
   
 
 
 
Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1  
Opening en mededelingen. 
 
 

  
Mevr. Rachak, (fractie PvdA) heeft 
zich afgemeld voor deze vergadering 
(20). 
 

2  
Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
Na behandeling van de 
programmabegroting besluit de 
gemeenteraad agendapunt 4 
Bestuursrapportage 2016 in de 
raadsvergadering van 17 december 
a.s. te behandelen.  
 

3  

Programmabegroting 2017 

 

 

  
Het voorstel wordt gewijzigd en na 
amendementen unaniem vastgesteld 
(bijlage amendementen  energie-
transitie en ontwikkeling lokale lasten).  
 

a  
Algemene beschouwingen 

  
Algemene beschouwingen fracties; 
 
SGP  
Amendement lijkbezorging A1 
 
ZVV;  
Medeindiener Moties en 
amendementen. 
 
PvdA;  
Motie M1 Tijdelijke huisvesting 
statushouders PvdA GL FvdS 
indieners 
 
Christen Unie;  
Amendement A II lokale lasten 
CU, ZVV, VVD, PvdA indieners 
 
Motie II; Kruising prins Willem 
Alexanderstraat/ Ouwelsestraat/ 
Middelkampseweg Indieners ZVV, 
CU, CDA, VVD, D66 FvdS, PvdA 
 
Amendement III; Energietransitie 
Indieners CU, ZVV, CDA, D66, GL 



FvdS, PvdA 
 
D66;  
Motie 4 Nieuwe impuls lokale 
democratie indieners D66/ GL 
 
Motie 5 Intensievere controle en 
handhaving bedrijven wet 
milieubeheer 
Indieners D66, GL, PvdA, FvdS 
 
CDA;  
Motie 6;Duurzaamheidsleningen, 
maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en scholen. Indieners 
D66 CDA, CU, PvdA, GL, ZVV, 
VVD,FvdS 
 
Motie 7; Energieneutraal bouwen 
Indieners CDA ,D66, CU, PvdA, GL, 
ZVV, VVD,FvdS. 
 
GL; 
Motie 8; Kunst &cultuurbeleid 
Indieners GL, D66, PvdA, ZVV, CDA. 
 
VVD; 
Motie 9; Stimulering ouderen 
jongeren. Indieners VVD, ZVV, CU, 
GL, CDA 
 
Motie 10; Gebiedsgericht werken 
Indieners VVD, ZVV, CU, CDA 
 
FvdS; 
Medeindiener, moties en 
amendementen. 
 

 

b  

Reactie van de fracties op de 

Algemene Beschouwingen 

  
Kort debat mede n.a.v. de 
ingediende moties en 
amendementen  

c  

Schorsing 

  
Kort reces 75 minuten  

d 
Reactie van het college 

  

Wethouder Zondag zegt toe de 

consequenties om grafrechten per jaar 

te laten uitbetalen door het college 

zullen worden berekend. College komt 

met voorstel mbt mogelijke splitsing. 



Hoeveelheid kostendekkendheid 

berekenen via overheadcijfer op de 

tarieven van de leges. 

Wethouder zegt toe uurtarief uit te 

splitsen in daadwerkelijke lasten en de 

overhead die daarover berekent moet 

worden en inzichtelijk te maken voor 

de raad. 

 

In november zal het zgn. kindpakket in 

brede beweging armoedebeleid 

worden besproken.  

College zal raad informeren over 

uitkomsten overleg brede beweging 

Wethouder Buwalda zegt desgewenst 

toe een presentatie te laten verzorgen 

t.b.v. de raad  door brede beweging 

armoedebeleid.  

 

Wethouder Zondag zegt toe verzoek 

om begroting gebiedsgericht in te 

richten via auditcomite op te pakken. 

 

Weth. Bragt zegt toe n.a.v. verzoek 

om aantallen en kosten begraaf-

rechten inzichtelijk te maken. 

Evaluatie naar raad in het voorjaar 

van 2017.  

 

Wethouder Bragt zegt toe de 

prestatieafspraken met 

woningbouwverenigingen inzake  

nieuwbouwprojecten op korte termijn 

naar de raad toe te sturen. 

Wethouder Bragt zegt toe n.a.v. 

vragen cijfers over “Scheef wonen” 

aan de raad toe te sturen. 

 

Wethouder Bragt zegt toe n.a.v. een 

vraag over ontbreken bladkorven 

binnen de gemeente  het tekort te 

inventariseren en indien nodig aan te 

vullen.  

 

Wethouder Buwalda zegt toe in 

december 2016 voorstel naar het 

college van B&W over windmolens . 

Na besluitvorming college naar de 

raad. 



 

N.a.v motie intensievere controle zegt 

wethouder Buwalda toe met ODR  in 

gesprek te gaan met een voorstel wat 

de mogelijke consequenties zijn om 

een specifieke opdracht te geven. 

T.a.v.de  voortgang in prioriteitstelling  

en het opschalen daarvan.  

 

Wethouder Buwalda zegt toe tesamen 

met burgemeester van den Bosch, die 

betrokken is bij het wallenplan, de 

aarden wal die nu nog onder het 

maaiveld ligt in beeldkwaliteit 

zichtbaarheid te geven. 

 

Wethouder Buwalda zegt de raad toe 

te rapporteren over mogelijk 

beschikbare ruimte’s voor jongeren 

eerste kwartaal 2017. 

 

Wethouder Looijen zegt de raad toe te 

komen met een integraal voorstel 

Spoorveste met medeneming 

verkeersafwikkeling waarin alle risico’s 

voor de gemeente zijn ingedekt. 

 

Wethouder Looijen zegt toe 

mogelijkheden schoolzwemmen te 

onderzoeken en naar de raad te 

rapporteren 1
e
 kwartaal 2017. 

 

Wethouder Looijen zegt toe schriftelijk 

te reageren n.a.v de vraag t.a.v.  

programma Economie waarin de 

ambitie staat om het aantal banen 

gelijk te houden. Terwijl de aantallen 

inwoners en bedrijven toenemen, 

evenals de aantal banen in de 

vrijetijdssector blijven de werkplekken 

0. Wat is hiervoor de verklaring?  

 

Wethouder Looijen  zegt toe 

samenvatting aan de raad te sturen 

van de enquete die is uitgezet naar 

zzpers. 

 

Wethouder Looijen zegt toe 

procesvoorstel m.b.t.  cultuurbeleid  in 



februari 2017aan de raad aan te 

bieden. 

 

N.a.v. vraag over veiligheid naar 
aanleiding van de in de 
Veiligheidsregio Brabant-Noord 
gemaakte afspraak dat de raden van 
de betrokken 19 gemeentes een 
grotere sturende rol krijgen op basis 
van speciaal hiervoor geformuleerde 
kaders. In die regio was onvrede over 
de mogelijkheid die je als 
gemeenteraad hebt om aan te geven 
wat belangrijk is voor een bepaalde 
gemeente om überhaupt te kunnen 
controleren. Heeft het college 
inmiddels bij onze buurregio 
geïnformeerd hoe dat vorm krijgt en is 
duidelijk of zoiets ook voor onze regio 
iets zou zijn? 

Burgemeester van den Bosch zegt toe 

uit  te zoeken wat de veiligheidsregio 

Brabant Noord voor kaderstelling 

richting de raden heeft vormgegeven 

 

Burgemeester van den Bosch zegt de 

raad toe een informatienota in 2016 

toe te sturen mbt achterstanden in 

handhaving. 

 

 

e  
 

 
Debat over moties en 
amendementen 
 

  

SGP trekt amendement A1 in en dient 

nieuw amendement in A4. 

  

D66/GL Motie 4 wordt gewijzigd  lid 2 

komt als gevolg van deze wijziging te 

vervallen.  

 

f  
Stemmingen /Besluitvormimg  

  

A2 Financiele begroting ontwikkeling 

lokale lasten. 

Stemverklaring. CDA (Melse) 

Fracties VVD, CU, SGP, ZVV(14)  

Amendement wordt aangenomen.  

 

A3 Energietransitie  

CDA, CU, PvdA, D66, SGP, FvdS, 

ZVV, GL (18) (Amendement wordt 

aangenomen.  

 



A4 begraafrechten stemverklaring 

CDA (Melse) 

CDA, CU, SGP (9) Amendement 

wordt verworpen. 

 

Het voorstel programmabegroting 

2017 is unaniem akkoord.(20) 

 

Motie 1 Tijdelijke huisvesting 

statushouders 

GL, PvdA, SGP, FvdS (7). Motie wordt 

verworpen. 

 

Motie 2 Kruising Willem 

Alexanderstraat/ Ouwelsestraat/ 

Middelkampseweg  

CU, CDA, ZVV, PvdA, FvdS , SGP, 

GL VVD, D66, Motie wordt 

aangenomen. 

 

Motie  4 Nieuwe impulsen lokale 

democratie . 

Stemverklaring D66, stemverklaring 

FvdS. 

Fracties GL,PvdA, D66 FvdS, CU(7) 

Motie wordt verworpen. 

 

Motie 5 Intensievere controle en 

handhaving bedrijven wet 

milieubeheer. 

GL, PvdA D66 FvdS, CU (7) 

Motie wordt verworpen. 

 

Motie 6 Duurzaamheidslening 

maatschappelijke organisaties, 

verenigingen en scholen. 

Stemverklaring CDA (Melse), ZVV 

(Metz), FvdS, GSP (Bok). 

SGP (Bok), Gl, D66, VVD, CDA, 

PvdA, ZVV, CU, FvdS, SGP (20) 

Motie wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 7 energieneutraal bouwen 

stemverklaring CDA (Melse) 

Metz (ZVV), FvdS (FvdS), 

SGP (Bok), Gl, D66, VVD, CDA, 

PvdA, ZVV, CU, FvdS, SGP (20) 

Motie wordt unaniem aangenomen 

 



Motie 8 Kunst en cultuurbeleid. Gl, 

D66, VVD, CDA, PvdA, ZVV, CU, 

FvdS,(16) 

Motie wordt aangenomen. 

 

Motie 9 Stimulering ouderen en 

jongeren. GL, D66, VVD, CDA, PvdA, 

ZVV, CU, FvdS, SGP (20) 

Motie wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie 10 Gebiedsgericht werken.  

Fracties VVD, CDA, GL, PvdA, CU,  

ZVV,  D66 ,FvdS (16) 

Motie wordt aangenomen. 

 

 

4  
Bestuursrapportage 2016 

  

Ordevoorstel om dit agendapunt door 

te schuiven naar de raadsvergadering 

van 17 november a.s. Unaniem 

akkoord.(20) 

 

5  Sluiting   

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


