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Geacht heer Emmerik,

Uw fractie heeft op 21 juli 2019 schriftelijke vragen gesteld ex. art 41 gesteld over de
afhandeling van uw motie inzake ota Kaders. Hierbij laten wij u weten wat onze
antwoorden zijn op de door u gestelde vragen:

1. Vraag 1: Welke spelregels hanteert uw college bij de behandeling van
democratische besluitvorming van de raad?

Antwoord: Het college van B&W hanteert de hiervoor geldende wettelijke
kaders (o.a. grondwet, gemeentewet), alsmede de onderling gemaakte
afspraken (Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012, en het Reglement
van Orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders van Valkenswaard). Het college zet daarbij in op een goede
verhouding met de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente, met
respect voor de verschillende rollen die zowel de gemeenteraad als het college
van B&W hebben.

Een motie is in feite een voorstel tot het doen van een uitspraak. Het kan gaan
om het uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke, procedurele

aard), het uitspreken van instemming dan wel afkeuring over bepaalde
ontwikkelingen of om het doen van een verzoek. Een motie betreft dus niet
een concreet besluit dat op rechtsgevolg is gericht; een motie heeft geen
juridische, maar een politieke betekenis. Het verschilt hiermee van een
amendement dat een wijziging van de tekst en/of besluit op een voorstel
inhoudt.

In Valkenswaard is het gebruik dat het college van B&W in de eerstvolgende
collegevergadering na de gemeenteraadsvergadering besluit of zij de
aangenomen moties van uitvoering voorziet en op welke manier zij dit doet.
Het betreft een eigenstandig proces dat binnen de bevoegdheden van het
college ligt. Het college behandelt moties van uw raad altijd met een positieve
grondhouding. De besluitenlijsten van de collegevergaderingen zijn openbaar
en worden met de wekelijkse postzending met uw raad gedeeld.

2. Op welk moment weegt de democratie voor u zwaarder dan uw eifien wensen?

Antwoord: Deze afweging is voor het college niet aan de orde. Het college
neemt haar besluiten altijd binnen de daarvoor geldende democratische
kaders, rolverdeling, afspraken en wet- en regelgeving. Het college heeft het
verzoek in de door u aangehaalde motie afgewogen beoordeeld en hierover
een besluit genomen. De suggestie dat het college de aangehaalde motie ter
zijde heeft gelegd, is dus niet aan de orde. Temeer omdat het college ook heeft
aangegeven de aangehaalde motie op onderdelen te zien als een
ondersteuning van beleid.

3. Welke steekhoudende argumenten hebben voor u Releid om de motie voor de
genoemde onderdelen terzijde te leggen?

Antwoord: Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 is de suggestie dat de
motie ter zijde is gelegd niet aan de orde. Bij de totstandkoming van de Nota
Kaders 2020-2023 heeft het college een integrale afweging gemaakt, die zij
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daarna heeft voorgelegd aan uw gemeenteraad. In de door u aa
motie wordt het college verzocht om op de genoemde onderdelen deze
afweging opnieuw te maken. In de vergadering van 2 juli heeft het college
betreffende motie behandeld en deze afweging opnieuw gemaakt. Deze
afweging heeft echter niet tot een nieuwe conclusie geleid. Vandaar dat het
college heeft besloten de door u genoemde onderdelen uit de motie niet over
te nemen. In de antwoorden op vraag 4 en 5 wordt nader ingegaan op de
specifieke argumenten per project.

4. Welk risico loopt Valkenswaard en nog specifieker lopen de bewoners van en
rond het Wilhelminapark als het project on hold wordt gezet?

Antwoord: Na een hevige bui kan het Wilhelminapark een lange tijd vol water
komen te staan en lopen omliggende straten en daarmee de omwonenden,
het risico op wateroverlast. In 2016 is dit ook gebeurd. Aangezien
Valkenswaard door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgt met
extreme neerslag, neemt de kans op wateroverlast toe.

In aanvulling op het antwoord op vraag 3 kan worden aangegeven dat in
overleg met de omwonenden het college reeds heeft ingezet op versobering

van het project Wilhelminapark, waarbij de nadruk is blijven liggen op het
voorkomen van wateroverlast. In de aangehaalde motie wordt daarnaast
gerefereerd aan gemaakte voorbereidingskosten. De opdracht voor
aanvullende voorbereidende zaken (bijv. prijsindicatie voor de uit te voeren
werkzaamheden) is reeds verstrekt en deze kosten zijn reeds gemaakt. Het on
hold zetten hiervan zou dus kapitaalvernietiging betekenen omdat deze kosten
niet meer terug te vorderen zijn, en in onze overweging als noodzakelijk zijn
beoordeeld.

5. Welk hard argument heeft u om een kinderraad te willen hebben in een tijd dat
elke euro beter besteed kan worden?

Antwoord: Kinderen zijn niet alleen onze inwoners van de toekomst, maar ook
nu al. In het verlengde van de Toekomstvisie vinden we het van belang om deze
groep te betrekken bij de hun omgeving en de gemeente waarin zij wonen. Bij
een kinderraad betreft het veelal de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs.
Een leeftijd waarbij kinderen steeds meer open staan en zich betrokken gaan
voelen bij maatschappelijke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan thema s als
het klimaat en zorg voor elkaar. Dit punt wordt ook onderstreept in het

hoofdlijnenakkoord dat de gemeenteraad in juni 2018 heeft vastgesteld en past
het bij de ambitie van de gemeente Valkenswaard om zich te profileren op het
thema jongeren en jonge gezinnen.

In aanvulling op het antwoord op vraag 3 kan het college daarnaast, anders dan
de motie verzoekt onder punt 5, de kinderraad niet schrappen uit de Nota
Kaders. Het vaststellen van de Nota Kaders is immers een bevoegdheid van de
gemeenteraad, hetgeen in de gemeenteraadsvergadering van 20 juni is
gebeurd. Het is voor het college van B&W niet mogelijk achteraf zaken te
schrappen' uit documenten die zijn vastgesteld door uw raad. Dat was enkel
per amendement mogelijk geweest.

6. Welke besluit heeft u genomen m.b.t. de camera's op de Schaapsloop?

Antwoord: Bij de behandeling van de Nota Kaders 2020-2023 zijn geen moties
ingediend op dit punt, waardoor het college van B&W geen aanleiding heeft
een heroverweging te maken.

7. Wilt u uw besluitvorming herzien?

Antwoord: Het college heeft in haar vergadering van 2 juli een afgewogen
besluit genomen over het verzoek in de door u aangehaalde motie. Het college

V

\

\

GEMEENTE

VA EKE SWAAR D

heeft geen aanleiding dit besluit te herzien. De vastgestelde Nota Kaders 20202023 wordt op dit moment uitgewerkt in de Programmabegroting 2020-2023.
Deze wordt in de raadsvergadering van 7 november 2019 aan u voorgelegd ter
besluitvorming. Op dat moment kan uw raad een finaal oordeel vellen over de
gemeentefinanciën in de periode 2020-2023 en middels amendement komen
tot een eventueel aangepast besluit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard.
burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen

