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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijst van de 

raadsvergadering 

van 13 september 

2012 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.    

3. Vragenhalfuur  Het CDA stelt vragen over het budget en bestaan van 

wachtlijsten voor startersleningen. 

 

4. Vervolg 

ombuigingen en 

strategische 

personeelsplanning 

- In te stemmen met het instellen van een 

bestemmingsreserve ‘omzetverlies/ personeel fysiek 

2012-2016’ van € 2,5 miljoen (74e wijziging 

gemeentebegroting 2012). 

- In te stemmen met de verdere uitwerking van de nog 

openstaande ombuigingen van € 0,54 miljoen aan de 

hand van de oplossingsrichtingen die voortvloeien uit 

de strategische thema’s. 

- Het implementatiebudget van € 300.000 structureel 

te betrekken bij de samenstelling van de begroting 

2013. 

 

 

 

Motie 1 (ingetrokken) GroenLinks Rapportage juli 2013 over 

taakstelling extern verrichten van werkzaamheden. 

 

Motie 2 (verworpen) GroenLinks Benoemen interne 

stagebegeleider/scout 

 

Stemverklaringen bij motie 2 

PvdA: de fractie vindt het voldoende zoals in het stuk het 

investeren in zittend talent beschreven staat. De vorm 

waarin wil de fractie aan het college over laten. 

SGP-ChristenUnie: sluit zich bij de verklaring van de PvdA 

aan. 

 

 

Voorstel: 

Unaniem 

 

 

 

 

Motie 2 

Voor: 

GroenLinks 

en SP 

Tegen: overig 

aanwezige 

fracties 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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5.1 Vierde wijziging 

Samenwerkings-

regeling GGD 

Overeenkomstig het modelbesluit in te stemmen met de 

vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel.  

 Voorstel: 

unaniem 

5.2 Vaststellen 

grondexploitaties 

2012 

1. De grondexploitaties 2012 vast te stellen. 

2. Een aanvullend krediet van in totaal € 5,6 miljoen te 

verlenen voor grondexploitaties (75e wijziging 

gemeentebegroting 2012). 

Stemverklaring VVD 

De fractie gaat akkoord met de actualisatie, maar zij maakt 

zich ernstige zorgen over de grondexploitaties. Zij vreest 

dat er nog veel meer gronden afgewaardeerd moeten 

worden, zeker ook met het oog op het bedrijventerrein 

A18 en vraagt zich af of spaarrisicoreserve van € 29 miljoen 

wel voldoende is. 

Voorstel: 

Tegen: 

raadslid 

Kuipers 

Voor: overig 

aanwezige 

raadsleden 

5.3 Vaststellen 

bestemmingsplan 

Brandweerkazerne 

- 2012 

1. Het bestemmingsplan Brandweerkazerne - 2012 

ongewijzigd vast te stellen, een en ander 

overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R12B014A-0004, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Grootschalige Basiskaart 

Nederland (GBKN), versie 15-04-2010 en de 

kadastrale kaart, versie 15-04-2010. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

3. Paragraaf 2.2.1 van de toelichting van het 

bestemmingsplan Brandweerkazerne - 2012 vast te 

stellen als beeldkwaliteitplan Brandweerkazerne 

Europaweg. 

4. Beeldkwaliteitplan Brandweerkazerne Europaweg toe 

te voegen aan de opsomming op pagina 109 van de op 

22 januari 2012 vastgestelde Welstandnota 2011, als 

beeldkwaliteitplan voor deze locatie aan de 

Europaweg. 

 

Stemverklaring GroenLinks 

Gezien het feit dat de fractie ook bij eerdere instanties 

heeft aangegeven niet akkoord te gaan met deze locatie 

voor de brandweer, stemt zij tegen dit voorstel. 

Voorstel:  

Tegen: 

GroenLinks 

Voor: 

Overig 

aanwezige 

fracties 



Besluitenlijst gemeenteraad 4 oktober 2012 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

5.4 Kredietaanvraag 

nieuwbouw 

brandweerkazerne 

Een uitvoeringskrediet van € 7.465.000 beschikbaar te 

stellen voor de nieuwbouw brandweerkazerne aan de 

Europaweg (76e wijziging gemeentebegroting 2012). 

 Voorstel: 

unaniem 

6. Ingekomen brieven  Brief nummer 4, het koninklijk besluit voor de 

herbenoeming van burgemeester Kaiser: De voorzitter 

feliciteert burgemeester Kaiser met het feit dat hij is 

herbenoemd en wenst hem succes in deze raad. 

 

De antwoorden op de briefnummers 1 en 2 komen voor de 

raad ter inzage. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 25 oktober 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


