2019-2028 om de
aanbestedingsvoorwaarden zodanig
aan te passen dat tenminste 50% van
de woningen voor een prijs die
tenminste 15% lager is dan het
maximum van die categorie wordt in
stemming gebracht en met
tegenstemmen van de fracties VVD
(4) en GB (7) verworpen.
De aangehouden motie, ingediend
door de fractie PvdA-GroenLinks
(M4) inzake Woningbouwprogramma 2019-2028 om de
aanbestedingsvoorwaarden zodanig
aan te passen dat er in de
16
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prijscategorieën meer variatie wordt
gerealiseerd wordt in stemming
gebracht.
Voor deze motie zijn:
Gemeentebelangen (7) en PvdAGroenLinks (4)
Tegen deze motie zijn:
SP (2), D66 (2), VVD (4) en CDA
(1).
8.4

Motie vreemd aan de orde van de
dag ‘Verkeerslichten N65

Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019

D66 heeft schoorvoetend ingestemd met het besluit van VKA+. Dat
had vooral te maken met het feit dat de gevolgen van de plannen op
het onderliggende wegennet voor D66 niet helder waren. Eén van de
verschillen tussen VKA en VKA+ was dat er geen verkeerslichten
komen om bij Restaurant in ’t Groene Woud de N65 over te steken.
De belangen van de omwonenden van Vughtse bedrijven en hun
klanten worden in de huidige oplossing onvoldoende tegemoet
gekomen. Met name de bedrijven moeten meer tijd krijgen om zich
voor te bereiden op het uiteindelijk vervallen van de huidige
aansluiting. Daarom komt D66, samen met het CDA, met de motie
vreemd aan de orde van de dag, waarin het college wordt verzocht om
in gesprek te gaan met de provincie en het Rijk om alsnog verkeerslichten bij Restaurant in ’t Groene Woud te realiseren, zoals in de
eerste plannen van het VKA stond en het geld dat bespaard wordt bij
Restaurant in ’t Groene Woud door geen brug aan te leggen te steken

Hiermee is de motie aangenomen.
De motie vreemd aan de orde van
de dag is aangehouden en
daardoor van de agenda gehaald.
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in het bouwen van een brug op een andere plek van de N65, waardoor
de reeds bestaande regelinstallatie op de N65 kan verdwijnen,
bijvoorbeeld bij Biezenmortel. Als er wordt gewacht met het
inbrengen van ideeën of het toetsen of zaken kunnen, kan het zijn dat
het te laat is. D66 en CDA zijn van mening dat er zo snel mogelijk in
gesprek moet worden gegaan en dat de kansen gegrepen moeten
worden, maar beide fracties vinden de motie zo belangrijk dat zij
besluiten de motie aan te houden en hierover met partijen in gesprek
te gaan.
VVD vindt de motie nog steeds te prematuur. Als de raad het
bestemmingsplan bespreekt, kan de raad zich eventueel ook uitspreken
over de inhoud van de motie. Voorgesteld wordt de motie vanavond
niet te behandelen. VVD stemt tegen de motie, niet omdat de fractie
tegen de motie is, maar vanwege het moment.
GB sluit zich aan bij de woorden van de VVD. De fractie wil de
zienswijzen tegen het bestemmingsplan afwachten en stemt tegen de
motie omdat deze te vroeg komt.
SP stemt niet in met de motie, omdat er nog een betere oplossing is,
namelijk een ventweg tussen Vught en Helvoirt. De fractie wil de
zienswijzen tegen het bestemmingsplan afwachten.
PvdA-GL was oorspronkelijk voorstander van het VKA en de
verkeerslichtinstallatie. Als het de bedoeling is te bereiken dat er
verkeerslichten komen, moet de motie worden aangehouden. Als de
motie wordt afgewezen, zal de discussie met Rijkswaterstaat niet
Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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opgestart worden en als de motie wordt aangenomen wordt het
college zonder plan naar Rijkswaterstaat gestuurd met de vraag om iets
voor de gemeente te doen.

8.5

Motie vreemd aan de orde van de
dag inzake ‘Avulo’

Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019

De voorzitter constateert dat er vanuit het college geen behoefte is aan
het geven van een reactie.
PvdA-GL zegt dat een goed functionerende, onafhankelijke lokale
omroep van belang is voor Vught. Er is al maandenlang sprake van
verstoorde verhoudingen tussen het bestuur van de stichting Avulo en
de vrijwilligers enerzijds en het bestuur en het programmabeleid
bepalend orgaan (PBO) anderzijds. Het college heeft zijn bemiddeling
aangeboden en de raad heeft een oproep gedaan om in gesprek te
gaan, maar dit heeft geen indruk gemaakt op de drie resterende leden
van het bestuur van de stichting Avulo. Vanwege deze situatie hebben
35 van de 40 vrijwilligers zich genoodzaakt gezien om met ingang van
1 juli te stoppen met hun vrijwilligerswerk bij Avulo. Een lokale
omroep moet wat betreft inhoud onafhankelijk zijn en daarom is het
instrumentarium van de gemeente om in te grijpen beperkt. PvdA-GL
heeft samen de fracties GB, D66 en CDA bekeken wat er wel kan
worden gedaan. Hiertoe wordt een motie vreemd aan de orde van
de dag ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om:
 het commissariaat van de media zo spoedig mogelijk te informeren
over het opstappen van de voltallige PBO en te bevorderen dat het
commissariaat voor de media een adviesprocedure opstart over een
representatieve samenstelling van een nieuw PBO die door de
stichting Avulo zal worden voorgesteld;
 onverwijld mogelijke subsidiemaatregelen te treffen in 2019 als
blijkt dat de programmering niet meer voldoet aan de voorwaarden

De motie vreemd aan de orde van
de dag ingediend door PvdAGroenLinks, Gemeentebelangen,
D66 en CDA wordt in stemming
gebracht en met twee tegenstemmen
van de SP aangenomen.
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die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen dan wel aan de
algemene eisen die aan een lokale omroep in de Mediawet worden
gesteld;
 de raad uiterlijk begin 2020 te betrekken bij het opstarten van het
proces van bekendmaking van een nieuwe aanvraagprocedure en te
onderzoeken welke voorwaarden in een dergelijk proces gesteld
kunnen worden aan de (governance van de) organisatie die een
vergunning wil hebben voor lokale omroep in Vught na afloop van
de huidige vergunning van de Avulo op 17 mei 2021.
GB wil dat het bestuur zo snel mogelijk opstapt en Avulo de ruimte
geeft om met een goed bestuur te gaan functioneren. De fractie heeft
de motie mede ingediend.
D66 sluit zich aan bij de woorden van GB en hoopt dat het bestuur
opstapt zodat het PBO snel kan terugkeren en dat er verder gegaan
kan worden zonder dit bestuur.
CDA sluit zich aan bij de vorige sprekers en hoopt dat er snel een
oplossing komt zodat verder gegaan kan worden.
SP steunt de motie niet omdat deze overbodig is. Een aantal zaken in
het verhaal kloppen niet, maar dat komt omdat er niet naar twee
kanten is geluisterd. Er zijn tal van factoren die spelen, en in dit geval
geldt ook dat waar er twee vechten, er ook twee schuld hebben. Het is
jammer dat niemand contact op heeft genomen met de voorzitter van
het bestuur.

Besluitenlijst raadsvergadering 27-06-2019
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VVD steunt de motie.

9

Sluiting

Wethouder Van de Ven zegt dat er al contact is geweest met het
commissariaat van de media en dat hij al heeft toegezegd de
subsidiestroom te gaan checken. Het college heeft vrij uitvoerig en
regelmatig met het bestuur van Avulo gesproken. Het is voor het
college niet meer zo relevant wie op welk punt gelijk heeft, maar het
gaat erom dat er een eindconclusie komt die niemand wil, namelijk dat
35 vrijwilligers opstappen en dat daarmee de toekomst van Avulo op
de tocht staat.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 september 2019,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon

R.J. van de Mortel
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