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1. Vragenhalfuurtje
Door de fracties van Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, Bosch Belang en Stadspartij Knillis zijn
vragen gesteld over de raadsinformatiebrief met als onderwerp” Voorontwerp bestemmingsplan Jan
Sluyterstraat”. Wethouder Weyers antwoordt dat met de omschrijving in de brief van ‘woningzoekenden’
geen personen of groepen worden uitgesloten. De passage in het bestemmingsplan zal worden
aangepast.
2. Aanvullingen Tactisch kader Jeugdwet en Wmo 2015
In januari 2014 heeft de raad een kader vastgesteld, waarbinnen de Jeugdwet en de Wmo uitgevoerd
gaan worden. Door wijziging nadien van het wettelijk kader is het nodig om ook de verschillende
uitvoeringsverordeningen en beleidsplannen, die op 1 januari 2015 van kracht moeten worden, aan te
passen.
Een motie van Rosmalens Belang en de VVD over ondersteuning van vrijwilligers wordt met algemene
stemmen aangenomen. Een motie van de VVD en Rosmalen Belang het over betrekken van ZZP’ers in de
zorg wordt eveneens met algemene stemmen aangenomen.
Een motie van de SP over de vorming van een Fonds frictiekosten wordt verworpen. De motie krijgt steun
van de fracties Bosch Belang, SP, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, Stadspartij Knillis en De
Bossche Groenen. Tegen de motie stemmen de fracties VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Rosmalens
Belang en D66.
Het raadsvoorstel wordt aangenomen met de steun van VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Rosmalens
Belang, D66 en De Bossche Groenen. Tegen het voorstel stemmen de fracties Bosch Belang, SP,
Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis.
3. Motie “besluitvorming Transferium West”.
De raad neemt met algemene stemmen een motie van De Bossche Groenen aan over de het vaststellen
van nieuwe kaders voor een transferium in West.
4. Motie “ruimtelijke onderbouwing “Kom Zuid, centrum Rosmalen”
In een motie van Rosmalens Belang, PvdA, Bosch Belang, SP, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen
en Stadspartij Knillis wordt de raad opgeroepen om uit te spreken dat hij geen bezwaar heeft tegen de
beoogde ruimtelijk ontwikkeling van “Kom Zuid, centrum Rosmalen”. De motie wordt aangenomen met
steun van de fracties VVD, PvdA, Bosch Belang, CDA, Rosmalens Belang, SP, D66, Leefbaar ’sHertogenbosch en Rosmalen, Stadspartij Knillis en de Bossche Groenen. Tegen de motie stemt de fractie
GroenLinks.
5. Motie “Centrumplan Rosmalen“
In een motie van GroenLinks wordt het college verzocht om het planvormingsproces Centrum Rosmalen te
heroverwegen. De motie wordt verworpen met de stemmen tegen van VVD, PvdA, Bosch Belang, CDA,
Rosmalens Belang, SP, D66, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, Stadspartij Knillis en De Bossche
Groenen. De motie krijgt steun van GroenLinks.
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