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1. Opening 

De secretaris reikt het verslag van 10 april uit ter vaststelling op 16 april uit, alsmede een concept-
tekst voor het initiatiefvoorstel. Besloten wordt dat alleen de fractievoorzitters het initiatiefvoorstel 
ondertekenen. 

 
2. Fractie- en ledenraadpleging 

De ledenraad van de PvdA heeft het akkoord positief ontvangen. 
De CDA en RB-fracties hebben ingestemd met het akkoord. 
De GL-fractie brengt een positief advies uit aan de ledenvergadering.  

 
3. Concepttekst 

Het tweede integrale concept wordt doorgenomen. De tekstuele wijzigingen worden verwerkt door 
de secretaris.  
 
Bij betaald parkeren in de stadsdeelcentra wordt gedoeld op Kom Rosmalen en mogelijk 
Helftheuvel. Het mogelijk hangt af van de uitvoering van het particulier initiatief om daar een 
parkeergarage te bouwen. 
 
Het CDA stelt dat bij de opschaling van de schoolbibliotheek in Hintham tot een buurtservicepunt 
is uitgegaan van een pilot. Hij komt dat niet tegen in de tekst. RB verzet zich tegen die toevoeging. 
In de fractie is hier gisteravond zwaar over gesproken. Binnen de fractie is gesteld dat eigenlijk in 
het sociaal-cultureel centrum in de daarvoor te bouwen ruimte een filiaal moet komen. Wat er nu 
staat is aanvaardbaar als compromis. De andere partijen wijzen op de gevoerde discussie waarin 
naar voren is gekomen dat er geen aanleiding is om in Hintham het filiaal te behouden. Er wordt 
ook bezwaar gemaakt tegen een suggestie dat bewust gewerkt is aan afbouw van Hintham. Na 
debat besluiten partijen om de huidige tekst in het akkoord te handhaven en te werken aan een 
buurtservicepunt. 
 

4 Raad/pers 
De secretaris maakt op basis van voorliggend concept en met in acht name van de gemaakte 
kanttekeningen een persbericht. 

 
De voorzitter verlaat tussentijds in verband met een andere dringende verplichting de vergadering. 
Pauli bedankt hem onder overhandiging van een cadeau voor de wijze waarop hij sturing heeft 
gegeven aan het proces, zowel in de informatiefase als tijdens de onderhandelingen. 
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5 Rondvraag 
Laatste bijeenkomst 16 april om de uitkomst van het fractieberaad van de VVD en de algemene 
ledenvergadering van GL te vernemen. En te kunnen besluiten over het aangaan van het akkoord.  


