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Bijlage 2 bij besluitenlijst raadsvergadering 7 november 2013 

 

 

 In stemming gebrachte amendementen, gewijzigd voorstel en moties Programmabegroting 2014 

 

Motie/amendement 1 Stemverklaringen Stemming 

Amendement  SP (verworpen) 

bestemmingsreserve sociaal domein 

 Voor: SP, GroenLinks 

Tegen: de overig aanwezig fracties 

Amendement SP (aangenomen) 

oormerken extra geld 

armoedebestrijding 

 Voor: PvdA, GroenLinks, SP, PLOD, Uw Belang 

Tegen: CDA, VVD, D66, SGP-CU 

Amendement SGP-ChristenUnie 

(aangenomen) meerjarenperspectief 

voor kennisgeving aan te nemen 

 Voor: de overig aanwezige fracties 

Tegen: D66 

Amendement PvdA, CDA, 

GroenLinks, D66, PLOD 

(aangenomen) 

woningbouwprogramma FC Juntos 

(La Libertad) 

 Voor: de overig aanwezig fracties 

Tegen: VVD 

Amendement CDA (verworpen) 

subsidiëren Vrienden van Raesfeld 

PvdA: ondanks dat het amendement is gewijzigd naar 

één jaarlijkse subsidie, is Raesfeld een instelling die 

structurele subsidie nodig heeft. De fractie wil dit 

soort afwegingen maken na de fundamentele 

heroverweging. 

Voor: CDA, GroenLinks, SGP-CU, PLOD, Uw 

Belang 

Tegen: PvdA, VVD, D66, SP 

Amendement GroenLinks, CDA, SP 

(verworpen) natuur- en 

milieueducatie 

PvdA: Zoals bekend had de fractie een aantal vragen 

en er zijn uiteindelijk drie redenen voor de fractie om 

het niet te steunen. Dat heeft te maken met de 

lastenverzwaring, dat vindt de PvdA niet wenselijk nu. 

Het heeft te maken met het feit van de overlap die zij 

nog steeds ziet tussen de energieke scholen en het 

Voor: CDA, GroenLinks, SP, SGP-CU, PLOD 

Tegen: PvdA, VVD, D66, Uw Belang 
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voorstel en dat het waarschijnlijk niet kan. 

PLOD: de discussie over of dit kan of niet kan maakt 

het voor haar heel lastig. Ze staat echter achter het 

amendement. Als het niet kan zal de gemeente  

ongetwijfeld wettelijk gecorrigeerd worden, maar ze 

heeft begrepen dat het in andere gemeenten wel kan. 

In die zin blijft ze bij haar stem voor het amendement. 

  Gewijzigde voorstel Programmabegroting 2014 

Voor: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, D66, 

SGP-CU, PLOD 

Tegen: SP, Uw Belang 

Motie Uw Belang (stemmen gestaakt) 

beperking ozb-tarief 

De motie komt opnieuw in stemming 

in de raadsvergadering van 

28 november. 

 Voor: CDA, VVD, D66, SGP-CU, Uw Belang 

Tegen: PvdA, GroenLinks, SP, PLOD 

Motie Uw Belang (aangenomen) 

mantelzorg compliment 

PvdA: de fractie zal deze motie steunen. Het is 

inderdaad nog niet helemaal duidelijk hoe het eruit 

gaat zien, maar wat de PvdA betreft gaat ze in ieder 

geval de mantelzorgers steunen, het volgend jaar en de 

jaren daarna. 

Voor: PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP-CU, 

PLOD, Uw Belang 

Tegen: VVD, D66 

Motie GroenLinks, D66, PvdA over 

schaliegas 

VVD: zoals de situatie op dit moment voorligt en met 

de informatie zoals die nu bekend is en hetgeen het 

college opgedragen wordt en hetgeen het college 

reeds uitgesproken heeft, om het terug te brengen 

naar de raad, kan de fractie deze motie op dit moment 

steunen. Wel met dien verstande dat de VVD het 

onderzoek zoals dat nu nog wordt uitgevoerd afwacht. 

En op dat moment verwacht de fractie opnieuw een 

discussie in de raad te kunnen voeren en zich op basis 

van de nieuwe feiten dan weer opnieuw kan beraden.  

CDA: de fractie is niet principieel tegen de winning 

Voor: de overig aanwezige fracties 

Tegen: SGP-CU 



 

 

3 

 

van schaliegas, maar vindt wel dat het veilig en schoon 

moet gebeuren. Onze drinkwatervoorziening mag in 

geen geval in gevaar komen. Schaliegas mag daarnaast 

de overgang naar duurzame energievoorzieningen niet 

belemmeren en ook moet er voldoende draagvlak 

voor boringen zijn onder de bevolking. Voor een 

goede besluitvorming over de winning van schaliegas, 

vindt het CDA dat er eerst een brede discussie 

gevoerd moet worden en de noodzaak voor winning 

van schaliegas moet duidelijk zijn. Omdat dat allemaal 

nog niet het geval is, zal de fractie deze motie ook 

steunen. 

D66: zal de motie steunen. Zij is op zich niet tegen 

nieuwe technologieën, dus ook van schaliegas. Maar 

D66 zegt aan de andere kant, schaliegas is een 

vertraging naar duurzame energie. Dus om die reden 

vindt de fractie dat niet gewenst op dit moment. 

 

 

 Uitslag hoofdelijke stemmingen Winkeltijdenverordening 2014 

 

Amendement huidig roulatiesysteem supermarkten handhaven        Gewijzigde raadsvoorstel Winkeltijdenverordening 2014 

 

voor 2  tegen   voor tegen 

Van Dillen Van de Groep  Van Dillen Koçigit 

Ernst Isselman  Ernst Koestal 

Grootjans Kock  Van de Groep Moïze de Chateleux 

Ter Heijne Koçigit  Grootjans Traag 

Heuthorst Koestal  Ter Heijne  

Koning Larsen  Heuthorst  
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Langeveld Moïze de Chateleux  Isselman  

Lukassen Van Pul  Kock  

Ooms De Rechteren van Hemert  Koning  

Steintjes Röttger  Langeveld  

Thus Sluiter  Larsen  

Vonk Traag  Lukassen  

Van der walle Verhoeven  Ooms  

Bali Wieman  Van Pul  

Berens   De Rechteren van Hemert  

Bulten   Röttger  

   Sluiter  

   Steintjes  

   Thus  

   Verhoeven  

   Vonk  

   Van der Walle  

   Wieman  

   Bali  

   Berens  

   Bulten  

 


