
Besluitenlijst van de Gemeenteraad van 

2 september 2020 
 
Aanvang:  2 september om 18:00 uur 
Vergaderlocatie: Digitaal – Microsoft Teams 
Voorzitter:   Mw. A. Penn – te Strake 
Griffier:   Dhr. D. Jutten 
 
Aanwezig raad (bij aanvang) (39): 
Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden 
(CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi 
(SPM), mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), mw. 
Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. Wijnands (D66), mw. Demas 
(D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. 
Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), 
dhr. Gerats (SP), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Verhinderd raad (0): - 
 
Aanwezig college: 
Wethouders Aarts, Heijnen, Janssen, Jongen en Krabbendam. 
 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 
De agenda is vastgesteld. 
 

2. Pre-Begroting 2021 en Uitvoeringsbeeld 2020 
Tijdens deze vergadering wordt de stemming geopend over de moties en amendementen die 
zijn ingediend bij de pre-begroting 2021. Over de raadsvoorstellen bij het agendapunt wordt 
gestemd in de raadsvergadering van 10 september 2020. 
 
Stemming verloopt schriftelijk. De uitslag is als volgt: 
 
1.1 CDA, SPM, GL, D66, VVD, SAB Amendement Aanpassen pre-begroting 

Voor het amendement stemmen 27 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), mw. 
Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), dhr. 
Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gorren (SAB). 
 
Tegen het amendement stemmen 12 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), 
mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Geurts (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 



Het amendement is aangenomen. 
 

1.2 CDA, SPM, GL, D66, VVD, SAB, PvdA Motie pre-begroting en begroting  
Voor de motie stemmen 29 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. 
Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est 
(50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther). 

 
Tegen de motie stemmen 10 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 
(PVV), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink). 

 
De motie is aangenomen. 
 

2.1 PvdA Motie Wanneer serieus ontschoten ontkokeren  
Voor de motie stemmen 38 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. 
Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. 
Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

 
Tegen de motie stemt 1 raadslid: Mw. Nuyts (LPM). 
 
De motie is aangenomen. 

 
2.2 PvdA Motie Verminderen externe advisering (inclusief advocaatkosten)  

Voor de motie stemmen 15 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), 
mw. Slangen (PvdA), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), 
dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep 
Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

 
Tegen de motie stemmen 24 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 



dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Nuyts 
(LPM). 
 
De motie is verworpen. 

 
2.3 PvdA Motie Structureel bezuinigen op externe inhuur 

Voor de motie stemmen 16 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), 
mw. Slangen (PvdA), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), 
dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. 
Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

 
Tegen de motie stemmen 23 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD). 
 
De motie is verworpen. 

 
4.1 PVM Amendement Tarieven buitensportaccommodaties  

Voor het amendement stemmen 12 raadsleden: Mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham 
(PvdA), mw. Slangen (PvdA), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier 
(PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

 
Tegen het amendement stemmen 27 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), 
dhr. Gerats (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
5.1 GroenLinks Motie CNME  

Voor de motie stemmen 31 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. 
Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est 
(50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink). 
 



 
Tegen de motie stemmen 8 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. Meese 
(PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
mw. Maassen (Groep Maassen). 

 
De motie is aangenomen. 

 
6.1 SP Amendement afschaffen verlaging eigen bijdrage abonnementstarief WMO  

Voor het amendement stemmen 2 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP). 
 
Tegen het amendement stemmen 37 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), 
dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. 
Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.2 SP Amendement afschaffen forfaitaire meerkostenregeling Wmo  

Voor het amendement stemmen 5 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM). 
 
Tegen het amendement stemmen 34 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.3 SP Amendement Scootmobielen inregelen als algemene voorziening  

Voor het amendement stemmen 7 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), dhr. 
Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 



(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.4 SP Amendement Individuele inkomenstoeslag  

Voor het amendement stemmen 7 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), dhr. 
Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.5 SP Amendement Generieke declaratieregelingen ombouwen tot maatwerkbudget  

Voor het amendement stemmen 6 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen het amendement stemmen 33 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen (Groep 
Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.6 SP Amendement Versoberen tegemoetkoming kosten aanvullende 

ziektekostenverzekering  
Voor het amendement stemmen 7 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), mw. Nuyts (LPM), mw. 
Maassen (Groep Maassen). 
 



Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.7 SP Amendement Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen  

Voor het amendement stemmen 3 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Nuyts (LPM). 
 
Tegen het amendement stemmen 36 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), 
dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep 
Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.8 SP Amendement Verlaging bedrag individuele inkomenstoeslag met 20%  

Voor het amendement stemmen 5 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM). 
 
Tegen het amendement stemmen 34 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
6.9 SP Amendement Verlaging inkomensgrens kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen  



Voor het amendement stemmen 7 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), mw. Nuyts (LPM), dhr. 
Gunther (Groep Gunther). 

 
Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. 
Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
8.1 PVV Amendement Pre-begroting betreffende CNME  

Voor het amendement stemmen 5 raadsleden: Mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV). 
 
Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
8.2 PVV Amendement Pre-begroting betreffende focus samenwerking bestuurszaken  

Voor het amendement stemmen 5 raadsleden: Mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV). 
 
Tegen het amendement stemmen 34 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 



8.3 PVV Amendement Pre-begroting betreffende klimaatbegroting  
Voor het amendement stemmen 7 raadsleden: Mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), mw. Nuyts (LPM), 
mw. Maassen (Groep Maassen). 
 
Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
8.4 PVV Motie Pre-begroting betreffende huisvesting internationale instituten  

Voor de motie stemmen 6 raadsleden: Mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. 
Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), mw. Nuyts (LPM). 
 
Tegen de motie stemmen 33 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen 
(Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
De motie is verworpen. 

 
8.5 PVV Motie prebegroting betreffende stedenband Maastricht-Chengdu  

Voor de motie stemmen 7 raadsleden: Mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. 
Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen 
(Groep Maassen). 
 
Tegen de motie stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 
 



De motie is verworpen. 
 
10.1 SAB Amendement geen wijziging in scootmobielregeling 

Voor het amendement stemmen 8 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren 
(SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther). 
 
Tegen het amendement stemmen 31 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Van Est 
(50PLUS), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
10.2 SAB Motie geen verhoging OZB  

Voor de motie stemmen 1 raadsleden: Dhr. Gorren (SAB). 
 
Tegen de motie stemmen 38 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep 
Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
De motie is verworpen. 

 
10.3 SAB Amendement geen bezuiniging op Mondriaan  

Voor het amendement stemmen 7 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), mw. 
Maassen (Groep Maassen). 
 
Tegen het amendement stemmen 32 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), 
dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 



 
Het amendement is verworpen. 

 
10.4 SAB Amendement geen bezuiniging op Trajekt  

Voor het amendement stemmen 5 raadsleden: Mw. Meese (PVM), dhr. Smeets 
(PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Gorren (SAB), mw. Maassen (Groep Maassen). 
 
Tegen het amendement stemmen 34 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. 
Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. 
Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
10.5 SAB Amendement geen bezuiniging op RTV Maastricht  

Voor het amendement stemmen 10 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), 
mw. Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. 
Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep 
Maassen). 
 
Tegen het amendement stemmen 29 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo 
(CDA), dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns 
(SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), 
mw. Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 
(GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), 
dhr. Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts 
(LPM), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Het amendement is verworpen. 

 
12.1 LPM Motie Budgetten Gemeenteraad 

Voor de motie stemmen 2 raadsleden: Mw. Nuyts (LPM), dhr. Lurvink (Groep 
Alexander Lurvink). 
 
Tegen de motie stemmen 37 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 



(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. 
Maassen (Groep Maassen), 
 
 
De motie is verworpen. 

 
12.2 LPM Motie Onderzoek financiering dagbesteding kinderboerderijen  

Voor de motie stemmen 4 raadsleden: Dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), dhr. 
Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Tegen de motie stemmen 35 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), mw. Maassen (Groep Maassen). 
 
De motie is verworpen. 

 
14.1 Groep Maassen Motie Geen 6e wethouder aanstellen  

Voor de motie stemmen 9 raadsleden: Mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. Meese 
(PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Geurts (PVV), dhr. Van Est 
(50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen). 
 
Tegen de motie stemmen 30 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Betsch (PVV), dhr. Gorren (SAB), 
mw. Nuyts (LPM), dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
De motie is verworpen. 

 
15.1 Groep Alexander Lurvink Motie Begrotingserosie  

Voor de motie stemmen 2 raadsleden: Dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. Lurvink 
(Groep Alexander Lurvink). 
 
Tegen de motie stemmen 37 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), 
dhr. Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), 
mw. Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 



mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen 
(Groep Maassen), 
 
De motie is verworpen. 

 
15.2 Groep Alexander Lurvink Motie Integrale inzet voor Einstein telescoop 

Voor de motie stemmen 37 raadsleden: Dhr. Peeters (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. 
Brüll (CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van der Heijden (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. 
Habets (SPM), dhr. Willems (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. 
Korsten (GroenLinks), dhr. Janssen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), 
mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), dhr. 
Wijnands (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Politsch (D66), 
mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), 
dhr. Limpens (VVD), mw. Van de Wouw (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 
Meese (PVM), dhr. Smeets (PVM), dhr. Garnier (PVM), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 
(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), dhr. 
Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 
 
Tegen de motie stemmen 2 raadsleden: Mw. Nuyts (LPM), mw. Maassen (Groep 
Maassen). 
 
De motie is aangenomen. 

 


