
 
 
Standpunten raadsvergadering van 27-09-18 en 01-10-18  
 
Aan de orde was het raadsakkoord. 
Bij de coalitiebesprekingen heeft GBS, stond ook in ons verkiezingsprogramma, het werken met een 
raadsakkoord voorgesteld. 
Alle fracties konden hun inbreng leveren zodat alle punten die op de verkiezingsprogramma’s 
stonden zijn overgenomen. 
Er zou nu eigenlijk met een prioriteitenlijst gewerkt moeten gaan worden, dit gaan we ook 
voorstellen. 
Het raadsakkoord is aangenomen, alleen de VVD was tegen. 
Voordat het aangenomen was waren er nog 12 amendementen, onze stemmingen hierop; 

1. Indiener ODS, noord zuid verbinding, wij hebben tegengestemd omdat herziening van het 
verkeersplan op de rol staat. 

2. Indiener ODS, behoud haven en strandje van Vermeulen, op zich zijn wij daar natuurlijk niet 
op tegen, maar er is 20.000 euro gereserveerd, in deze raadsperiode voor het ontwikkelen 
van een visie voor dat gebied. Amendement is niet nodig. 

3. Indiener ODS amendement lastenverlaging indien mogelijk, wij hebben voorgestemd, al zal 
het heel moeilijk worden om hier invulling aan te geven, Stede Broec zit financieel niet zo 
ruim meer. 

4. Indiener CDA, melding storingen beheer openbare ruimte, wij hebben tegen gestemd omdat 
dit al onderdeel is van het nieuwe Organisatie Ontwikkelplan. 

5. Indiener CDA, meer proactieve houding gemeente bij melding hulpvragen, ook dit is 
onderdeel van het Organisatie Ontwikkelplan, wij hebben niet meegestemd. 

6. Indiener CDA, toekomst sporthal De Kloet, wij hebben meegestemd naar een onderzoek. 
7. Indiener PvdA Gr.L., nieuw subsidiebeleid prioriteren, hoewel ook dit onderdeel is van het 

raadsakkoord, zijn we het volledig eens met een hoge prioriteit, dus voor. 
8. Indiener PvdA Gr.L., bijdrage klimaatakkoord, was eigenlijk een tekstwijziging met een 

aanscherping, kan je niet op tegen zijn. 
9. Indiener VVD, monumentenbeleid, van de VVD geen sterke argumenten, dus niet gesteund. 
10. Indiener VVD, plafond (huidige bedrag)subsidiebeleid, een subsidiebeleid wordt opgesteld 

met kaderstelling, dus amendement voorbarig, niet gesteund. 
11. Indiener PvdA Gr.L., verkenning meer huurwoningen,  niet ingestemd, te éénzijdig, amende-

ment gaat alleen over huurwoningen. 
12. Indiener PvdA Gr.L., meer voorlichting asbestsanering, tegen gestemd, er is al voldoende 

aandacht voor. 
Motie VVD, beeldopname van de raadsvergaderingen, is ingetrokken , na toezegging dit in het 
presidium nog eens te bespreken. 
 
 


