
Besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2011 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer  
De Kleijn en de heer Schilt.   
 
2 Spreekrecht burgers. 
De heer Wegman spreekt in over agendapunt 5.     
 
3. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Pater.  
 
4. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Coalitieprogramma 2010 - 2014 in verband met de actuele politieke situatie. 
De fracties van de PvdA, de Socialistische Partij en GroenLinks dienen een motie in (M 5.1) waarbij de 
raad uitspreekt dat het huidige coalitieprogramma niet langer kan dienen als uitgangspunt voor beleid. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, de Socialistische Partij en 
GroenLinks stemmen voor de motie (de ChristenUnie heeft tijdens de stemming de raadzaal verlaten). 
 
De fractie van de ChristenUnie dient een motie in (M 5.3) inhoudende een werkgroep met een 
evenredige verdeling van voorzitters van (vml.) coalitie en oppositiepartijen samen te stellen om een 
raadsprogramma op te stellen waarbij gezocht wordt op onderdelen naar de grootst mogelijke 
meerderheden. 
De motie is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de 
Socialistische Partij stemmen voor de motie.  
 
De fracties van de VVD, D66, CDA en Trots dienen een motie in (M 5.2) waarbij de raad uitspreekt 
dat:   
1. het huidige coalitieprogramma 2010-2014 het verstrekpunt is voor de vervolgbesprekingen met 
fracties die daarvoor openstaan; 
2.op basis van de onder 1. genoemde gesprekken wijzigingen in het coalitieprogramma tot de 
mogelijkheden behoort; 
3.deze vervolggesprekken dienen te leiden tot een breder draagvlak voor het te voeren  
beleid binnen deze bestuursperiode. 
De fracties van de VVD, D66, CDA en Trots trekken de motie in en doen daarbij aan alle partijen een 
uitnodiging om elkaar te gaan vinden in overleg te gaan. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij vanaf heden door de fractievoorzitter van de VVD als grootste partij 
geïnformeerd wil worden over het proces en de planning zoals dat nu ingericht gaat worden. De 
voorzitter verwacht hierover as maandag uitsluitsel. 
De fractievoorzitter van de VVD geeft aan hieraan tegemoet te zullen komen. 
         
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 


