Besluitenlijst raadsvergadering dinsdag 12 juli 2016
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Opening en vaststelling van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.
Voorstel om onder voorbehoud van ontvangst en beoordeling van de
accountantsverklaring:
- de bijgevoegde jaarstukken 2015 met een positief resultaat, incl.
bestemmingen conform het bestaand beleid, van € 5.785.600,00 vast te
stellen.
- In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming ter hoogte van
€ 1.177.000,00 t.b.v. de uitvoering van taken in 2016 en deze middelen toe
te voegen aan de Begroting 2016.
- De risicoreserve te verlagen met € 389.000,00 waarmee de ratio
weerstandsvermogen weer 1 wordt.
- In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming ter hoogte van
€ 1.792.000,00 t.b.v. het vormen van een bestemmingsreserve sociaal
domein.
- In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming t.b.v. het vormen
van bestemmingsreserves voor:
 het onderhoud aan speelvoorzieningen
€ 324.000,00
 het onderhoud aan gebouwen
€1.282.000,00
 het onderhoud aan wegen
€ 750.000,00
 het onderhoud aan straatverlichting
€ 297.000,00
 het landschapsbeleidsplan
€ 316.000,00
Het overige resultaat (na bestemming) voor € 237.000,00 te doteren aan de
algemene reserve (geblokkeerd ter financiering)
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Algemene Beschouwingen
Bij dit agendapunt zijn moties en amendementen ingediend. Voor het overzicht wordt
verwezen naar de bijlage bij deze besluitenlijst.
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Voorstel om de Voorjaarsnota 2016 en memo Meicirculaire 2016 vast te
stellen, zijnde:
1. Voorjaarsnota 2016, zijnde;
- Deel I, Bijstelling van de begroting 2016 alsmede de voortgang
van de beleidsvoornemens en deel III A, beleidsinitiatieven
2016;
- Deel II, Uitgangspunten en kaders begroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020, autonome ontwikkelingen 20172020 en deel III B, beleidsinitiatieven 2017-2020;
- Het gewijzigde meerjarenperspectief 2016-2020.
2. De uitkomsten van de memo Meicirculaire 2016 en deze in (meerjaren)
begroting te verwerken.
AMENDEMENTEN
Voor het de stemverhoudingen bij de ingediende amendementen wordt verwezen naar
het bijgaande overzicht.
Daarbij zijn de volgende stemverklaringen ingediend.

T.a.v. amendement 3 (Beleidsinitiatieven Sociaal Domein):
Fractie SP: de fractie begrijpt de twijfel van de fractie PvdA en gaat daarin mee waar
het gaat om beleidsinitiatief 1, maar niet waar het gaat om beleidsinitiatief 5a, omdat
dit voorstel knelpunten wegneemt. De fractie stemt daarom tegen dit amendement.
Fractie VVD: de fractie stemt tegen het amendement omdat hij van mening is dat het
aan te schaffen software pakket in het kader van beleidsinitiatief 5a wel degelijk
toegevoegde waarde heeft en pleit niet voor uitstel hiervan;
GroenLinks: de fractie steunt het amendement niet omdat zij beide beleidsinitiatieven
goede voorstellen vinden;
Fractie D66: de fractie volgt de opmerkingen van de fracties SP en VVD waar het gaat
om beleidsinitiatief 5a. Voor wat betreft beleidsinitiatief 1 heeft de fractie begrepen dat
het college hiermee aan de slag wil en stappen wil zetten. De fractie stemt daarom
tegen het amendement;
Fractie GPR/B: de fractie stemt tegen het amendement om dezelfde reden als de
anderen
GEAMENDEERD VOORSTEL:
Het geamendeerd voorstel wordt aangenomen met algemene stemmen.
Stemverklaringen
Fractie SP: De fractie kan zich vinden in de meeste van de beleidsinitiatieven en stemt
in met de Voorjaarsnota, wat niet betekent dat de fractie nu ineens voor een aantal
bezuinigingen is waarvan melding wordt gemaakt. Daar zijn eerder besluiten over
genomen;
Fractie PvdA: de fractie stemt in met het voorstel met dezelfde kanttekeningen als de
fractie SP. Er zijn nog wel vragen en opmerkingen over een aantal beleidsinitiatieven
over het geheel vindt de fractie het een goede Voorjaarsnota.
MOTIES
Voor het de stemverhoudingen bij de ingediende moties wordt verwezen naar het
bijgaande overzicht.
Daarbij zijn de volgende stemverklaringen ingediend.
T.a.v. motie 3 (OV voor Gelrepasbezitters)
Fractie VVD: de fractie merkt op dat er wat moet worden gedaan aan
verwachtingsmanagement. De fractie is voor het uitvoeren van een quick scan maar wil
daarbij benadrukken dat dit nog niet ‘binnen’ is.
Fractie GPR/B: door de aanpassingen van de tekst van deze motie stemt de fractie in
met de motie.
T.a.v. motie 5 (Tijdig alle opties voor Presikhaaf in beeld)
Fractie GPR/B: door de uitleg van het college en de aangepaste tekst van de motie
stemt de fractie voor de motie.
T.a.v. motie 9 (Afvalstoffenheffing eerlijke verdeling)
Fractie D66: de fractie stemt tegen de motie omdat hij het scheiden van afval wil
stimuleren en daarom de strekking van deze motie niet kan dragen;
Fractie CDA: de fractie stemt tegen de motie in verband met verwachte administratieve
lastendruk waardoor middelen aan de verkeerde zaken worden uitgegeven. Er zijn
volgens de fractie betere methoden zijn om deze doegroep te ondersteunen;
Fractie SP: De fractie had wat twijfels over willekeur van de doelgroep, maar is van
mening dat het toch wat oplevert voor een kleine groep minima en stemt daarom in
met de motie. Wel roept de fractie het college op om de mogelijkheden van
luierrecycling te onderzoeken;
Fractie VVD: de fractie stemt op basis van een combinatie van argumenten van de
fractie D66 en CDA tegen de motie
Fractie GL: de fractie ondersteunt de oproep van de SP om de mogelijkheden van
luierrecycling te onderzoeken en sluit zich aan bij de stemverklaring van de fractie D66
en stemt tegen de motie.
T.a.v. motie 12 (Regenboog Zebrapad)

Fractie VVD: de fractie stemt voor de motie en stelt voor om hiervoor een ludieke
locatie te zoeken.
TOEZEGGINGEN
Mevrouw Van Wingerden-Boers zegt toe dat het college de mogelijkheden zal
onderzoeken om het speelterrein aansluitend aan het Oranjeplein in Velp de naam van
Guus Dijkhuizen te geven.
Wethouder Vugts zegt toe om alles dat voor de raad van belang kan zijn voor een
goede besluitvorming rondom Presikhaaf Bedrijven vroegtijdig met de raad te zullen
delen.
Wethouder Vugts deelt t.a.v. motie 8 (Help jongeren uit de schulden) mee dat hij
hiermee bezig is en zegt toe hieraan uitvoering te willen geven.
Wethouder Vugts deelt t.a.v. motie 10 (Adempauze) mee dat er wordt gewerkt aan
vergroting van de bekendheid en zegt toe dat hij in het eerste kwartaal van 2017 zal
komen met een evaluatie.
Wethouder Pos deelt t.a.v. motie 6 (Bewegen mag wat kosten) mee dat er overleg
plaatsvindt met de scholen. Hij zegt toe de raad te informeren over de uitkomsten van
deze gesprekken, welke verschillen te constateren vallen en welke oplossingen daarbij
horen. Hij zal bij deze gesprekken meenemen de besteding van de reserves die er bij
de scholen bestaan.
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Gelegenheid tot het stellen van vragen aan het college van burgemeester en
wethouders.
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
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