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Tankstation Kwazenboschweg/Motie VVD 
Het College van B&W heeft jaren geleden besloten mee te werken aan een initiatief van  

Nijenhuis BV een bemand, duurzaam multifuel tankstation met restauratiefunctie nabij de 

N348/Kwazenboschweg in Brummen te realiseren (plan De Groene IJselvallei). Het 
tankstation aan de Zutphensestraat-van Hoogendorpstraat  (Amigo) zou dan moeten 

verdwijnen. Inmiddels heeft Amigo/BrandOil ook een plan ingediend voor de 
Kwazenboschweg: een onbemand station. Daaraan geeft het College de voorkeur. De 

VVD heeft een motie ingediend om een nieuw verzoek van initiatiefnemer Nijenhuis om 

wijziging van het bestemmingsplan alvast in procedure te brengen, om er voor te zorgen 
dat er planologisch voldoende ruimte is. De motei kreeg steun van de oppositie, maar dat 

was niet voldoende.  
 

Krediet Eerbeekse Boys/Amendement VVD 

In april werd een nota gepresenteerd over voortgang van privatisering van 
buitensportaccommodaties., waaronder sportpark De Veldkant van Eerbeekse Boys. EB 

heeft instemming van de raad opgevat als: dan kunnen we onze gang gaan. 3 velden zijn 

voorzien van kunsgras/opgeknapt. Kosten E 407.336. B&W stelt voor dit te betalen. Na 
het Forum 3 weken geleden waren alle fracties het met ons eens dat dit geen manier van 

doen is! Maar nadere informatie , ook bij EB, leerde dat de wethouder op de hoogte was 
van de werkzaamheden op de velden van EB. De raad werd dus voor het blok gezet: 

factuur betalen, of EB failliet!  Daarom dachten wij creatief te zijn door een amendement  

in te dienen met de strekking nu te privatiseren. En het daarvoor in juli 2015 al met EB 
overeengekomen bedrag van ca 6 ton nu beschikbaar te stellen. Het amendement werd 

mede ondertekend door D66, IPV en fractie Wijnhoven, maar kreeg geen meerderheid.  
De privatisering is inmiddels uitgesteld naar 2017-2020. 

 

Overige punten 
De raad stemde in met de volgende punten: 

- realiseren van breedband in het buitengebied 

- wijziging van het treasurystatuut: leningen kunnen alleen verstrekt worden als de 
raad ermee instemt  

- het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water is dankzij een motie 
van het CDA toegevoegd aan de prioriteiten in het beleidsplan 2016 van de 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)  

Belangrijk signaal: Motie van afkeuring 

De  VVD, D66, IPV en fractie Wijnhoven dienden een motie van afkeuring in jegens 
wethouder Tuiten, omdat het beleid met betrekking tot privatisering van de 

sportaccommodaties volledig onder de maat is: communicatief slecht, niet voortvarend. 
Maar ook deze motie kreeg geen steun van PvdA, CDA en Lokaal Belang en werd dus 

verworpen. 

 
 

3 november 2016  

Begrotingsbehandeling 

Allereerst werden de tweede bestuursrapportage over het huidige begrotingsjaar 2016 en 

de inventarisatie van risico’s voor het bepalen van de weerstandsreserve vastgesteld. 

 



Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in juni j.l. heeft de VVD verschillende 

ideeën geopperd met betrekking tot het gemeentelijk beleid voor 2017 en volgende 

jaren. Ook zijn diverse moties ingediend.  Die kregen toen geen meerderheid. De 

begroting wordt nu sluitend gemaakt door een herwaardering van de reserves.  

En van onze suggesties en ideeën vinden we niets meer terug in de nu gepresenteerde 

begroting. Integendeel. 

Enkele voorbeelden: 

Brummen: voor initiatieven in het centrum was E 56.000 gereserveerd (daarvan gaat in 

de begroting 43.000 naar centrumplan Eerbeek) 

Gemeentelijke organisatie: ons voorstel was een structurele besparing op de organisatie 

van E 250.000 (is  E 125.000) 

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden: ons voorstel was kritisch te bekijken of we er 

echt mee door moeten gaan (er gebeurt niets) 

Zo kunnen we nog even doorgaan.  

Ook de andere oppositiepartijen herkenden weinig van hun inbreng. Reden waarom de 

voltallige oppositie tegen de begroting heeft gestemd. 

 

“Real leaders don’t force people to follow them, they invite them to a journey”. 

 

PP Steinweg  

 


	- realiseren van breedband in het buitengebied
	- wijziging van het treasurystatuut: leningen kunnen alleen verstrekt worden als de raad ermee instemt
	- het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water is dankzij een motie van het CDA toegevoegd aan de prioriteiten in het beleidsplan 2016 van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

