Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20 september 2018
Aanwezig:
mw. Bette – van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Blad (ChristenUnie) dhr. Both (SGP), mw. Bottema (VVD),
dhr. Van de Braak (PvdA), dhr. Van Braak (ChristenUnie), dhr. Breur (SP), mw. Brunekreeft – Lagerweij
(ChristenUnie), dhr. Coban (DENK), 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), mw. Overduin – Biesma (CDA),
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. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal)
Afwezig: dhr. Dielemans (D66)
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) en dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal)
1. Opening en vaststellen agenda

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

2. Vragenhalfuurtje

DENK: beschieting Dak van De Markt

3. Vaststellen notulen raadsvergadering
28 juni 2018

Besluitvorming
De raad stelt de notulen van 28 juni 2018 ongewijzigd vast.

4. Ingekomen stukken

Besluitvorming
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier
voorgestelde wijze afgedaan, met uitzondering van:
ProVeenendaal verzoekt om agendering van het ingekomen
stuk A5 ‘Ingebrekestelling inzake bezwaar van Q-Park’. Het
ingekomen stuk zal worden behandeld in de vergadering van
de raadscommissie op 8 oktober.
De SGP vraagt t.a.v. ingekomen stuk B9 ‘Bijbel voor
raadzaal’ of de voorzitter van de raad voornemens is om op
dit aanbod in te gaan. De voorzitter van de raad zegt toe te
antwoorden op schrift.
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5. Hamerstukken
a) Verordening starterslening
b) Vaststelling bestemmingsplan
Industrielaan 12
c) Vaststelling bestemmingsplan naast
Nieuweweg-noord 312a
d) Kaderstelling Omgevingsvisie
Veenendaal
e) Opheffen Regeling Innovatiefonds
f) Regionaal Programma Werklocaties
FoodValley 2017-2020
g) Jaarrekening 2017 Wereldkidz
h) Ontslag schaduw-raadsleden Hellemand
(PvdA), Van ’t Riet (GroenLinks) en
Aliyat (DENK)
6. Benoemen schaduw-raadsleden
Akachar (DENK) en Özgül (D66)

Besluitvorming
De raadsvoorstellen a. t/m h. zijn met algemene stemmen
aangenomen.

7. Vaststelling actualisatie
bestemmingsplan woongebieden
2018

Raadsvoorstel is aangenomen met 31 stemmen voor en 1
stem tegen. De fractie van PvdA stemde tegen, de overige
fracties voor.

T.a.v. raadsvoorstel E wordt D66 geacht tegen gestemd te
hebben. T.a.v. raadsvoorstel F worden ProVeenendaal en
Lokaal Veenendaal geacht tegen gestemd te hebben.

Mw. Akachar en Özgül worden benoemd tot schaduwraadslid. Mw. Akachar kreeg 29 stemmen voor en 3 tegen;
mw. Özgül kreeg 32 stemmen voor. Beiden leggen de
verklaring en belofte af.

Toezegging College:
 In het kader van de Omgevingsvisie met de dialooggroep
van gedachten te wisselen over de wijze van
communiceren, aanvullend op de wettelijke eisen.
8. Controleplan 2018 en speerpunten
accountantscontrole

A1 is unaniem aangenomen.

9. Sluiting

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.
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Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

