Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 november 2016
Aanwezig: Aanwezig: H. Hellegers (voorzitter); G. Gnodde (griffier); de leden: mw. E. Alofs-van den
Boogaard (CDA); mw. A. van Asseldonk (VVD-Leefbaar Uden); R. van den Berg (VVD/Leefbaar Uden);
mw. M. van Bergen (SP); D. Bozkurt (Partij Bozkurt); J. van Deursen (SP); R. Geerders (Gewoon Uden);
mw. M. de Groot-Arts (CDA); G. van Heeswijk (Jong Uden); J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); R. Jetten
(CDA); mw. A.M. Kamp (VVD/Leefbaar Uden); F. Kersten (D66); J. van Lanen (Jong Uden); F. van
Lankvelt (CDA); mw. K. Schiffer (Jong Uden); T. Segers (SP); W. Somers (SP); mw. R. Sour (Jong Uden);
J. Timmers (CDA); mw. I. Tros (PvdA); J. Verbruggen (SP); mw. G. van den Wijngaard (Gewoon Uden);
T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden); J. Willems (VVD-Leefbaar Uden); S. Willems (Jong Uden); S.
Zeegers (SP); de wethouders: R. Peerenboom; T. Vonk; F. van den Berg; M. van Merwerode; G.
Overmans;
BESLUITEN
2
Besluit:

Vaststelling agenda
De raad stelt de conceptagenda ongewijzigd vast.
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Besluit:

Conceptbesluitenlijst vorige raadsvergadering d.d. 6 oktober 2016
De raad stelt de conceptbesluitenlijst ongewijzigd vast.
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Besluit:
Toelichting:

2e Termijn gemeenteraad
N.v.t.
De fracties gaan onder meer in op de schriftelijke reactie van het college op hun
algemene beschouwingen en dienen verschillende moties en amendementen in.
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Besluit:
Toelichting:

Reactie van college van burgemeester en wethouders (2e temijn)
N.v.t.
Het college beantwoordt de vragen van de fracties en geeft een reactie op de
ingediende moties en amendementen.
Wethouder Peerenboom zegt toe dat het Audit Comité een voorstel van het college
krijgt over het naar voren halen van de inspraak op de begroting. Het college doet
ook een voorstel over de rol van de raad daarbij.
Wethouder Overmans zegt toe dat hij nog laat weten wanneer er één verordening
voor de Jeugd en Wmo komt.
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Besluit:

Discussie over de ingediende moties en amendementen, daarna stemming over de
amendementen, het raadsvoorstel 'Vaststelling Programmabegroting 2017-2020'
(2016/13082) en de moties
De raad verwerpt Amendement 1 'Toevoegen Kunstgrasveld FC de Rakt' van SP en
CDA met 15 stemmen tegen én 12 stemmen voor van SP, CDA en Bozkurt.
De raad verwerpt Amendement 2 'Incidentele investering MRK' van SP, CDA en
Bozkurt met 15 stemmen tegen én 12 stemmen voor van SP, CDA en Bozkurt.
De raad neemt Amendement 3 'Subsidievoorschot aan MRK' van de coalitatie
unaniem aan.

De raad verwerpt Amendement 4 'Drempels weg in de centra' van de SP met 15
stemmen tegen én 12 stemmen voor van SP, CDA en Bozkurt.
De raad besluit conform het voorstel. De fractie van SP stemt tegen. Mevrouw De
Groot (CDA) legt een stemverklaring af. De fractie van het CDA zou andere keuzes
gemaakt hebben, maar vindt het niet in het belang van de inwoners om tegen te
stemmen.
De raad verwerpt Motie 1 'Plan wonen voor iedereen' van de SP met 15 stemmen
tegen en 12 stemmen voor van SP, CDA en Bozkurt.
De raad verwerpt Motie 2 'Aanvalsplan zorg' van de SP met 20 stemmen tegen en 7
stemmen voor van SP en Bozkurt.
De raad verwerpt Motie 3 'Kinderboerderij' van de SP met 20 stemmen tegen en 7
stemmen voor van SP en Bozkurt.
Toelichting:

De heer Timmers (CDA) geeft aan dat bij Amendement 1 ook andere oplossingen dan
een kunstgrasveld mogelijk zijn.
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Besluit:
Toelichting:

Sluiting
n.v.t.
De voorzitter sluit de vergadering rond 00:00 uur.

