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Gemeentebelangen

1

OMSCHRIJVING

BESLUIT

1

Opening.

De voorzitter opent de vergadering met de bede en heet iedereen van harte welkom.

2

Trekking stemcijfer en spreekrecht
voor het publiek
Vaststellen agenda

Stemcijfer 17 wordt getrokken: Mevrouw De Waal, de fractie GB mag beginnen met de beraadslagingen.

De besluitenlijst van 13 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Vaststellen van de besluitenlijst 13
december 2018
Vaststellen van de besluitenlijst 18
december 2018
Mededelingen

5

Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken categorie 1-A:
SP vraagt of het college al heeft gereageerd op de brieven van omwonenden over de plannen voor verharding
van de Jagersboslaan.
Wethouder Van de Ven zegt dat de toezegging is gedaan dat de beantwoording van de brieven binnen twee
weken in het college zal worden besproken en dat de beantwoording ter informatie aan de raad wordt gestuurd.

3.1

3.2
3.3

De voorzitter stelt voor om agendapunt 6.5 te wijzigen in 6.6 en als nieuw agendapunt 6.5 toe te voegen het
benoemen van de plaatsvervangend voorzitter van de commissie Bestuur & Samenleving. De raad gaat hiermee
akkoord.
D66 kondigt een Motie vreemd aan de orde van de dag aan over de rotonde bij het Van der Valk hotel. De raad
gaat akkoord met de toevoeging van de motie vreemd aan de orde van de dag. De motie wordt toegevoegd
onder agendapunt 8.
De agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.

De besluitenlijst van 18 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter meldt dat er een afmelding is van de heer Van Doorn (GB).

De raad heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken categorie I en II.
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6
6.1

ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

Hamerstukken
Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor het oprichten van
een woning aan de Hoevensestraat
21a
Subsidiebeschikking PHS Vught

Hamerstuk

Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.

Hamerstuk

6.3

Wijziging Verordening naamgeving
en nummering (adressen) 2014

Hamerstuk

6.4

Benoeming lid en plaatsvervangend
lid algemeen bestuur WSD

Hamerstuk

6.5

Benoeming plaatsvervangend
voorzitter van de commissie Bestuur
& Samenleving
Instellen onderzoekscommissie
geloofsbrieven toelating tijdelijk
raadslid mevrouw Dorna

Hamerstuk

Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.
Het raadsbesluit wordt in
stemming gebracht en unaniem
aangenomen.

6.2

6.6

7
7.1

Hamerstuk

Bespreekstukken
Verslag onderzoekscommissie
geloofsbrieven en toelating tijdelijk
raadslid mevrouw Dorna
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De voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Van Dinther,
geeft aan dat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven van
mevrouw Dorna in orde heeft bevonden en constateert dat de
benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De

De raad stemt in met het voorstel
van de onderzoekscommissie om het
advies te volgen.
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ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

commissie adviseert tot toelating van mevrouw Dorna als tijdelijk lid
van de raad van de gemeente Vught.
7.2

Beëdiging van toegelaten raadslid

Mevrouw Dorna legt de belofte af tot benoeming van lid van de raad.

7.3

Procedure vaststellen
beeldkwaliteitsplan `De Hagen
deelgebied fase 1 Isabellaveld

GB: hamerstuk. De woningen voldoen aan het bouwbesluit en de
prijscategorie.
SP zegt dat het beeldkwaliteitsplan prima is, maar niet voldoet aan de
eis om voldoende (sociale) woningen te bouwen. Gemaakte afspraken
over een prijsrange worden niet nageleefd. Alles zit nu op het
maximum. De SP kan zich niet vinden in het voorliggende plan.
PvdA-GroenLinks: hamerstuk. Het plan voldoet aan de afspraken.
CDA: hamerstuk.
VVD: hamerstuk.
D66 zegt dat het plan op papier wel, maar in de praktijk niet klopt. De
raad heeft een aantal prijscategorieën afgesproken, maar het plan dat
uitgevoerd wordt is niet wat de raad heeft bepaald. De woningen zijn,
zeker met een pluspakket, te duur. D66 vindt het beeldkwaliteitsplan
op zich prima.

De raad besluit tot toelating van
mevrouw Dorna als tijdelijk raadslid.
Het raadsvoorstel wordt in
stemming gebracht.
Tegen het voorstel is de SP (2).
Het raadsvoorstel is
aangenomen.

Wethouder Pennings zegt dat het plan voldoet aan de door de raad
gestelde voorwaarden. Mensen hoeven geen meerwerkpakket te
kiezen.
7.4

Gewijzigde gemeenschappelijke
regeling ODBN
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VVD is van mening dat de wijziging gemeenschappelijke regeling
ODBN gewijzigd dient te worden. Het voorstel om collectieve taken,
anders dan op basis van vrijwillige collectiviteit, aan te wijzen blijkt
toch niet zo’n goed idee. In het voorstel is sprake van opgelegde

Het raadsvoorstel wordt in
stemming gebracht en unaniem
verworpen.
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ADVIES FRACTIES
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collectiviteit van taken. De VVD kan niet instemmen met het
voorliggende raadsvoorstel. Een optie is om het idee van collectieve
taken te laten varen of de collectieve taken alleen collectief te laten zijn
als alle partijen ermee instemmen. De VVD dient hiertoe samen met
alle andere raadsfracties een motie (M1) in, waarin het college wordt
verzocht niet in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling ODBN en dit bij de ODBM kenbaar te maken.
GB sluit zich aan bij de woorden van de VVD. GB heeft de motie
mede ingediend.
SP is het eens met de stelling van de VVD, maar vraagt zich af wat er
gebeurt als het college de motie niet wil uitvoeren.
PvdA-GroenLinks is tegen het voorstel en steunt de motie.
CDA zegt dat de personele en financiële consequenties van het besluit
niet te overzien zijn. CDA is tegen het voorstel en steunt de motie.
D66 is tegen het voorstel en steunt de motie.

De motie (M1) ingediend door alle
fracties, wordt in stemming gebracht
en unaniem aangenomen.

Wethouder Pennings zegt dat het zijn taak is om de zorgen die de
raad via de motie heeft uitgesproken over te brengen aan de ODBN.
Hij gaat aan de slag met het onderdeel collectieve taken.
7.5

Reglement van Orde gemeenteraad
en Verordening raadscommissies
Vught 2019
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GB zegt dat er een verschil van inzicht is over artikel 4, lid 2 van de
verordening raadscommissies Vught 2019. GB dient, mede namens de
VVD, een amendement (A1) in om de wijziging die vanuit de
werkgroep in meerderheid is toegepast door te voeren op artikel 4, lid
2 van de verordening raadscommissies Vught 2019. Burgerleden
mogen bij commissievergaderingen alleen het woord voeren als er bij
de vergadering minimaal één raadslid van de fractie aanwezig is. Als in
de commissievergadering gekozen raadsleden bij elkaar zitten, is het

Het amendement (A1), ingediend
door GB en VVD over de het niet
wijzigen van de deelname van
burgerleden aan de
commissievergaderingen wordt
hoofdelijk in stemming gebracht:
Tegen het amendement zijn:
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ADVIES FRACTIES

EINDBESLUIT

duidelijk wat het vervolg zou kunnen zijn en is de discussie in de
commissie betrouwbaarder en completer. De kiezer heeft gekozen
voor bepaalde personen op de lijst. Burgerleden zijn niet op die manier
geplaatst en kunnen ook niet ter verantwoording worden geroepen.
SP zegt dat het amendement van de fracties GB en VVD een goed
werkend democratisch debat in de weg staat. In het amendement staat
een aantal argumenten dat ten onrechte wordt aangevoerd. De mensen
die op de kieslijst staan zijn democratisch gekozen door hun eigen
achterban. Een burgerlid heeft een adviserende en ondersteunende rol.
De SP kan zich niet vinden in een stellingname die ertoe leidt dat een
partij niet goed betrokken wordt bij een democratisch proces. Een
burgerlid kan inspringen als een partij niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen en zijn eigen stem niet kan laten horen. SP stemt niet in met
het amendement.
PvdA-GroenLinks is blij met de veranderingen wat betreft
burgerleden. Democratie staat bij de fractie hoog in het vaandel. Het is
belangrijk dat alle partijen, ook de kleine, worden gehoord.
Burgerleden staan ook op de kieslijst en worden voorgedragen door de
fractie.
CDA: hamerstuk. Een meerderheid van de werkgroep is voorstander
van aanpassing van het reglement van orde. Dit geeft beëdigde
burgerleden de mogelijkheid om, wanneer het raadslid niet aanwezig
kan zijn, toch deel te nemen aan de beraadslagingen in de commissies.
Het amendement van GB en VVD is nadelig voor de kleinere partijen.
Hierdoor wordt de mogelijkheid ontnomen om hun achterban te
vertegenwoordigen en dit druist tegen elke democratische gedachte in.
Het CDA stemt niet in met het amendement. Burgerleden staan ook
op de kieslijst en worden ook beëdigd en hebben toegang tot alle

mevrouw Van Wiggen (SP), de heer
Yacoub (SP), de heer Middelhoff
(PvdA-GL), mevrouw Dorna
(PvdA-GL), de heer Van der Vossen
(PvdA-GL), mevrouw Sprik (PvdAGL), mevrouw Vos (CDA),
mevrouw Wiegant (D66), de heer
Potters (D66) en mevrouw
Schellekens (D66).
10 stemmen tegen.
Voor het amendement zijn:
Mevrouw De Waal (GB), de heer
Van Gemert (GB), mevrouw Pullens
(VVD) de heer Du Maine (VVD), de
heer Doorenbos (VVD), de heer
Van Dinther (VVD), de heer Van
der Zee (GB), mevrouw Peijnenburg
(GB), de heer Versteeg (GB), de
heer Verzandvoort (GB).
10 stemmen voor.
De stemmen staken. Als de
stemmen staken in een niet-voltallige
vergadering dan wordt conform de
Gemeentewet de stemming
uitgesteld naar een volgende
vergadering.
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8

Motie vreemd aan de orde van de
dag, ingediend door SP over de
fietsbrug bij de rotonde bij het Van
der Valk hotel
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ADVIES FRACTIES

raadsinformatie. CDA verzoekt om een hoofdelijke stemming over het
amendement.
VVD is van mening dat de regel dat burgerleden toegang hebben aan
deelname van de commissievergaderingen, wanneer er tenminste één
raadslid van de betreffende fractie bij de vergadering aanwezig is, in
het nieuwe reglement gehandhaafd moet blijven. Een burgerlid heeft
een ondersteunende en adviserende rol, maar geen plaatsvervangende
rol. De VVD heeft respect voor de toegevoegde waarde van
burgerleden, maar dat wil niet zeggen dat de fractie burgerleden
dezelfde rechten en plichten toedient in de commissievergaderingen
als raadsleden. Het burgerlid kan deelnemen aan
commissievergaderingen onder de voorwaarde dat bij de vergadering
minimaal één raadslid van de betreffende fractie aanwezig is.
D66 staat achter de voorgestelde wijzigingen. De belangrijkste
wijziging is dat burgerleden volwaardige leden worden van de
commissies. D66 stemt niet in met het amendement. Het is de vraag
hoe het amendement het algemeen belang van Vught dient. Het gaat
te ver als een meerderheid gaat bepalen dat het voor een minderheid
moeilijker wordt om hun geluid te laten horen.
D66 dient, namens alle fracties, een motie vreemd aan de orde van
de dag in. Een veilige fietsoversteek bij de rotonde van het Van der
Valk hotel lijkt verder weg dan ooit en dat is onaanvaardbaar. Er zijn
verschillende ontwerpen geweest. Het geld was er wel, maar het
duurde heel lang waardoor deadlines verlopen zijn en de subsidie van
700.000 euro is misgelopen terwijl de eerste fietsbrug er nog niet ligt.
De raad wil dat er zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen en
heeft daarom het initiatief genomen voor de motie. Voor de raad ligt
de nadruk op de tweede bullet van het dictum van de motie.

EINDBESLUIT

De motie vreemd aan de orde van
de dag over de fietsbrug bij rotonde
bij het Van der Valk hotel, ingediend
door alle raadsfracties, wordt
unaniem aangenomen.
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ADVIES FRACTIES
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GB heeft weinig toe te voegen aan de woorden van D66 en dient de
motie graag mee in ten voordele van de verkeersveiligheid van de
fietsers.
SP sluit zich aan bij de vorige sprekers.
PvdA-GroenLinks vindt het allerbelangrijkste punt dat het
fietsprobleem wordt opgelost en wel op een betere manier dan met de
ene brug zoals oorspronkelijk was bedacht.
CDA dient de motie mede in omdat er zo snel mogelijk een veilige
oplossing moet komen voor de fietsers en hoopt dat er nu een
daadkrachtig signaal naar den Bosch gaat en dat Vught zelf de regie
gaat pakken. CDA verzoekt de wethouder om de tijdelijke maatregelen
bij de gemeente Den Bosch onder de aandacht te brengen.
VVD wil dat de motie wordt aangenomen en dat er wordt doorgepakt.

9

Sluiting
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Wethouder Van de Ven zegt dat de subsidie die bij het rijk liep niet is
verlengd, maar de subsidie bij de provincie wel. Het is niet zo dat nu
een fietsveilige verbinding over de rotonde via een brug verder weg is
dan ooit. Vanuit Den Bosch worden de belangen van Vught zwaar
gewogen. Er wordt nu gewerkt aan het realiseren van een veel
optimalere oplossing. De wethouder zal de eerste bullet van het
dictum meenemen in de gesprekken met de gemeente Den Bosch en
de provincie. De ambitie is om in 2020 een oplossing te realiseren. De
wethouder informeert de raad – zoals eerder in de commissie
toegezegd - nog dit kwartaal te informeren over de verdere voortgang.
De wethouder zal alle drie bullets van het dictum uitvoeren. Hij
benadrukt dat dit alleen succesvol kan zijn als Vught en Den Bosch
hierin de handen ineen geslagen houden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2019,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

Mw. N. Collombon

R.J. van de Mortel

Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2019

9

