
Besluitenlijst gemeenteraad 30 april 2015 

 

Raad nee: zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en 

vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2. Besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen 

van 19 en 26 maart 

2015 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

  

3. Vragenhalfuur  De PvLM stelt vragen over een benzinepomp aan 

de oostelijke randweg. 

 

De PvdA stelt vragen over een GVL in/bij 

De Kruisberg. 

 

De SP stelt vragen over het informatieprotocol 

Samenwerkende bedrijventerreinen West 

Achterhoek. 

 

De SP stelt vragen over de CAO-

onderhandelingen voor personeel van  

SW-bedrijven. 

 

GroenLinks stelt vragen over opvang voor 

uitgeprocedeerde asielzoekers. 

 

Het CDA stelt vragen over het budget voor de 

regeling voor minima. 

 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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4. Vaststellen 

bestemmingsplan 

Wijnbergseweg 174 - 

2014 

1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Wijnbergseweg 174 - 

2014 ongewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 Unaniem 

5.1. Verantwoording 2014 

en begroting 2016 

gemeenschappelijke 

regeling IJsselgraaf 

1. De verantwoording 2014 van de 

gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. Voor de begroting 2016 van de 

gemeenschappelijke regeling IJsselgraaf geen 

zienswijze in te dienen. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

5.2. Preventie- en 

handhavingsplan 

alcohol 2015-2016 

1. Het Preventie- en handhavingsplan alcohol 

2015-2016 vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het handhavingsprotocol 

Drank- en Horecawet dat de burgemeester 

heeft vastgesteld. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

5.3. Herinrichting 

Stadsfront 

1. De toegekende provinciale subsidie van 

€ 500.000,- uit het Impulsplan Wonen in te 

zetten voor uitvoering van het plan Stadsfront. 

2. Een krediet van € 200.000,- beschikbaar te 

stellen voor de cofinanciering van het plan 

Stadsfront, dat gedekt kan worden uit de 

verkoop van grond uit Holterhoek. 

3. Hiertoe de 49ste wijziging gemeentebegroting 

2015 vast te stellen.  

 Akkoord bij 

hamerslag 

5.4. Verlenging ontheffing 

woonplaatsvereiste 

voor de heer 

C.J. Telder 

 

Ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap voor de duur van één jaar aan 

de heer C.J. Telder. 

 Akkoord bij 

hamerslag 
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5.5. Instelling 

raadscommissie 

functioneringsgesprek 

burgemeester 2015 

De raadscommissie functioneringsgesprek 

burgemeester 2015 in te stellen, bestaande uit de 

volgende leden: dhr. L.T.M. Steintjes (voorzitter), 

dhr. S. Kroon (plaatsvervangend voorzitter), 

dhr. E.M.J. Boerwinkel, mevr. M. Sluiter, 

dhr. H.L.G. Moïze de Chateleux, dhr. J.E.L. de 

Rechteren van Hemert, mevr. S. Bali, 

dhr. R. Ooms. 

 Akkoord bij 

hamerslag 

6. Ingekomen brieven  De antwoorden op de brieven 1 en 3 komen 

voor de raad ter inzage 

 

7. Motie SP over brief 

aan VNG over cao-

onderhandelingen 

voor sw-bedrijven 

De motie is verworpen. Stemverklaring 

PvLM: de fractie zal voor de motie stemmen. Zij 

wil m.n. reageren richting wethouder, dat de 

motie overbodig is. Een extra impuls van de raad 

kan nooit overbodig zijn, tenzij de raad overbodig 

is. 

Voor: 

PvdA, SP, 

GroenLinks, 

PvLM 

Tegen: CDA, 

VVD, D66, 

GBD, SGP-CU 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 28 mei 2015, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


