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1. Vragenhalfuurtje 

Het college beantwoordt vragen van de fractie van De Bossche Groenen over het transferium 
Willemspoort. Naar aanleiding van de beantwoording dient de fractie een motie in die wordt behandeld 
in de raadsvergadering van 16 oktober. 
 

2. Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 
De raad heeft geen wensen en bedenkingen over het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018. 
 

3. Zienswijze begroting 2015 Omgevingsdienst Brabant Noord 
De raad stemt unaniem met de zienswijze van het college op de begroting 2015 van de 
Omgevingsdienst Brabant Noord. 
 

4. Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 
De raad geeft unaniem toestemming voor het aangaan van de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost 
Brabant 2015 en stemt in met de begroting voor de uitvoeringskosten. 
 

5. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 
De raad stemt unaniem in met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. 
 

6. Monumentenverordening ‘s-Hertogenbosch 
De raad stemt unaniem de nieuwe verordening vast. 

 
7. Bestemmingsplan ‘Noord, 1e herziening’ 

De raad stelt unaniem het bestemmingsplan ‘Noord, 1e herziening’ vast. 
 

8. Bestemmingsplan ‘Hockeycomplex HC Den Bosch’ 
De raad stelt unaniem het bestemmingsplan ‘Hockeycomplex HC Den Bosch’ vast. 
 

9. Bestemmingsplan ‘Schietbaan Kloosterstraat’ 
De raad stelt unaniem het bestemmingsplan ‘Schietbaan Kloosterstraat’ vast. 
 

10. Rapport van de rekenkamercommissie over de informatievoorziening in complexe projecten 
De raad stemt unaniem in met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie om de 
informatievoorziening van het college aan de raad in complexe projecten te verbeteren. De raad stemt 
daarbij unaniem in met 2 moties: 
− een motie van de fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA, Bosch Belang, CDA, SP, D66, Leefbaar 

’s-Hertogenbosch en Rosmalen, Stadspartij Knillis en De Bossche Groenen om het college te laten 
onderzoeken of een index de transparantie rondom geheime stukken in de gemeente kan vergroten; 

− een motie van de fracties van de VVD, GroenLinks, Bosch Belang, Rosmalens Belang, SP, D66 
Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, Stadspartij Knillis en De Bossche Groenen om het college 
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een plan van aanpak te laten opstellen waarmee de cultuur binnen de ambtelijke organisatie kan 
worden veranderd. 

 
11. Interpellatie Zuid-Willemsvaart 

De fractie van GroenLinks ondervraagt het college over de ontwikkeling van de Zuid-Willemsvaart. Het 
college meldt dat het nog steeds de bedoeling is dat de recreatieve vaart behouden blijft en maakt 
excuses voor de wijze waarop de raad door het college is geïnformeerd.  
 

12. Knooppunt 45 
Door de fracties van de VVD, PvdA, CDA en Rosmalens Belang is een motie ingediend met een 
verzoek aan het college om opnieuw in overleg te gaan met de stuurgroep Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat. De raad is niet tevreden met de gekozen oplossing voor verkeersknooppunt 45. 
De motie wordt aangenomen. Voor stemmen VVD, PvdA, Bosch Belang, CDA, Rosmalens Belang, 
SP, D66, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis. De fracties van GroenLinks 
en De Bossche Groenen stemmen tegen. 
 

13. Startersbeurs 
Door de fracties van het CDA en GroenLinks is een motie ingediend om het college op te roepen om 
bij de regiogemeenten van 5* Noord-Oost Brabant aan te dringen op middelen voor nieuwe 
Startersbeurzen. De motie wordt aangenomen. Voor stemmen: GroenLinks, PvdA, CDA, Rosmalens 
Belang, SP en de Bossche Groenen. Tegen stemmen: VVD, Bosch Belang, D66, Leefbaar ’s-
Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis. 
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