
Moties Amendementen
begrotingsbehandeling 2015 in raadsvergadering op l3 november 2014

Besluit

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen

Aangenomen
27 -3
(WD tegen)

nvt

2e termijn

PvdA akkoord

PvdA akkoord

PvdA akkoord

Handhaven motie: LVR, CDA, WD, PvdA. D66: punt 1 eruit halen,
korting is al toegepast. College kan motie nu overnemen.

Handhaven motie: LVR, CDA, WD, DS, PvdA, SPR. Collge kan deze
motie overnemen zonder voonivaarden.

Handhaven WD. Akkoord PvdA. College: overnemen, maar resultaten
pas in 2016 omdat contracten voor 2015 nagenoeg allemaal gesloten
aF.
Handhaven WD. Akkoord PvdA. College: akkoord, nader overleg t.z.t.
in commissie.

Handhaven motie: LVR, CDA, GL, WD, PvdA. College wil in 2015
eerste stappen zetten, maar de motie gaat op dit moment voor het
college te ver. Amendement: begroting "vanaf'2016.

Handhaven motie: LVR, WD, PvdA, D66. College zalm.i.v.2016
hierop sturen, voor 2015 liggen de budgetten al vast. We zullen wel al
in 2015 overleg plegen met de commissie.
ln de geest van ...
PvdA akkoord. College: Overnemen

Advies college

Past binnen uitgangspunten van de
regisserende gemeente. Overnemen.

Past binnen ESSV-gelden, project
startende ondernemers. Vergt wel
uitwerking vooraf. Overnemen.

Overnemen

College handelt al in de lijn van de motie
Motie is daarom overbodig.

Op 3 dec. overleg met verenigingen. ln
eerste kwartaal 2015 evaluatie. Daarna
informatie en overleg met de raad.
Overnemen dus "onder voonruaarde".

Vergt wijziging W MO-verordening.
Overnemen.

Toezegging, analyse in 1e kw.2015.
Overnemen.

Er komt een plan van aanpak voor
duurzaamheid. Advies om motie aan te
houden.

Er is geen geld. Ontraden.

Motie is overbodig. Echter geen moeite
mee als deze wordt aangenomen.

lndiener(s)

alle fracties

alle fracties

alle fracties

alle fracties

alle fracties

alle fracties

alle fracties

alle fracties

alle fracties

GL, LVR

GL, PvdA,
LVR

Ondenrverp motie

Vertrouwen in burgers vergt lef

ESSV gelden voor microkrediet

Weekmarkten en kleine wijkeconomie

Muziekeducatie

lnventarisatie en gelijkschakeling
kwaliteitsniveau sportaccommodaties

Onderzoek implementatie
dienstencheque

No.

14M22
(M 01)

14M23(
M 02)

14M24
(M 03)

14M25(
M 04)

14M26
(M 0s)

14M27
(M 06)

14M28
(M 07)

14M29
(M 08)

14M30
(M 0e)

14M31
(M 10)

M11

Juridische en financiële consequenties
grote projecten

Duurzaamheid

Zorg, kleinschaligheid en innovatie

Wachtlijsten jeugdzorg

Wordt ontraden. Er staan tegenstrijdige
zaken in.

Handhaven motie: LVR. De indieners besluiten vervolgens motie 11 te
splisten in 1 1a en 11b. Zie hierna.Starters- en duurzaamheidsleningen



Besluit

Unaniem
aangenomen

Unaniem
aangenomen.

Unaniem
aangenomen.

Aangenomen
27 -3
(WD tegen)

Aangenomen
24 -6

Unaniem
aangenomen.

Unaniem
aangenomen.

Unaniem
aangenomen.

Unaniem
aangenomen.

Venruorpen
10-20
(LVR tegen)

Aangehouden

lngetrokken

Unaniem
aangenomen

Indiener(s) loou,." coltege
I

College: overnemen
GL, PvdA,
LVR

College: overnemen
Gl, PvdA,
LVR

Gedeeltelijk overnemen. GL: punt 1 en 2 vervallen, punt 3 blijft als enige overeind. Pvda
akkoord. College: overgenomen.alle fracties

Ontraden PvdA akkoord. Suggestie WD: breng dit in bijwoonvisie. SPR
handhaaft motie. College: overnemen.

hetgeen wordt gesteld, is al van kracht. College: overgenomen
GL Motie is derhalve overbodig

Overnemen
alle fracties

LVR, DS,
SPR,CDA,
PvdA, D66

Er lopen al trajecten. Ontraden. Handhaven motie: LVR, CDA, WD, DS, D66, SPR. College:
overnemen, in de geest van . . . Colleg e zal raad en cie. op de hoogte
houden van de vorderingen.

LVR, DS,
WD, CDA

Toezegging: overleg in cie. Ruimte. Motie
aanhouden.

Handhaven motie: LVR, CDA. GL: aanhouden. College: overleg in
commissie over definities, overnemen.

Overnemen
LVR

ln nov.2013 is al een actieplan opgesteld Handhaven motie: LVR. College: motie ontraden, maar wij zullen u in

LVR Op korte termijn volgt info stavaza.
Ontraden.

het 1e kw. van 2015 informeren

Bij nieuwe comm.beleid zullen wij hierop
terugkomen. Ontraden.

LVR: motie wordt aangehouden. SPR tegen. College: motie ontraden,
maar wel voorstel om hier in het 1e kwartaal van 2015 in de commissie
op terug te komen.

LVR

Gaat om 360.000 euro. Ontraden Handhaven motie: LVR. WD: Hoge Raad heeft beslissing Gerechtshof
LVR Den Bosch vernietigd. College blijft bij advies: ontraden

CDA: graag inzicht, ook wat dit betekent voor andere wijken. PvdA
akkoord. ln 1e kw.2015 zullen wij u informeren over stavaza alle
DOP's.

LVR

Ondennerp motie

Startersleningen

Duurzaamheidsleningen

Vergroening / ontharding

Volkshuisvesting : sociale huuruoningen

Sport op school

Subsidie kleinere organisaties

Bereikbaarheid NS station vanuit
oostelijke zijde spooremplacement

Flankerend beleid opnemen in op te
stellen detailhandelsbeleid

Gevolgen stroomstoringen landelijk
bespreekbaar maken

Deltaplan Rijksdiensten

Communicatie met inwoners

Gefaseerd afschaffen hondenbelasting
(op basis van uitspraak Gerechtshof
Den Bosch)

Asenray

No.

14M32
(M11a)

14M33
(M11b)

14M34
(M 12)

14M35
(M 13)

14M36
(M 14)

14M37
(M 15)

14M38
(M 16)

14M39
(M 17)

14M40
(M 18)

14M41
(M 1e)

14M42
(M 20)

14M43
(M 21)

14M44
(M22)

Overnemen, in de zin van: actualiseren
DOP Asenray.



Beslult

nvt

Verworpen
10-20
(LVR tegen)

Verworpen
10-20
(LVR tegen)

nvt

Aangehouden

Aangenomen
18-12

Verworpen
10-20
(LVR tegen)

Unaniem
aangenomen

Veruorpen
10-20
(LVR tegen)

Veruorpen
13-17
(LVR, DS voor)

Besluit

2e termijn

ls vervallen. Zie M23a

M23a komt i.p.v. M23. College: 23a wordt overgenomen.

LVR: punt 3 vervalt, 4 wordt 3. Tegen deze motie: GL, WD, PvdA
College: ontraden, maar wij willen dit uitzoeken en zullen de raad
volledig informeren.

LVR: motie wordt aangehouden en betrokken bij evaluatie parkeernota
College: er komt nog een aanvullend memo bij de stukken voor de
cie.verg.

Handhaven motie: LVR, DS. Tegen PvdA. College: ontraden.

Handhaven motie: LVR. College: wij handelen al zo, dus overnemen

Handhaven motie: LVR. Tegen PvdA. College: ontraden

College: ontraden.

2e termijn

Handhaven: LVR. GL, PvdA tegen

Advies college

Opening bieden, college blijft met de raad
in dialoog. Amenderen in deze zin.

Wijziging is niet wenselijk. Met name
moeite met punt 4 in de motie. BP komt in
voorjaar 201 5. Ontraden.

Motie gaat te ver. Ontraden.

We zullen dit bespreken in overleg met
verenigingen op 3 dec. We kijken er
serieus naar. Motie ontraden.

Bij uitwerking passieve en actieve
informatieplicht wordt dit meegenomen.
Motie overbodig.

We zijn altijd bereid info te verstrekken.
Overnemen.

Ontraden.

Advies college

Raad heeft zelf het budgetrecht. Gaat
om 10.000 euro

lndiener(s)

LVR

LVR

LVR

Zie 402

LVR

LVR, DS

LVR

LVR

LVR

LVR, DS

Indiener(s)

LVR

Onderwerp motie

Niet terugkomen op besluiten
terugstorting alg. reserve en fin.
taakstellingen

Niet terugkomen op besluiten
terugstorting alg. reserve en fin.
taakstellingen

Aantal woningen Kaleidos

Vervallen

Ongelijke tarieven parkeerkaarten in
versch il lende parkeerzones

Terugdringing overlast hangjeugd bij
sportparken

Transparante en tijdige communicatie
aan de raad

Transparante en inzichtelijke financiële
rapportages

Uitstel besluitvorming Decathlon

Hoofdveld v.v Swalmen
(ingediend in 2e termijn)

Onderwerp amendement

No.

M23

14M45
(M23a)

14M46
(M24)

M25

14M47
(M 26)

14M48
(M27)

14M49
(M 28)

14M50
(M 2e)

14M51
(M30)

14M52
(M31)

No.

14405
(A 01)

Terug invoeren woordelijke notulen
raadsvergaderingen

Venruorpen
10-20
(LVR voor)



Besluit

Venruorpen
13-17
(LVR, DS voor)

Unaniem akkoord

Unaniem akkoord

2e termijn

Handhaven: LVR (dekking uit minder inhuur communicatie) +
DS. Tegen: CDA: neveneffecten kerntakendiscussie komen nog
aan de orde, te beginnen op24 nov.. GL, WD tegen deze
motie.

Advies college

Sympathiek, maar er is geen dekking
voor kosten van 80.000 euro.
Ontraden.

Sympathiek, overnemen

Als de raad dit wil doen, dan heeft het
college daar geen problemen mee.

lndiener(s)

LVR, DS

alle
fracties

alle
fracties

Ondenrerp motie

Terugdraaien bezuiniging op
groenonderhoud

Speeltuin Kitskensberg

Kinderboerderij Donderberg

No.

14406
(A 02)

14407
(A 03)

14408
(A 04)


