Datum raadsvergadering

Onderwerp

Tekst van de motie of het amendement
Vergaderjaar 2018

13 december 2018

Kadernota Integrale veiligheid

13 december 2018

Kadernota Integrale veiligheid

13 december 2018

Brief inzake gestuurde
waterberging Valkenswaard Zuid

8 november 2018

WMO-verordening

8 november 2018

WMO-verordening

Resultaat: Motie ingediend samen met Valkenswaard Lokaal: aangenomen:
Verzoekt het college: om zich aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst voor
Interventieteams 2017 en de toepassing van de toezichtsmogelijkheden 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
Resultaat amendement ingediend samen met Valkenswaard Lokaal: 1 en 2 aangenomen
en 3 stemmen staken
Besluit: Op pagina 10 de laatste alinea als volgt te formuleren: De prioriteiten worden als
volgt vastgesteld : 1. Samen met bewoners de veilige woon- leefomgeving versterken 2.
Versterken van de binding tussen zorg en veiligheid; 3aTerugbrengen van de
overschrijding van de maximum snelheid in "woonwijken en in het buitengebied 3b
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).
Resultaat: Motie ingediend samen met D66: aangenomen
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.
Resultaat: Amendement ingediend samen met Valkenswaard Lokaal, Vitaal
Valkenswaard en H&G: aangenomen
Besluit: artikel 3.4.d te schrappen uit de verordening (tegengaan van verplichte
verhuismogelijkheid:
Resultaat: Amendement ingediend samen met Valkenswaard Lokaal, Vitaal
Valkenswaard en H&G: aangenomen
Besluit: sub b van artikel 3.6 second opinion, mediation en klachtenafhandeling als volgt
te wijzigen: Als een second opinion niet leidt tot overeenstemming met de aanvrager,
kan er worden overgegaan tot mediation met een voor beide partijen onafhankelijke
mediator, en later eventueel tot het indienen van een klacht.

8 november 2018

Speeltoestellen ‘t Gegraaf

1 november 2018

Programmabegroting 2019:
Parkeervakken Valkenierstraat

1 november 2018

Programmabegroting 2019:
kindverzorgingsruimte en
openbare toiletvoorziening

1 november 2018

Programmabegroting 2019:
nieuw gebruik leegstaande
agrarische bebouwing Achterste
Brug (anders dan weer
paardensport of -handel)

11 oktober 2018

Bouwgrondexploitatie

Resultaat: Motie vreemd: aangenomen
Verzoekt het college: 1. In contact te treden met de wijkcommissie t Gegraaf om samen
uitdagende speeltoestellen in de groenstrook aan de Kornoeljelaan te realiseren. 2.
Expliciet te kijken of de speeltoestellen tevens kunstobjecten kunnen zijn. 3. De
eventuele meerkosten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Beeldende
Kunst
Resultaat: Motie aangenomen
Verzoekt het college: vier parkeervakken op de Valkenierstraat om te zetten naar
parkeervakken met maximum parkeertijd van 2 uur en één voor invalidenparkeerplaats,
waardoor deze parkeervakken alsnog nuttig kunnen worden gebruikt voor en door de
verschillende doelgroepen.
Resultaat: motie aangenomen
Verzoekt het college: 1. om de voorziening Kindverzorgings- en -voedingsruimte inclusief
complete toiletvoorziening te bespreken met de Stichting Centrummanagement
Valkenswaard; 2. daarbij ook te bespreken de mogelijkheid tot 'crowdfunding vanuit het
management en de winkeliers; 3. alsnog te zoeken naar (aanvullende) middelen binnen
de eigen begroting en 4. voor 1 mei 2019 te komen met een raadsinformatiebrief
inhoudende de resultaten van de besprekingen en het zoeken naar de financiële
middelen.
Resultaat: motie aangenomen
Verzoekt het college: 1. De eigenaren van leeggekomen (agrarische) bedrijven en van
reeds leeggekomen bedrijven actief te benaderen en met hen serieus af te wegen of
vormen van recreatieve overnachtingen gewenst, mogelijk en uitvoerbaar zijn, zowel in
eigen beheer als eventueel na verkoop; 2. Dit onderdeel ook actief te bespreken met het
Dorpsinitiatief Borkel en Schaft, zodat ook zij dit kunnen uitdragen bij de bewoners c.q.
eigenaren van (bedrijfs)panden in het genoemde gebied 3. Het idee om te komen tot dit
verzoek ook op te nemen in het project Dommelland, zodat het een vaste bodem krijgt.
4. De raad uiterlijk 1 april 2019 te informeren over de genomen stappen en acties
alsmede de gevolgen daarvan.
Resultaat: Amendement verworpen
Besluit: vanaf heden voor elke lopende en nieuwe grondexploitatie de 1% regeling voor
de bestemmingsreserve Beeldende Kunst in stand te houden met een maximum
afdracht van € 100.000,- per grondexploitatie.

11 oktober 2018

Bouwgrondexploitatie

11 oktober 2018

Bestuursrapportage 2:
maatwerkvoorziening Wmo

11 oktober 2018

Bestuursrapportage 2: Directeur
Cure

11 oktober 2018

Motie vreemd Eekhoornstraat

13 september 2018

Motie vreemd Kapellerpad

5 juli 2018

Motie van afkeuring BC Sport

28 juni 2018

Nota Kaders

Resultaat: Amendement ingediend met H&G aangenomen
Besluit: f. het aantal actualisaties van de grondexploitaties terug te brengen tot 1 keer
per jaar en g. het college uit te nodige om te komen met een nieuwe passende
systematiek met een realistisch scenario in plaats van de huidige Fakton methode.
Resultaat: amendement met VL ingediend aangenomen
Besluit aan het besluit toe te voegen: 3. Overheveling van maatwerk voorzieningen naar
algemene voorzieningen niet door te voeren dan nadat de volledige omvang van de
genoemde maatregel betreffende het abonnementstarief van de minister in 2019
bekend is. 4. Overheveling van één of meer maatwerkvoorzieningen naar een algemene
voorziening niet eerder door te voeren dan nadat de gemeenteraad daarover besloten
heeft.
Resultaat: Motie verworpen
Verzoekt het college: 1. In het DB namens de gemeenteraad van Valkenswaard aan te
geven dat de huidige directeur in onze ogen niet de juiste man is om Cure naar een
ander afvalscheidingsysteem te loodsen; 2. Bespreekbaar te maken om voor die taak een
ander persoon aan te trekken ook als dit moet leiden tot een nieuwe invulling van de
directeursfunctie
Resultaat: motie vreemd ingediend met H&G: verworpen
Verzoekt het college: te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de
parkeerproblematiek in de Eekhoornstraat te tackelen en binnen 3 maanden de raad
daarover te informeren of met een voorstel te komen
Resultaat: motie aanvaard
Verzoekt het college: de monumentencommissie voor te leggen om te adviseren of de
Kapellerpad als beschermd dorpsaanzicht kan worden behouden voor de toekomst,
zonder dat dit ertoe leidt dat aanwonenden worden beknot in hun
gebruiksmogelijkheden.
Resultaat: Motie ingediend met D66 en VV: verworpen
Deelt het college mede dat: - de gemeenteraad de handelswijze van het college in de BC
Sport afkeurt; - voor de toekomst de gemeenteraad verwacht dat er openheid van zaken
wordt gegeven bij majeure projecten waarbij de raad actief, volledig en juist wordt
geïnformeerd.
Resultaat: amendement aanvaard

14 juni 2018

Jaarverslag en Jaarrekening: Cure

14 juni 2018

Jaarverslag en Jaarrekening:
Zelfreflectie

14 juni 2018

Motie Vreemd Opbouwlocatie
Crescendo

7 juni 2018

Voorstel inzake bestemmingsplan
Dr. Schaepmanstraat 37- 99

7 juni 2018

Voorstel inzake bestemmingsplan
Dr. Schaepmanstraat 37- 99

Besluit: de tabel van Bijlage 1, Inventarisatie gewenste en overige ontwikkelingen aan te
vullen met regel 35: Publieke toiletvoorziening, zo mogelijk inclusief
kindverzorgingsruimte PM
Resultaat: motie ingediend met VL en D66 verworpen
Verzoekt het college: 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.
Resultaat: Motie ingediend met VL en VVD verworpen
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".
Reslutaat: Motie ingediend met CDA aanvaard
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.
Resultaat: amendement aanvaard
Besluit: Beslispunt 1 van het voorgesteld besluit als volgt aan te passen in: het
bestemmingsplan 'Dr. Schaepmanstraat 37-99 voor wat betreft de Toelichting aan te
vullen met paragraaf 3.4.4 Agenda 22 en de tekst zoals weergegeven in de bijlage en,
rekening houdend met deze aanvulling, gewijzigd vast te stellen, zoals vervat in het
analoge bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met nummer
NL.IMR0.0858.BPdrschaepmanstr37-VA01, waarbij gebruik is gemaakt van de
ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0858.BPdrschaepmanstr37-VA01.dxf;
Resultaat: motie aanvaard
Verzoekt het college: Woningbelang voorafgaand aan de uitvoering van hun
bouwplannen nadrukkelijk te wijzen op de extra paragraaf 3.4.4 Agenda 22 in de

7 juni 2018

Ontwerpbegroting 2019 Cure

17 mei 2018

Motie vreemd
Boodschappenmand

19 april 2018

Wijzigingen APV 2017

19 april 2018

Kadernota Toegankelijkheid
Valkenswaard 2018-2021

19 april 2018

Kadernota Toegankelijkheid
Valkenswaard 2018-2021

Toelichting van het bestemmingsplan en de wettelijke basis die er is om aan het VNverdrag inzake de rechten van personen met een handicap te voldoen en hen te
verzoeken om invulling te geven aan de beide aspecten genoemd in paragraaf 3.4.4.
Resultaat: motie verworpen
Verzoekt het college: Het beslispunt als volgt te wijzigen: Het Algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Gure conform bijgaande gewijzigde conceptbrief te
berichten dat de gemeenteraad opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting voor
2019 heeft.
Resultaat: motie ingediend met VV, CDA, VL, H&G en PvdA aanvaard
Verzoekt het college: De huidige locatie van de boodschappenmand na 1 augustus
geschikt te houden of maken voortijdelijk gebruik na 1 augustus en binnen 6 maanden
met een voorstel naar de raad te komen voor een structurele oplossing voor de
huisvesting en vorm van de boodschappenmand in Valkenswaard
Resultaat: amendement verworpen
Besluit: Het voorgesteld besluit als volgt te wijzigen: U. Toe te voegen artikel 2.37
Nachtregister dat als volgt luidt: Artikel 2.37 Nachtregister: De houder van een inrichting
dan wel ieder ander die bedrijfsmatig kamers verhuurt en of anderszins bedrijfsmatig
overnachting aanbiedt of een voor hem handelend persoon is verplicht: 1. een register,
als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is ingericht
volgens het door de burgemeester vastgestelde model. 2. Het digitale register dagelijks
voor 12.00 uur naar een door de gemeente kenbaar gemaakt mailadres te zenden.
Resultaat: motie ingediend met VL, VVD en VV verworpen
Verzoekt het college: uiterlijk in de raadsvergadering van 5 juli 2018 een voorstel
uitvoeringsnota Toegankelijkheid aan de Gemeenteraad van Valkenswaard voor te
leggen
Resultaat: motie ingediend met VL en VV aanvaard
Verzoekt het college: 1. Uiterlijk in de raadsvergadering van 5 juli 2018 een voorstel
uitvoeringsnota Toegankelijkheid aan de Gemeenteraad van Valkenswaard voor te
leggen met daarin een - mogelijk gefaseerd - begrotingsvoorstel. 2. Bij de juiste
kwantificering van de relevante doelgroepen uit te gaan van een recenter peiljaar,
bijvoorbeeld 2016.

