
 

 

 

BESLUITENLIJST  
 
Raad 

 

Datum:  26 april 2022 

Aanwezig:    VVD:  A.R. van Dolder, B.H. Krijnen, R.M. Linnekamp, R.A.V.M. Baltus 

 CDA:  R. Nooij, W.P.J. Bijman, M.A.C. te Winkel – Pancras, J.P.A.J. Ursem, 

  E.F. Dekker 

GBK:   A.M.C. van Kampen, F.P. Schuitemaker, R. Klok, M. Sleven, A. Schipper 

 PvdA/GL: A.C.M. van der Lee  

D66: F.P.P.J. Kremers 

Voorzitter: M.M. Bonsen-Lemmers 

Griffier:  E.M.L. Marijnissen 

Portefeuillehouders: A.R. van Dolder, W.P.J. Bijman 

Afwezig: T.E. Kuijper-van der Roest (VVD), S. Meijn (VVD), J.J.A.M. Rietveld (PvdA/GL) 

 

2.01 Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 22.13 uur.  
De heer Meijn en mevrouw Kuijper hebben afbericht gegeven. Mevrouw Rietveld 
heeft tijdens het debat de vergadering moeten verlaten. Er zijn derhalve 16 
raadsleden aanwezig.  
 

2.02 Vaststellen agenda  

 De raad stelt onder de toevoeging van: 

- het door de door VVD en GBK ingediende amendement vanuit Het Debat 

voor vanavond de agenda vast met als enige inhoudelijk agendapunt: 

RV Doelgroepen / Invulling stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool) 

 

2.03 Loting volgorde hoofdelijke stemming  

 Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij de heer Bijman.  
 

2.04 Agendapunten onder voorbehoud 

2.04.01 RV Doelgroepen / Invulling stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool) 

 

Stemverklaring  

De heer Kremers (D66) geeft aan dat D66 tegen het amendement stemt, niet 

omdat D66 het inhoudelijk onjuist vindt, maar vanwege het behoorlijk bestuur en 

het behoud en de reparatie van het vertrouwen in de gemeente en dat weegt 

voor D66 zwaarder.  

 

Amendement 

De raad heeft, met 9 stemmen voor (GBK en VVD) en 7 stemmen tegen (CDA, 

PvdA/GL en D66), het amendement RV Doelgroepen / Invulling 

stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool) aangenomen met als:  

Dictum 

Besluit: 
1. In te stemmen met doelgroepen / invulling voor stedenbouwkundig plan op locatie Dwingel 

(Jozefschool) te weten: 

a. HOED Hagro de Waterling. Voor de huisartsen en de aanverwante zorg, ca. 1.400 m² ruimte 

op de begane grond; 

b. Een kinderdagverblijf voor SKIK/SKH, ca. 550 m² en een buitenspeelruimte van ca. 200 m²; 

c. Seniorenappartementen, totaal 18 appartementen. 
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d. Kleine wooneenheden voor een zorginitiatief, totaal 12 wooneenheden plus een 

gemeenschappelijke woonkamer/keuken. 

2. In te stemmen om later een besluit te nemen of de seniorenwoningen en de wooneenheden 

bij het gemeentelijke Woningbedrijf komen. 

 

Te wijzigen in: 

 

1. In te stemmen met de invulling voor stedenbouwkundig plan op locatie Dwingel (Jozefschool) 

te weten: 

a. Onderzoek te doen naar de huisvestingsbehoefte van verschillende zorgverleners inclusief het 

Dijklanderziekenhuis 

b. Een kinderdagverblijf voor SKIK/SKH, ca. 550 m² en een buitenspeelruimte van ca. 200 m²; 

c. Seniorenappartementen, totaal 18 appartementen. 

d. Kleine wooneenheden voor een zorginitiatief, totaal 12 wooneenheden plus een 

gemeenschappelijke woonkamer/keuken 

2. In te stemmen om later een besluit te nemen of de seniorenwoningen en de wooneenheden 

bij het gemeentelijke Woningbedrijf komen 

3. Aan de raad het onderzoek bedoeld onder 1a aan de raad aan te bieden bij de 

raadsvergadering van 30 mei 2022. 

 

Raadsbesluit 

De heer Nooij vraagt hoofdelijke stemming aan. 

 

De raad besluit -met 9 stemmen voor (VVD en GBK) en 7 stemmen tegen (CDA en 

D66) met inachtneming van de gewijzigde tekst door het aangenomen 

amendement, overeenkomstig het voorstel: 

 

1. In te stemmen met de invulling voor stedenbouwkundig plan op locatie 

Dwingel (Jozefschool) te weten: 

a. Onderzoek te doen naar de huisvestingsbehoefte van verschillende 

zorgverleners inclusief het Dijklanderziekenhuis 

b. Een kinderdagverblijf voor SKIK/SKH, ca. 550 m² en een buitenspeelruimte van 

ca. 200 m²; 

c. Seniorenappartementen, totaal 18 appartementen. 

d. Kleine wooneenheden voor een zorginitiatief, totaal 12 wooneenheden plus 

een gemeenschappelijke woonkamer/keuken 

2. In te stemmen om later een besluit te nemen of de seniorenwoningen en de 

wooneenheden bij het gemeentelijke Woningbedrijf komen 

3. Aan de raad het onderzoek bedoeld onder 1a aan de raad aan te bieden bij de 

raadsvergadering van 30 mei 2022.  

 

2.09 Sluiting  

 De voorzitter sluit de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld op 30 mei 2022, 

 

De voorzitter      De griffier 

 

 

 

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers   mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen 
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