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Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2020 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de digitale vergadering. De dames List en Pater zijn verhinderd. De voorzitter constateert 
dat de heer Vermooten zich ook niet heeft aangemeld voor de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
       
4. Bepalen stemvolgorde. 
De stemvolgorde is niet bepaald omdat in deze beeldvormende raadsvergadering naar waarschijnlijkheid niet 
wordt gestemd. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Beeldvorming 
 
6. Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van het Bestemmingsplan Willemsoord 
 2012 om de realisatie van een stadhuis op die locatie mogelijk te maken. 
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als bespreekpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 11 mei 2020. De fractie van de PVV kondigt hierbij een motie aan.  
 
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 538.000,- voor het uitvoeringsplan 
 Schuldhulpverlening. 
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als hamerpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 11 mei 2020. Wethouder De Vrij zegt toe dat hij vóór de raadsvergadering van  
11 mei 2020 schriftelijk terugkomt op een aantal niet beantwoorde vragen.  
 
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 400.000,- voor de voorbereiding en 
 inrichting van de wijkpunten met sociale wijkteams in alle vier de wijken. 
De raad bespreekt het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming als hamerpunt geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 11 mei 2020.  
De voorzitter zegt toe dat de onbeantwoord gebleven vraag van de heer Houben schriftelijk wordt beantwoord. 
Mevrouw Boessenkool wil een overzicht van de gevolgen van dit voorstel en het voorstel onder agendapunt 7 
voor de algemene reserve en het weerstandsvermogen. De voorzitter zegt dat bij zijn weten het college van 
burgemeester en wethouders dit overzicht al heeft gegeven bij de informatie over het NOS-fonds. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan zal het college hier nog op terugkomen. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 


