Besluitenlijst raadsvergadering van 21 maart 2019
Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw T. Cnossen
Griffier:
De heer K. Wiesenekker
De leden:
mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren K.J. Stalman
(VVD), S. Smit (PvdA-GL), M. van de Hoef (GBW), M. Hardeman (CDA), P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), A. Vink (GBW),
B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)
Met kennisgeving afwezig: de heer J.H. Bessembinders (CDA) is afwezig; hij wordt niet vervangen
Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep
Punt
1.

Voorstel
Opening

Korte toelichting
Opening om 20.00 uur.

Besluit
--

2.

Vaststelling agenda

--



3.

Vaststelling besluitenlijst 21-02-2019

--

4.

Informatie van het college

--

5.

Vragenuur

6.

Ingekomen stukken

Het college van B&W verstrekt informatie over:

Woondeal regio Amersfoort;

Attentie ROVA (weetjes kwartet over afval).
Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

OZB;

Startersleningen;

Asbestdaken;

Onderhoud wijzers en wijzerplaten kerktoren.
Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen
stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1).
--

--

Hamerstukken:
--Bespreekstukken:
7.
Benoeming plaatsvervangend lid
van de raadscommissie





Er wordt een motie vreemd aan de orde van
de dag ‘onroerende zaakbelasting 2019’
ingediend door de CDA-, PvdA-GL- en SGPfractie (correctie) | agendapunt 12.

Er wordt een motie vreemd aan de orde van
de dag ‘onroerende zaakbelasting 2019’
ingediend door de PvdA-GL-, CDA- en SGPfractie (proces) | agendapunt 12.

Verder wordt de agenda ongewijzigd
vastgesteld
Vastgesteld

Er wordt schriftelijk gestemd over de benoeming van de heer
M.C. Haverkamp, als plaatsvervangend raadscommissielid voor
de CDA-fractie.
De heer Stalman (VVD) en de heer Van Schaik (GBW) vormen

--

--

De heer M.C. Haverkamp wordt benoemd tot
plaatsvervangend raadscommissielid voor de
CDA-fractie (unaniem | 14 stemmen voor).

1


8.

Strategische Agenda 2019-2022
Regio Amersfoort





9.

Regionale Energiestrategie



10.

Krediet voor aankoop Laagerfseweg
45

--

11.

Suppletie-uitkering i.h.k.v. de
bommenregeling 2019

--

12.





13.

Motie vreemd aan de orde van
de dag ‘onroerende zaakbelasting 2019’ (correctie)
Motie vreemd aan de orde van
de dag ‘onroerende zaakbelasting 2019’ (proces)

Sluiting

de commissie van stemopneming. Zij tellen de stemmen samen
met de griffier, de heer K. Wiesenekker.
De heer M.C. Haverkamp legt in handen van de voorzitter van
de gemeenteraad de eed af.
De PvdA-fractie dient, samen met de CDA-fractie, een motie
‘Strategische agenda 2019-2022 regio Amersfoort’ in
(landschapsbeheer). Zie bijlage 2.
De SGP-fractie dient een amendement ‘Strategische agenda
2019-2022 regio Amersfoort’ in (kwalitatieve woningbouw). Zie
bijlage 3.

De CDA-fractie dient een motie ‘regionale energiestrategie’ in
(energiebesparing). Zie bijlage 4.



Deze motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend door
de CDA-, PvdA-GL- en SGP-fractie. Zie bijlage 5.



Deze motie vreemd aan de orde van de dag is ingediend door
de PvdA-GL-, CDA- en SGP-fractie. Zie bijlage 6.
Mevrouw Van Oosterom (CU) en de heer Hardeman (CDA)
leggen een stemverklaring af.



Sluiting om circa 23.00 uur.

Deze motie wordt verworpen met 11 stemmen
tegen (VVD, GBW, CU en SGP) en 3 stemmen
voor (PvdA-GL en CDA).

Dit amendement wordt verworpen met 10
stemmen tegen ( VVD, GBW, PvdA-GL en CU)
en 4 stemmen voor (SGP en CDA).

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming besluit de raad unaniem
overeenkomstig het voorstel van B&W.

Deze motie wordt verworpen met 8 stemmen
tegen (VVD, CU EN GBW) en 6 stemmen voor
(SGP, PvdA-GL en CDA).

De raad besluit overeenkomstig het voorstel
van B&W met 11 stemmen voor (GBW, VVD,
CU, PvdA-GL en CDA) en 3 stemmen tegen
(SGP).
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming
besluit de raad unaniem overeenkomstig het
voorstel van B&W
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming
besluit de raad unaniem overeenkomstig het
voorstel van B&W.

Deze motie is unaniem aangenomen





Deze motie is unaniem aangenomen
Het College zal het proces evalueren tijdens
de raadscommissie van 07-05-2019.
Inhoudelijk komt het College er op terug bij de
behandeling van de Kadernota 2020
(correctie).

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 11 april 2019.
De griffier,
De voorzitter,
K. Wiesenekker
T. Cnossen

2

