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GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D
BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 september 2012, nummer
12b&w00550;
Gelet op artikel 189 GemeentewetGelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 8 oktober 2012;
BESLUIT
1 De Programmabegroting 2013-2016, inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen in die zin dat
de meerjarenramingen voor kennisgeving aangenomen worden, en met dien verstande dat:
a de korting van de subsidies voor de Draaikolk, de Hofnar en de bibliotheek niet doorgevoerd
worden totdat op grond van de nog uit te werken businesscases door de raad besluiten zijn
b

c

d
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genomen;
de korting van € 168.000,00 op de subsidie voor de Draaikolk voor 2014 en volgende te
schrappen en de korting op subsidies op te schorten totdat mede op grond van de nog uit te
werken businesscases door de raad besluiten zijn genomen;
de Programmabegroting 2013 te wijzigen:
01 door de extra storting van € 100.000,00 in de reserve speeltoestellen geschrapt wordt;
02 door het budget voor het product Sport met € 100.000,00 te verhogen om de actiepunten uit
de beleidsvisie Sport en bewegen met beleid uit te voeren;
de besparing van € 51.000,00 inzake de rollerhal De Dennenberg te schrappen in afwachting van
door de raad te nemen besluiten op grond van de nog uit te werken businesscases;
voor de noodzakelijke verbetering van de toegang van het dorpshuis Borkel en Schaft een
bedrag van € 25.000,00 wordt opgenomen en dit bedrag in mindering te brengen op het
overschot op de begroting;

f het Valkerij- en sigarenmuseum (structureel) € 10.000,00 meer subsidie voor meer vierkante
meters expositieruimte krijgt. De dekking van dit bedrag van € 10.000,00 te halen uit een
structurele verhoging van het subsidieplafond van € 20.000,00 ten laste van het overschot op de
begroting;
g het college opdracht te geven in 2013 doelmatigheidsonderzoeken te doen naar de digitale
factuurafwikkeling en de opbrengsten van de bouwleges;
h op pag. 62 onder de kop "Opstellen nieuwe regeling tarieven en verhuursysteem
sportaccommodaties" een zinsnede toe te voegen die luidt: "De nieuwe regeling tarieven en
verhuursysteem sportaccommodaties zal met voorrang worden opgesteld, zodat;
01 de startnotitie tarieven en verhuursysteem sportaccommodaties in januari 2013 zal worden
vastgesteld;
02 het definitieve raadsvoorstel uiterlijk in september 2013 wordt vastgesteld;
03 de invoering van deze nieuwe regeling uiterlijk in september 2014 geeffecteerd zal zijn.
i de doelstelling voor het percentage afhandeling van formele klachten binnen de wettelijke
termijn in wijzigen in 80;
j een prestatie-indicator toegevoegd wordt op pag. 89 die als volgt luidt:
1

01 80% van de in de bestuurlijke agenda genoemde beleidsstukken dienen binnen de daarvoor
genoemde termijn aan de raad te worden aangeboden,
k het in de begroting opgenomen bedrag van € 700.000,00 ten behoeve van de reconstructie van de
Leenderweg niet te mandateren.
2 De volgende verordeningen vast te stellen:
a Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2013,
inclusief bijbehorende tarieventabel;
b Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van
parkeerbelastingen 2010.
3 Niet in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve ad. € 1.350.000 ten behoeve van
het invullen van de bezuinigingstaakstelling beheer openbare ruimte.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 1 november 2012
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