Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 oktober 2018
Aanwezig:
mw. Bette – van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Blad (ChristenUnie) dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD),
dhr. Van de Braak (PvdA), dhr. Breur (SP), mw. Brunekreeft – Lagerweij (ChristenUnie), dhr. Coban
(DENK), dhr. Dielemans (D66), dhr. Diepeveen (VVD), dhr. Van Essenveld (ChristenUnie), dhr. Geerts
(SGP), dhr. El Hassnaoui (ProVeenendaal), dhr. Van Iperen (SGP), mw. Jansen (Lokaal Veenendaal), dhr.
Janssen (ProVeenendaal), dhr. Koerts (ChristenUnie), dhr. K. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal), dhr.
Mulder (ChristenUnie), dhr. Nooteboom (VVD), dhr. Oskam (GroenLinks), dhr. Pottjewijd (Lokaal
Veenendaal), mw. Roelofsen (ProVeenendaal), dhr. Ruitenbeek (CDA), dhr. Saidi (D66), dhr. Scheele
(SGP), dhr. Schoeman (VVD), dhr. Schonewille (CDA), dhr. Van Soest (ChristenUnie), dhr. Veen (VVD),
dhr. Van der Weerd (ProVeenendaal)
Verlaat: dhr. Van Braak (ChristenUnie) vanaf 19.55 uur aanwezig (aanvang agendapunt 7)
Afwezig: mw. Overduin – Biesma (CDA)
Voorzitter:
Dhr. P.A. Zoon
Griffier:
Mw. F.A. van Hooijdonk.
Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. C.M. Verloop
(SGP), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal)
1. Opening en vaststellen agenda

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend en de agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vragenhalfuurtje

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering
20 september 2018

Besluitvorming
De raad stelt de notulen van 20 september 2018 ongewijzigd
vast.
Besluitvorming
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier
voorgestelde wijze afgedaan, met uitzondering van:

4. Ingekomen stukken

De SP verzoekt om agendering van het ingekomen stuk A2
‘Mannaz AD(H)D-Coaching inzake Problemen met (delen)
gemeentelijke dienstverlening’. Het ingekomen stuk zal
worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie
in november.
5. Hamerstukken
a) Vaststelling bestemmingsplan Schadijk
6 en 8
b) Ontslag schaduw-raadsleden Kuzey
(DENK) en Van Wettum (GroenLinks)

Besluitvorming
De raadsvoorstellen a en b zijn met algemene stemmen
aangenomen.

6. Benoemen schaduw-raadsleden
Heikamp (DENK) en Vallée-Quaars
(GroenLinks)

Mw. Heikamp en Vallée-Quaars worden benoemd tot
schaduw-raadslid. Mw. Heikamp kreeg 29 stemmen voor en 2
tegen; mw. Vallée-Quaars kreeg 31 stemmen voor. Beiden
leggen de verklaring en belofte af.
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7. Keuze toekomstscenario IW4 en
structurele bijdrage Wsw

Besluitvorming
Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.
M1 Doorontwikkeling IW4 van GroenLinks is verworpen.
Voor stemden: CDA, D66, DENK, SP, GroenLinks en SP.
Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal,
Lokaal Veenendaal.
M2 Evaluatie raadsbesluit toekomstscenario IW4 en
structurele bijdrage Wsw is ingetrokken.
Toezegging College:
Wethouder Lochtenberg zegt toe:
1. Uitkomsten van de samenwerkingsafspraken tussen
Economie en Werk en IW4 n.a.v. de heisessie worden
teruggekoppeld aan de raad; naar verwachting is dit
voorjaar 2019.
2. Definitieve vormgeving van de statuten van de
Gemeenschappelijke Regeling ter informatie naar de
raad.
3. Nieuwe begroting van de NV IW4 wordt (in juni 2019) aan
de raad gestuurd.
4. In het Projectenboek Sociaal Domein wordt in een aparte
paragraaf informatie opgenomen over de ontwikkeling
van IW4.
5. Onderdeel van die paragraaf zal ook zijn de stress- en
toekomstbestendigheid van IW4.
6. Evaluatie van de vier beslispunten in het raadsbesluit
Toekomstscenario IW4 en structurele bijdrage Wsw aan
de raad voorleggen in het 1e kwartaal 2021.
De vergadering wordt om 21.10 uur gesloten.

8. Sluiting
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