
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst  
raadsvergadering 

616929 

7 november 2013 
 

AANWEZIG: Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD), Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Mw. A. Brummer-van der 
Drift (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs, Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. 
E.H. van der Linden (D66), Dhr. S.M. Nieuwland (D66), Dhr. H.M. Klaasen (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. E.G.M. 
van de Weijer-Lambers (CDA), Dhr. E.J.M. van Vlijmen, Dhr. J.H. Maas (PvdA), Mw. J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA), Mw. 
M.J. Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. A.P. van der Have (HBB), Mw. I.H.J. Sabelis (GL), Dhr. J.F. Leuven (GL), 
Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder), Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. W. van den 
Berg (Secretaris). 
 
VOORZITTER: Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester) 
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp 
 
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden  
 
 

1 Raadsagenda begrotingsraad 7 november 2013 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur 
 



 

 

3 Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 201 5-2017 
 
Amendement GL en PvdA ‘OZB’ 

• Met ingang van het begrotingjaar 2014 de ozb buiten de inflatiecorrectie te 
verhogen met 3% om eerdere bezuinigingen te verzachten en aansluitend 
stapsgewijze te verhogen tot het normpercentage zoals gehanteerd door het 
gemeentefonds om al te drastische bezuinigingen te voorkomen 

• En daarmee te ontvangen inkomsten te besteden aan een structurele oplossing 
voor het vervangen van gekapte bomen, een verzachting van de bezuinigingen 
op cultuurvoorzieningen (gelijke delen kinderboerderij, bibliotheek en 
podiumprogrammering) 

 
Het amendement is verworpen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
Voor: PvdA en GL 
Tegen: VVD, D66, CDA en HBB 
 
Amendement GL en PvdA ‘Afvalstoffenheffing’ 

• de voorgenomen korting op het gebruik van rolemmers te schrappen 
• en met de daarmee vrijkomende € 14.000 een stimulans voor het hergebruik 

van afval te financieren, dan wel het promoten van een reparatiewerkplaats (cf. 
initiatieven in diverse andere gemeenten om afval als grondstof te beschouwen) 

 
Het amendement is verworpen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
Voor: PvdA en GL 
Tegen: VVD, D66, CDA en HBB 
 
 
De raad besluit: 

• De programmabegroting 2014 op basis van lasten en baten per programma 
met betrekking tot de jaarschijf 2014 vast te stellen; 

• De kredieten voor de jaarschijf 2014 conform punt A, uit de bijlage 5 "overzicht 
kredieten 2014"en de voorbereidingskredieten conform punt B uit de bijlage 5 
"overzicht kredieten  2014" beschikbaar te stellen; 

• Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2015-2017. 

Het besluit is vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 tegen. 
De fractie van GL stemde tegen. 

 

4 Eerste begrotingswijziging 2014 

De raad besluit: 
• in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2014 en het aanvullende 

dekkingsplan 2014-2017 met betrekking tot de jaarschijf 2014; 
• kennis te nemen van het aanvullende dekkingsplan 2014-2017 met betrekking 

tot de jaarschijven 2015-2017. 
 

Het besluit is vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 tegen. 
De fractie van GL stemde tegen. 
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Motie GL PvdA ‘Rioolheffing’ 
 
De raad verzoekt het college: 

• te onderzoeken of het mogelijk is de rioolheffing te koppelen aan het 
waterverbruik, welke tarief differentiaties mogelijk zijn en welke gevolgen 
gedifferentieerde tariefstelsels hebben voor individuele burgers/huishoudens en 
voor de financiering van het rioolstelsel op de lange termijn. 

 
De motie is verworpen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen. 
Voor: PvdA en GL 
Tegen: VVD, D66, CDA en HBB 

 
 

7 Motie PvdA HBB GL ‘Parkeertarieven’ 
De raad verzoekt het College:  

• Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van ( digitaal) betaald 
parkeren in andere winkelgebieden, naar de introductie van tariefvrije uren en 
naar het totaal van de te verwachten opbrengsten hiervan. 

 
De motie is verworpen met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
Voor: PvdA, HBB en GL 
Tegen: VVD, D66 en CDA  

 
 

8 Motie PvdA, GL, HBB en CDA ‘Armoedebeleid’ 
De raad verzoekt het college:  

• De raad te informeren hoe de beleidsvrijheid van de gemeente benut kan 
worden 

• Het oormerken van de rijksbijdrage hiervoor 
• Te inventariseren wat nodig en gewenst is 
• Te komen met een voorstel voor een nieuw beleid 2e kwartaal 2014 

 
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
Voor: PvdA, CDA, HBB en GL 
Tegen: VVD en D66  

 

9 Motie PvdA GL ‘lokaal akkoord sociaal ondernemers chap’ 
De raad verzoekt het College:  

• met genoemde partners te streven naar een lokaal akkoord op sociaal 
ondernemerschap, waarin voor de komende vier jaar afspraken worden 
gemaakt over stimulering van de lokale economie 

 
De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 
Voor: PvdA, CDA, HBB en GL 
Tegen: VVD en D66  

 

10 
Wat verder ter tafel komt 
Er komt niets meer ter tafel. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.25 uur
 


