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Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  

2. Bestemmingsplan 
'Parapluherziening Uitsluiten 
woningbouw bestemmingen 
Centrum en Gemengd - 2018' 

1. De Nota van Zienswijzen en de Nota 
van wijzigingen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan 
'Parapluherziening Uitsluiten 
woningbouw bestemmingen Centrum 
en Gemengd - 2018' gewijzigd vast te 
stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
4. Naast de al bestaande reserveringen 

een specifieke reservering van 
100 woningen toe te voegen aan de 
lijst toegestane woningen van de 
herziene woningbouwstrategie voor 
centrumwonen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

3. Borgstelling Stichting 
Kunstgrasveld Wehl 

Geen wensen en bedenkingen in te 
brengen tegen het voorgenomen besluit 
van het college van burgemeester en 
wethouders om aan de Stichting 
Kunstgras Wehl een borgstelling af te 
geven voor een bedrag van € 210.688,-. 

Stemverklaringen 
SP: ondanks dat de fractie jammer vindt 
dat niet gekozen is voor natuurlijk 
invulmateriaal, wil zij, om vertraging te 
voorkomen, in dit geval, voor stemmen. 
GL: zij heeft geen wensen en 
bedenkingen bij het financiële aspect van 
de borgstelling. Wel maakt de fractie zich 
grote zorgen over de mogelijke 
milieurisico’s van rubbergranulaat dat bij 

Akkoord bij 
hamerslag 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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kunstgrasveld gebruikt wordt. GL 
verwacht dat de wethouder de adviezen 
van het RIVM volgt die hierover 
binnenkort bekend worden gemaakt. Ook 
als dit extra kosten met zich meebrengt 
om het rubbergranulaat te vervangen met 
milieuvriendelijke alternatieven zoals kurk 
en cocosvezels. 
LBD: zij kan zich vinden in de borgstelling, 
al is zij daar geen voorstander van. Waar 
de fractie wel grote zorgen over heeft zijn 
de gezondheidsrisico’s en de 
natuurimplicaties van met name het 
rubbergranulaat. LBD is benieuwd naar de 
conclusies van het RIVM en verwacht dat 
die volledig worden uitgevoerd. 
CU-SGP: sport draagt bij aan een positieve 
gezondheid en is daarom belangrijk. Deze 
aanvraag voldoet aan gestelde kaders. 
CU-SGP heeft daarom geen wensen of 
bedenkingen. De fractie is echter wel van 
mening dat de borgstelling zo beperkt als 
mogelijk moet blijven. 

4. Gewijzigde begroting 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-
2022 GR Laborijn 

1. Geen zienswijze in te dienen bij het 
dagelijks bestuur van Laborijn over de 
meerjarenbegroting 2019-2022 van de 
GR Laborijn. 

2. Geen zienswijze in te dienen bij het 
dagelijks bestuur van Laborijn over de 
gewijzigde begroting 2018 van de GR 
Laborijn. 

Motie (aangehouden) SP en PvLM om te 
onderzoeken verschuiven van inzet voor 
controle naar begeleiding. 
 
Toezeggingen 
De wethouder neemt de aanbevelingen 
uit het rapport over de bestandsanalyse 
mee in het plan van aanpak dat moet 

Unaniem 
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leiden tot het realiseren van betere 
resultaten met Laborijn. Het plan komt 
terug bij de raad. 

5. Lidmaatschap Euregio Rijn-
Waal 

1. De samenwerking met Duitsland 
(grensregio) te intensiveren. 

en hiertoe: 
2. Het lidmaatschap aan te gaan met de 

Euregio Rijn-Waal met ingang van 
1 juli 2018. 

3. De kosten van het lidmaatschap van 
€ 15.000 structureel op te nemen in 
Programma 0 van de begroting 2019. 

4. De kosten van 2018 incidenteel te 
dekken binnen Programma 0 van de 
begroting 2018 en hiertoe de 103de 
begrotingswijziging 2018 vast te 
stellen. 

 Akkoord bij 
hamerslag 

 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 
van  
 
 
 
griffier                                 voorzitter 
 


