
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 
22 oktober 2019 

 
Aanvang:  22 oktober om 20:30 uur 
Vergaderlocatie: Raadzaal Mosae Forum 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Mw. J. Goossens 
 
Aanwezig raad (35):  
Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. 
Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gerats (SP),  dhr. Geurts (PVV), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Habets (SPM), 
mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen 
(CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Maassen 
(Groep Maassen), mw. Meese (PVM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), 
mw. Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Smeets (PVM), 
dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Verhinderd raad (4): 
Mw. Van Loo (CDA), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink), dhr. Mermi (SPM), mw. Nuyts (LPM). 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, De Graaf, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
Aan agenda is toegevoegd: 

- Motie PVM inzake Armoede App 
- Motie PVM inzake Nieuwe straatnamen 
- Motie CDA inzake Sport en spel in de buurten 
- Motie SAB Heroverweging raadsbesluit 98-2018 van 11.12.18 inzake Zonneweide 

Lanakerveld 
- Motie PVM Fout gestalde fietsen 

 
Mw. Hermens (GroenLinks) doet het voorstel om agendapunt 10: APV wijziging 
ballonnenverbod van de agenda te verwijderen en in plaats hiervan als nieuw agendapunt 10 
een motie van GroenLinks inzake Terugdringen plastic soep te behandelen. De raad stemt 
hiermee in. De motie wordt toegevoegd als agendapunt 10. 

 
De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Verslagen. 

De verslagen en besluitenlijsten van 1 oktober 2019 zijn vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken. 
Kennis is genomen van de lijst van ingekomen stukken van de periode van 7 oktober 2019 tot 
en met 16 oktober 2019, alsmede van de actuele lijsten van toezeggingen en moties. 

 
4. Benoemingen. 



Met 29 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 1 blanco/ongeldige stemming wordt de heer 
IJssermans benoemd tot lid van de commissie begroting en verantwoording. 

 
Met 33 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmingen wordt de heer Voorst 
benoemd tot burgerlid voor de fractie PVM. 
 
Met 18 stemmen voor, 17 stemmen tegen en 0 ongeldige stemmingen wordt mevrouw 
Winants-Noben benoemd tot burgerlid voor de fractie PVV. 

 
5. Motie PVM inzake Armoede App. 

De motie is aangehouden. 
 
Mw. Nuyts (LPM) betreedt de raadzaal. 
 

6. Motie PVM inzake Nieuwe straatnamen 
De motie is unaniem aangenomen. 

 
7. Zienswijze begrotingswijziging 2020 GGD en één Jeugdgezondheidszorg (116-2019). 

Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. 
 

8. Grand Hotel Boschstraat/Batterijstraat verklaring van geen bedenkingen (118-2019). 
Voor het raadsvoorstel stemmen 28 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Boelen (SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Geurts (PVV),  dhr. Gorren (SAB), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM),  mw. 
Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen 
(GroenLinks), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Maassen (Groep 
Maassen), mw. Meese (PVM), dhr. Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), 
mw. Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns 
(SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 8 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), 
dhr. Gerats (SP), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham (PvdA), mw. Nuyts (LPM), mw. 
Slangen (PvdA), mw. Schut (SP).  

 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 
9. Bestuursrapportage (120-2019) 

Voor het raadsvoorstel stemmen 28 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Boelen (SPM), 
dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gerats (SP),  dhr. Gorren (SAB), 
dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. Habets (SPM),  mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten 
(GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Maassen (Groep Maassen), mw. Meese (PVM), dhr. 
Pas (D66), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Peeters (CDA), mw. Politsch (D66), mw. Schut 
(SP), dhr. Severijns (VVD), dhr. Smeets (PVM), dhr. Steijns (SPM), dhr. Wijnands (D66), dhr. 
Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen het raadsvoorstel stemmen 8 raadsleden: Dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), 
mw. Fokke (PvdA), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Van Ham (PvdA), 
mw. Nuyts (LPM), mw. Slangen (PvdA). 
 
Het raadsvoorstel is aangenomen. 



 
Mw. Meese (PVM) verlaat de raadzaal. 
 

10. Motie GroenLinks inzake Terugdringen plastic soep. 
De motie is unaniem aangenomen. 

 
Mw. Meese (PVM) betreedt de raadzaal. 
Mw. Maasen (Groep Maassen) en dhr. Smeets (PVM) verlaten de raadzaal. 

 
11. Motie CDA inzake Sport en spel in de buurten. 

Voor de motie stemmen 32 raadsleden: Dhr. Barendse (D66), dhr. Betsch (PVV), dhr. Boelen 
(SPM), dhr. Brüll (CDA), mw. Demas (D66), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Fokke (PvdA), dhr. 
Garnier (PVM), dhr. Gerats (SP),  dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Habets (SPM), mw. Van Ham (PvdA), mw. Van der Heijden-Schaaf (CDA), mw. 
Hermens (GroenLinks), dhr. Janssen (CDA), dhr. Janssen (GroenLinks), mw. Korsten 
(GroenLinks), dhr. Limpens (VVD), mw. Meese (PVM), dhr. Pas (D66), dhr. Peeters (CDA), mw. 
Politsch (D66), mw. Schut (SP), dhr. Severijns (VVD), mw. Slangen (PvdA), dhr. Steijns (SPM), 
dhr. Wijnands (D66), dhr. Willems (SPM), mw. Van de Wouw-Simons (VVD). 
 
Tegen de motie stemmen 2 raadsleden: Dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 
(GroenLinks). 
 
De motie is aangenomen. 
 

12. Motie SAB Heroverweging raadsbesluit 98-2018 van 11.12.18 inzake Zonneweide 
Lanakerveld. 
Met instemming van de raad wordt dit agendapunt verplaatst naar de start van de agenda 
van de eerstvolgende raadsvergadering. 
 

13. Motie PVM Fout gestalde fietsen. 
Met instemming van de raad wordt dit agendapunt verplaatst naar de start van de agenda 
van de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
 


