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Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

2. Vaststellen programmabegroting 

2015 

De programmabegroting 2015 vast te 

stellen. 

Amendement PvdA en SP (verworpen) 

groot onderhoud wegen. 

 

 

 

 

Amendement PvdA en GBD 

(verworpen) leges omgeving- 

vergunningen. 

 

 

 

Stemverklaringen voorstel: 

SP: de fractie heeft grote moeite met 

deze begroting. Er is veel onduidelijk en 

veel is vanavond onduidelijk gebleven. 

Ondanks dat zal de fractie niet tegen de 

begroting stemmen, om twee redenen. 

De begroting gaat voornamelijk over op 

de winkel passen. Daar is de SP blij mee. 

De fractie wil zichzelf niet buitenspel 

zetten. Van de fractie mag verwacht 

worden dat zij het college kritisch en op 

Voor: PvdA, SP, 

GBD, PvLM 

Tegen: CDA, VVD, 

D66, GroenLinks, 

SGP-CU 

 

Voor: PvdA, SP, 

GBD 

Tegen: CDA, VVD, 

D66, GroenLinks, 

PvLM, SGP-CU 

 

Voorstel 

Tegen: GBD 

Voor: de overige 

fracties 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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basis van eigen onderzoeken zal blijven 

volgen en waar nodig met eigen 

voorstellen zal komen. Daarbij meldt de 

SP dat zij vanaf december een meldpunt 

zorg opent. 

PvdA: Ondanks het feit dat geen 

wijziging van de begroting heeft 

plaatsgevonden stemt de PvdA wel in 

met de begroting omdat er gelukkig wel 

veel zaken goed in worden geregeld. 

GBD: de fractie zal tegen de begroting 

stemmen, als enige misschien. Omdat 

met het groot onderhoud aan die 

wegen, daaraan wil de fractie niet 

opgehangen worden. Het hele verhaal 

daarin is de GBD niet duidelijk 

geworden. Niet duidelijker als wat het 

van tevoren was. Dus daarom stemt 

GBD tegen de begroting. 

 

Motie PvdA en GBD (aangenomen) ruim 

op die regels 

 

 

 

 

 

Motie VVD (aangenomen) verduidelijking 

risico’s en indicatoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor: PvdA, SP, 

VVD, D66, GBD, 

PvLM 

Tegen: CDA, 

GroenLinks, SGP-

CU 

 

Unaniem 
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Motie D66 en PvdA (verworpen) 

samenwerken in de Achterhoek. 

 

 

 

 

Motie D66 (aangenomen) voedselbank 

als extra keuze bij kerstpakket 

Stemverklaring motie 

VVD: de fractie heeft in haar tweede 

termijn al aangegeven dat zij een extra 

keuzemogelijkheid voor willekeurig welk 

goed doel bijzonder zouden waarderen. 

Maar natuurlijk ondersteunt de VVD 

deze oproep om de keuzemogelijkheid 

voor de voedselbank toe te voegen. 

 

De heer Averesch onthoudt zich van 

stemming vanwege zijn betrokkenheid bij 

de voedselbank. 

 

Toezeggingen 

Wethouder Bulten: leges, de raad krijgt 

eind dit jaar een analyse voorgelegd over 

de kostendekkendheid. In het 

raadsvoorstel worden keuzes 

voorgelegd voor oplossingen. 

Wethouder Van der Meijs: zij 

onderzoekt of het technisch mogelijk is 

om de motie over de voedselbank als 

Voor: PvdA, VVD, 

D66, GBD 

Tegen: CDA, SP, 

GroenLinks, PvLM, 

SGP-CU 

 

Unaniem 
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keuze in het kerstpakket, toe te voegen. 

Mocht dat niet lukken dan zorgt zij voor 

een andere mogelijkheid in de geest van 

de motie. 

Wethouder Langeveld: duurzaamheid, de 

strategische agenda staat gepland voor 

maart 2015; er komt een financiële 

paragraaf bij. 

Burgemeester Joosten: 

Openbare orde: de raad krijgt een 

terugkoppeling uit de beheerscommissie 

van de Domus. 

Samenwerking regio: de raad krijgt hier op 

korte termijn voorstellen over. Het 

college geeft prioriteit aan het maximaal 

opzoeken van synergievoordelen van het 

samenwerken in de regio. 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 27 november 2014, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


