
 
 
 
 

Nieuwsbrief maart 2016 
 
  
Beste partijgenoten, 
 
Donderdag 10 maart was er weer een raadsvergadering. Hieronder geef ik een korte schets van het 
verloop van deze vergadering. 
 
Aan de orde was het Raadsvoorstel Mobiliteitsagenda 2016-2017. Doel van deze agenda is projecten 
die betrekking hebben op mobiliteit integraal te gaan uitvoeren. Dit geldt voor zowel fiets, auto en 
openbaar vervoer.  
 
De PvdA kon zich niet geheel vinden in het voorstel. Er werden geen prioriteiten aangegeven en ook 
de kosten werden niet inzichtelijk gemaakt. Er ontstond veel discussie met als resultaat het indienen 
van een amendement, gesteund door de PvdA, dat werd aangenomen. 
 
De VVD opereerde wat onhandig met het indienen van een motie inzake het snel mogelijk maken 
voor tweerichtingsverkeer Panoven-Eiteren. De PvdA is pertinent tegen dit voorstel en vindt dit 
temeer onwenselijk omdat er binnenkort een toegezegd onderzoek over verkeersafhandeling in de 
binnenstad gaat plaats vinden. Tenslotte trok de VVD met tegenzin haar motie in. 
 
Ook op de agenda stond het Raadsvoorstel Minimabeleid. Dankzij de inzet van de PvdA in de vorige 
raadsperiode is er een werkgroep minimabeleid gevormd waar alle politieke partijen in meedoen. 
Minimabeleid was bij het vorige college niet meer in beeld. Uiteindelijk resultaat is het nu 
unaniem aangenomen raadsvoorstel. Met name de verbetering om de doelgroep te bereiken en elk 
jaar met de belanghebbenden te spreken is een mooi resultaat.  
 
Tenslotte heeft de PvdA samen met D’66, Groen Links en SP een motie ingediend voor het plaatsen 
van verkiezingsborden voor het referendum op 6 april aanstaande. 
 
Zoals u weet kunt u uw stem uitbrengen over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de 
Oekraïne. De PvdA is van mening dat het organiseren van verkiezingen een overheidstaak is en dus 
tot plaatsing van de verkiezingsborden moet worden overgegaan. Ook krijgt de gemeente financiële 
middelen. Het college vond het voor dit referendum niet nodig verkiezingsborden te plaatsen. 
Uiteindelijk is met hoofdelijke stemming, 12 voor en 10 tegen de motie aangenomen. 
 
Verder kan ik u mededelen dat Marion van Hoof benoemd is als clusterlid. Marion gaat zich inzetten 
voor onze partij in het cluster ruimte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanette de Neijs 
 
 
 


