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Commissie advies
Betreft Meningsvormende vergadering: Burgerinitiatief Van dierenwei naar
kinderboerderij.
Tijdens de meningsvormende vergadering van 24 mei 2016 is beraadslaagd over het
bovengenoemde onderwerp.
Wethouder Torunoglu heeft toegezegd om een faciliterende en regisserende rol te willen
spelen om te kijken of er een dialoog op gang kan worden gebracht tussen de
initiatiefnemers en de dorpsraad om te bezien of recht kan worden gedaan aan zowel de
behoefte van een supermarkt als het behoud van een dierenweide.
De commissie adviseert de indieners van het burgerinitiatief om het burgerinitiatief in
stemming te brengen in de raadsvergadering d.d. 21 juni 2016, nadat de dialoog n.a.v.
de toezegging van wethouder Torunoglu op gang is gekomen. De indieners kunnen op
dat moment alsnog beslissen of zij het eerste gedeelte van het initiatief (behoud
dierenweide) en/of het tweede gedeelte (het veranderen van de dierenweide naar een
kinderboerderij) in stemming willen brengen.
De commissie heeft als volgt geadviseerd over het eerste gedeelte van het
burgerinitiatief (behoud van de dierenweide):
PvdA:
akkoord;
D66:
stemvoorbehoud, neemt mee terug naar de fractie;
VVD:
niet akkoord als het voorstel 31 mei in stemming komt;
wenst dat eerst gesprekken plaatsvinden;
SP:
positieve grondhouding, neemt mee terug naar de fractie;
OuderenAppèl:
stemvoorbehoud, neemt mee terug naar de fractie;
GroenLinks:
akkoord;
CDA:
niet akkoord; wenst dat eerst gesprekken plaatsvinden;
Leefbaar Eindhoven:
niet akkoord als het voorstel 31 mei in stemming komt.;
wenst dat eerst gesprekken plaatsvinden;
Brede beweging LinksOm: akkoord;
Lijst Pim Fortuyn:
akkoord;
ChristenUnie:
stemvoorbehoud; wenst dat eerst gesprekken plaatsvinden.
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Afgesproken is dat de initiatiefnemers uiterlijk donderdag voor het presidium de griffie
informeren over het vervolg.
Noot van de griffie: de initiatiefnemers hebben laten weten dat zij het initiatiefvoorstel op
31 mei niet in stemming brengen, maar eerst ingaan op de handreiking van wethouder
Torunoglu. De indieners gaan vooralsnog uit van stemming over het voorstel in de
raadsvergadering van 21 juni 2016.

De secretaris van de commissie,
I. Lensink
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