Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 november 2015
Aanwezig: H.A.G. Hellegers (voorzitter); G.B. Gnodde (griffier); de leden: mw. E.A.A.M. Alofs-van den
Boogaard (CDA); mw. A.M.W.P. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R.J.W. van den Berg
(VVD/Leefbaar Uden); mw. M.A.A.F. van Bergen (SP); mw. A. Bolat (PvdA); J.J.C.A.P. van Deursen
(SP); M.J.M. Geerders (Gewoon Uden); mw. M.L.A.J. de Groot-Arts (CDA); G.V.I.C. van Heeswijk (Jong
Uden); J.W.B. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R.G.C. Jetten (CDA); mw. A.M.C.J. Kamp (VVD/Leefbaar
Uden); F.H.H. Kersten (D66); F.J.M. van Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); A.C. Segers (SP);
W.L.M. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden); J.M.J. Timmers (CDA); J.H.M. Verbruggen (SP); mw.
R.E. van den Wijngaard (Gewoon Uden); A.S.M. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J.M.C. Willems
(VVD-Leefbaar Uden); S.J.G.W. Willems (Jong Uden); S.J. Zeegers (SP); de wethouders: R.P.J.M.
Peerenboom; M.J.A. Vonk; B.M. Tuithof; M.J. van Merwerode; G.A. Overmans.
Afwezig: D. Bozkurt (SP); J.M. van Lanen (Jong Uden)
BESLUITEN
1
Opening en mededelingen
Besluit:
N.v.t.
Toelichting: Job van Lanen en Deniz Bozkurt hebben zich afgemeld
Gerda Vervoort komt later
2
Vaststelling agenda
Besluit:
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.
Toelichting:
3
Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 8 oktober 2015
Besluit:
De raad stelt de conceptbesluitenlijst ongewijzigd vast.
Toelichting:
4
Reactie College van burgemeester en wethouders (eerste termijn)
Besluit:
N.v.t.
Toelichting: Wethouder Peerenboom geeft eerst een algemene reactie op de programmabegroting
en de algemene beschouwingen van de verschillende fracties. Daarna reageert elke
portefeuillehouder op de algemene beschouwingen met betrekking tot zijn eigen
portefeuille.
Wethouder Tuithof zoekt uit hoe de informatievoorziening over de Afvalproef
richting de inwoners is geregeld en informeert de raad hier over.
5
Schorsing van de vergadering
Besluit:
N.v.t.
Toelichting:
6
Tweede termijn gemeenteraad
Besluit:
N.v.t.
Toelichting: De fracties reageren op de algemene beschouwingen van de andere fracties en op de
reacties van het college op deze algemene beschouwingen. Dat gebeurt in deze
volgorde: SP, VVD-Leefbaar Uden, Jong Uden, CDA, Gewoon Uden, D66 en PvdA.

De heer Kersten (D66) dient de Motie Paragraaf Duurzaamheid in raadsvoorstellen in.
Mede-indieners zijn: Jong Uden, Gewoon Uden, VVD-Leefbaar Uden en PvdA.
Mevrouw Bolat (PvdA) dient de Motie Kleinschalige noodopvang in. Mede-indieners
zijn: D66, Gewoon Uden, Jong Uden, VVD-Leefbaar Uden en de SP.
7
Schorsing van de vergadering
Besluit:
N.v.t.
Toelichting:
8
Reactie van College van burgemeester en wethouders (tweede termijn)
Besluit:
N.v.t.
Toelichting: Wethouder Peerenboom zegt toe dat de raad ter bespreking een inventarisatie van de
schuldpositie ontvangt en een aanpak hoe daarmee om te gaan.
Wethouder Tuithof zegt toe dat hij de raad informeert over de aansluiting van het
buitengebied op de glasvezelkabel.
Wethouder Tuithof zegt toe dat hij de raad informeert over de stand van zaken van de
U van Uden.
9

Discussie over de ingediende moties en amendementen, daarna stemming over de
amendementen, het raadsvoorstel 'Vaststelling Programmabegroting 2016-2019'
(2015/13014) en de moties
Besluit:
De raad besluit conform het raadsvoorstel. De fracties van de SP en het CDA stemmen
tegen.
De raad stemt unaniem in met de moties Duurzaamheid in raadsvoorstellen en
Kleinschalige Noodopvang.
Toelichting: Naar aanleiding van de discussie wordt aan de motie over de Kleinschalige noodopvang
toegevoegd: bespreking met andere betrokkenen. Het CDA dient de motie met deze
aanpassing mede in. Daardoor is het een raadsbrede motie geworden.
10
Sluiting
Besluit:
N.v.t.
Toelichting: De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015
De griffier
G.B. Gnodde

de voorzitter
H.A.G. Hellegers

