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Raad voltallig: nee 

Afwezig: Lukassen (SP), Putman (PvB); Vonk (CDA) alleen aanwezig bij punt 1 (ordevoorstel) 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening 

Ordevoorstel om 

hondenbeleid eerst 

nogmaals in een 

beeldvormende 

raadsbijeenkomst 

te behandelen 

 

Verworpen. 

  

CDA voor, 

overige fracties 

tegen 

2. Verslag van de 

raadsvergadering 

van 15 september 

2011 

Het verslag is gewijzigd vastgesteld.   

3. Benoeming griffier Per 8 december 2011 de heer mr. A.C. van der Haar te ontheffen uit zijn 

functie van griffier en per gelijke datum de heer drs. B.P.M. Janssens te 

benoemen tot griffier van de gemeenteraad. 

 unaniem 

4. Evaluatie 

hondenbeleid en 

voorstel nieuw 

hondenbeleid 

1. Kennis te nemen van de evaluatie hondenbeleid. 

2. Het nieuwe modernere hondenbeleid vast te stellen. 

3. Het nieuwe hondenbeleid vast te leggen in de Algemene plaatselijke 

verordening. 

Moties van: 

PvdA (ingetrokken) 

CDA (beide verworpen),  

PLOD (beide ingetrokken) 

SP (tot nader order ingetrokken) 

 

Toezeggingen van het college: 

- Met borden aangeven dat geen 

opruimplicht geldt op 

losloopterreinen groter dan 2000 m2  

CDA, 

GroenLinks, SP 

en D66 tegen 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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- Onderzoeken mogelijkheden voor een 

klein losloopterrein in de omgeving 

van Het Weerdje 

- Aanscherpen omschrijving 

‘opruimmiddelen’  ten behoeve van 

handhaving. 

5. Standplaatsen in 

bestemmings-

plannen. 

Onder ‘mogelijkheden voor ontmoeting’ in bestemmingsplannen te 

verstaan: standplaatsen voor de ambulante handel, weekmarkten, 

rommelmarkten, braderieën, kermissen, volksfeesten, stadsfeesten, 

spektakeltoeren, openluchtfestivals, fancy fairs, circussen, 

stadspromotionele activiteiten (bijvoorbeeld tijdelijke ijsbaan) en 

dergelijke. 

Motie van VVD aangenomen 

(schrappen standplaats hoek Mozartlaan-

Varsseveldseweg uit het 

standplaatsenbeleid 2011) 

GroenLinks en 

SP tegen 

6.1 Bestemmingsplan 

 Wijnbergen-2011 

 (nabij riool-

 gemaal) 

1. Het bestemmingsplan Wijnbergen - 2011 (nabij rioolgemaal) 

ongewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R43B038A-0003, waarbij als ondergrond is gebruikt 

de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), versie 25 februari 

2011 en de kadastrale kaart, versie 25 februari 2011. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 unaniem 

6.2 Bestemmingsplan 

 Vijverberg zuid - 

 2011 

1. Het bestemmingsplan Vijverberg zuid - 2011 gewijzigd vast te stellen, 

een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten 

als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R03B004A-0003, 

waarbij als ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

Nederland (GBKN), versie 10-03-2010 en de kadastrale kaart, versie 

10-03-2010. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 unaniem 
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7. Evaluatie 

vergaderwijze raad 

1. Attent te blijven op mogelijkheden ruimte te bieden aan inwoners. 

2. De dynamische jaarplanning te gebruiken om sturing te geven op de 

agenda. 

3. Om politiek aantrekkelijk te maken: 

1. in de beeldvormende bijeenkomsten een limiet te hanteren van 

drie vragen per fractie, per ronde aan het stellen van vragen en van 

vijf minuten per gast; 

2. in de raadsvergaderingen vaker gebruik te maken van het recht van 

interpellatie. 

4. De vaste donderdag en de drieweekse cyclus te handhaven en de 

aanvangstijd van alle avondbijeenkomsten op 19.30 uur te stellen. 

5. 1. Eenmaal per drie weken een avond te blijven uittrekken voor een 

 bijzondere raadsactiviteit. 

- Een deel van de bijzondere raadsactiviteiten te besteden aan 

informatieve bijeenkomsten. 

- Werkbezoeken en informatieve bijeenkomsten zo mogelijk op 

locatie te houden. 

2. Een papieren vergaderbundel alleen te maken voor de 

raadsvergaderingen. 

3. In raadsvergaderingen de sterke scheiding tussen meningvorming 

en het nemen van een besluit op te heffen. 

6. Parallelle sessies te handhaven. 

7. Taakomschrijving en samenstelling van het presidium te handhaven. 

Moties van: 

PvdA (hamerstukken; gewijzigd 

aangenomen) 

SP (vragenhalfuur; aangenomen) 

D66 (opvolgers; stemmen gestaakt) 

SGP-CU (spreektijd en presidium; 

aangenomen) 

Amendement CDA (vragenhalfuur; 

ingetrokken) 

unaniem 

8. Wijziging 

Reglement van 

orde 

Het Reglement van orde te actualiseren. Amendement GroenLinks over 

spreekplaatsen (verworpen) 

unaniem 

9. Ingekomen brieven De ingekomen brieven worden volgens voorstel afgehandeld.   

 


