Datum raadsvergadering

Onderwerp

Tekst van de motie of het amendement
Vergaderjaar 2019

27 juni 2019

Motie Kloosterplein m.b.t.
laadpalen

27 juni 2019

Amendement Kloosterplein en
Buurtschap Reisvenne-Oranje

27 juni 2019

Motie Conceptbegroting Cure

27 juni 2019

Amendement Conceptbegroting
Cure 2020

27 juni 2019

Motie stimuleren komst extra
waterstoftankinstallatie

27 juni 2019

Amendement Regionale
Energiestrategie

27 juni 2019

Motie Nota Kaders

Motie door SvV ingediend om op het Kloosterplein extra laadplaatsen voor elektrische
auto’s te realiseren. Motie is aangenomen.
Amendement door SvV ingediend om de aanpassing van het Kloosterplein pas te
voltooien als er voor Reisvenne-Oranje een definitieve locatie elders binnen het
buurtschap is. Amendement is niet aangenomen!
Samen met VL en D66 motie ingediend om zo snel mogelijk PMD in te zamelen in plaats
van alleen plastic met bijbehorende verantwoording en communicatie. Motie is niet
aangenomen.
Samen met D66 en VL amendement ingediend om:
1. Geen ondergrondse containers meer te plaatsen voor textiel en oud papier uit
bezuiniginsoverweging (en anders een normaal raadsvoorstel voor te leggen)
2. Te zoeken naar bezuinigingsvoorstellen waarbij gedacht kan worden aan PMD (in
plaats van plastic) inzamelen, geen extra ondergrondse containers, minder GFT
in de wintermaanden.
Amendement is niet aangenomen. Gevolg is dan dat Cure niet wordt gevraagd om te
bezuinigen!!!
Motie door SvV ingediend om in de regio naast de tankinstallatie in Helmond te
stimuleren dat er ook een tweede waterstoftankinstallatie komt. Reden is dat meer
automerken maar ook toeleveringsbedrijven auto’s en cellen voor waterstof gaan
produceren. Waterstof is meest groene vorm van energie. Motie is aangenomen.
Amendement door SvV ingediend om in de strategie niet alleen te richten op wind- en
zonne-energie maar ook direct andere bewezen technieken mee te nemen, zoals
waterstof, waterkracht, aardwarmte, kleine windturbines op platte daken maar ook de
opslag van energie. Motie met ruime meerderheid aangenomen.
Motie door SvV ingediend om na te gaan of leegstand van winkelpanden fiscaal belast
kan worden werd niet aangenomen.
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27 juni 2019

Motie Nota Kaders om diverse
posten te zoeken voor
besparing/bezuiniging

20 juni 2019

Motie om Het Goed te behouden
voor Valkenswaard

20 juni 2019

Amendement ziektekosten
chronisch zieken en
gehandicapten

20 juni 2019

Motie van wantrouwen tegen
wethouder Financiën

20 juni 2019

Motie van wantrouwen tegen
college ex burgemeester

29 mei 2019

Motie vreemd Het Goed

29 mei 2019

Motie verkeerscirculatieplan

29 mei 2019

Motie n.a.v. ingekomen brief van
Cure

Motie door SvV ingediend werd i.v.m. staken van stemmen op 27 juni behandeld. Motie
werd aangenomen m.b.t. bezuinigingsvoorstellen:
- Zoeken naar meer mogelijkheden om te bezuinigen,
- Zoeken binnen diverse met name genoemde projecten
- m.b.t. personeelsbestand en inhuur
- project Wilhelminapark on hold zetten en
- schrappen wens Kinderraad
Verhoging van OZB met 6% i.p.v. 4% en Parkeerheffingen met 10% werden niet
aangenomen.
Motie vreemd samen met CDA, VV en D66 ingediend om alle moeite te doen om Het
Goed te behouden. Mocht dat niet lukken om te kijken of een andere organisatie zich
hier wil vestigen. Motie is met algemene aangenomen.
Amendement ingediend samen met H&G, VL, VV en D66 om voorgenomen bezuiniging
op de doelgroep te schrappen, 30.000 Euro vrij te maken voor 2020 en de doelgroep een
tegemoetkoming te geven van € 100,-. Amendement aangenomen.
Motie van wantrouwen ingediend omdat SvV van mening is dat Valkenswaard er
financieel zeer slecht voor staat en de wethouder niet of nauwelijks de motor is om daar
iets aan te doen. De motie is niet aangenomen.
Samen met Vitaal Valkenswaard, VVD, VL en D66 motie ingediend vanwege het
achterhouden van informatie m.b.t. de dagvaarding rond project Dommelkwartier. De
motie is niet aangenomen.
Samen met het CDA, D66, Vitaal Valkenswaard een motie ingediend om alle moeite te
doen om Het Goed te behouden inclusief gesprek met directie en berekening kosten van
afvalstromen als het goed verdwijnt. Motie is doorgeschoven naar de volgende
vergadering i.v.m. tijdsnood.
Een motie ingediend met het verzoek dat de gemeente voor verenigingen een format
opstelt voor verkeerscirculatieplannen die bij evenementen worden gevraagd. Dat
scheelt verenigingen veel energie en geld. De motie is aangenomen.
Samen met D66 en Vitaal Valkenswaard een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de
aanbestedingsprocedure rond de gaswininstallatie voorlopig wordt beëindigd in
afwachting van het voorleggen van de businesscase REnsience. Resultaat: de motie is
niet aangenomen.
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28 maart 2019

Motie vreemd: Belofte maakt
schuld

28 maart 2019

Motie vreemd m.b.t. ballonnen
en plastic confetti

28 maart 2019

Agenda 22 in bestemmingsplan
Dommelen

28 maart 2019

Huisvesting arbeidsmigranten
binnen het Bestemmingsplan
Dommelen

28 februari 2019

Aanwijzing lokale omroep 20192024

28 februari 2019

Woningbouwprogramma 20192021

Samen met D66 een motie ingediend om ervoor te zorgen dat toezeggingen van
wethouder Kees Marchal m.b.t. 30 km zone op de Sil en afspraken met Woningbelang en
de Huurdersbelangenvereniging worden nagekomen. Resultaat: de motie is niet
aangenomen.
Een motie ingediend om geen toestemming meer te verlenen voor het loslaten van
ballonnen bij evenementen en geen gebruik te maken van kunststof confetti. Resultaat:
de motie is niet aangenomen.
Een amendement ingediend om te zorgen dat in de Toelichting op het bestemmingsplan
ook wordt opgenomen dat er bij nieuwe woningen altijd gekeken wordt dat met een
scootmobiel ook de achterzijde (voor zover die er bij een woning is) ook bereikbaar is.
Resultaat: het amendement is aangenomen.
Een amendement ingediend om te voorkomen dat alle woningen binnen het
bestemmingsplan gebruikt mogen worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Samen voor Valkenswaard is niet tegen huisvesting maar wel gedoseerd. Resultaat: de
motie is aangenomen
Motie ingediend om met de nieuwe zendgemachtigde te zorgen voor loskoppeling
bestuur en uitvoering, te laten voldoen aan verplichte criteria (zoals Lokaal Toereikend
Media Aanbod) en om het signaal van de raads- en commissievergaderingen door te
zetten als TV-signaal. Resultaat: de motie is aangenomen
Amendement ingediend om niet de VOS maar The Media Workshop Valkenswaard aan
te wijzen als lokale omroep. Resultaat: niet aangenomen
Motie ingediend samen met VL, VV, D66 om toenadering te zoenen tot het Stedelijk
Gebied Eindhoven en te kijken of Valkenswaard een steentje kan bijdragen om de
oververhitte bouwmarkt af te laten koelen. Resultaat: In meerderheid aangenomen
Motie ingediend met VL. D66 en Vitaal Valkenswaard om college onderzoek te laten
doen naar flexibele woonvormen. Resultaat: niet aangenomen
Amendement ingediend samen met VL en D66 om gemeentelijke bouwlocaties waar
mogelijk in te zetten voor sociale huurwoningen en gemaakte prestatieafspraken met
Woningbelang op te nemen in het programma. Resultaat: in meerderheid aangenomen.
Motie ingediend met VL en D66 om locatie Emmalaan met Woningbelang te ruilen tegen
Wilde Wingerd, zodat Woningbelang betaalbare woningen kan bouwen. Resultaat: niet
aangenomen
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Motie ingediend om onderzoek te doen naar de wens voor een woonvorm van senioren
en jonge gezinnen gecombineerd met zorg en diverse voorzieningen (recreatie,
restaurant, kinderopvang, kapsalon, pedicure, terras, tuin, zwemgelegenheid e.d.
Resultaat: in meerderheid aangenomen.
Amendement ingediend om raad zich te laten uitspreken dat zij wil deelnemen aan het
Stedelijk Gebied Eindhoven. Resultaat: niet aangenomen.

28 februari 2019

Bij opstellen van beleidsplannen
sociaal domein rekening houden
met problematische
uitvoeringspraktijk en indien
nodig met voorstel komen

31 januari 2019

Tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten

31 januari 2019

Bestuurlijke integriteit

31 januari 2019

Bestemmingsplan
Maastrichterweg 26

Samen met D66 motie ingediend n.a.v. het schrijven van een nieuw integraal beleidsplan
sociaal domein. Resultaat: in meerderheid aangenomen
Samen met H&G, VL, VV motie ingediend om tegemoetkoming van € 100,- te genereren
voor chronisch zieken en gehandicapten. Niets als tegemoetkoming in kosten maar als
extraatje. Tevens besloten om de tegemoetkoming van 2017 ook te voldoen.
Resultaat: de motie is aangenomen.
Samen met diverse partijen enkele amendement en moties ingediend ter verbetering
van de tekst van de documenten, toelichting op de verordening, regels op stellen ook
voor andere commissies van de gemeente. Resultaat: aangenomen.
Motie ingediend met CDA en VV. Resultaat: de motie is aangenomen. De door de
bewoners ondervonden parkeerproblemen en de laad- en losmogelijkheden voor de
omliggende bedrijven mede aan de hand van (de input om te komen tot) het nieuwe
parkeerbeleid te beoordelen op en indien dit negatief wordt beïnvloed door uitvoering
van het voorliggende bestemmingsplan, te komen met een oplossing, waarbij verzocht
wordt dit te doen in overleg met de bewoners en ondernemers in de omgeving
Motie ingediend met CDA. Resultaat: de motie is aangenomen. 1. Bij nieuw op te stellen
anterieure overeenkomsten rekening te houden met de tekst zoals verwoord in de
bijlage en deze indien gewenst aan te vullen met andere onderwerpen aangaande de
Agenda 22. 2. Bij nieuw op te stellen bestemmingsplannen een tekst van gelijke strekking
op te nemen in de Toelichting eventueel aangevuld met andere onderwerpen aangaande
de Agenda 22.
Op ons initiatief met diverse partijen amendement ingediend om zowel m.b.t.
waterberging als hoogten wijzigingen aan te brengen (dit i.o.m. ontwikkelaar, omgeving
en gemeente). Resultaat: amendement is aangenomen.
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31 januari 2019

Project Dommelland

31 januari 2019

Kadernota veiligheid

Resultaat: Motie niet aangenomen: verzoekt het college snel een kundig en ervaren
bureau opdracht te verstrekken om een Economie Impact Assessment uit te voeren en
de kosten daarvan te dekken uit de middelen die binnen het project zijn vrijgegeven.
Resultaat: Amendement samen met Valkenswaard Lokaal ingediend. Deels aangenomen
deels ook niet.
De prioriteiten worden als volgt vastgesteld : 1. Samen met bewoners de veilige woonen leefomgeving versterken: aangenomen
2. Versterken van de binding tussen zorg en veiligheid aangenomen
3a. Terugbrengen van de overschrijding van de maximum snelheid in woonwijken en in
het buitengebied: verworpen
3b. Beëindigen van het onrechtmatig vervoer van gevaarlijke stoffen middels
vrachtverkeer door Valkenswaard: aangenomen
4. Aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit versterken met daarbij extra
aandacht voor de aanpak van ongebruikelijk bezit (patseraanpak): aangenomen.
Motie ingediend met Valkenswaard Lokaal: resultaat aangenomen: verzoekt het college
zich aan te sluiten bij de Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017 en
de toepassing van de toezichtmogelijkheden 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.
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