Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 juni 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. 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), 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: Afwezig: mw. Overduin – Biesma (CDA), dhr. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal)
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 gewijzigd vastgesteld:
- Het raadsvoorstel Delegatiebevoegdheid vaststellen
exploitatieplan bij wijzigings- en uitwerkingsplannen wordt
een hamerstuk en toegevoegd als agendapunt 6e.
- Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag
toegevoegd. Een motie van het CDA over Klanttarief
schoonmaakondersteuning en een motie van de PvdA
over de Kaderbrief – cultuur.
- De aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag
van SP over de fontein bij Theater de Lampegiet wordt op
voorstel van de voorzitter omgebogen naar een
schriftelijke vraag aan het college. Daarmee wordt de
motie niet geagendeerd.
Toezeggingen:
Motie Vreemd van SP inzake fontein bij Theater de
Lampegiet wordt als een schriftelijke vraag aan het college
gestuurd.

2. Vragenhalfuurtje

De SP heeft vragen gesteld over het ontbreken van een
hekwerk rond de Brouwersgracht.
De ChristenUnie heeft vragen gesteld over het
abonnementstarief Wmo vanaf 2019.
Toezeggingen:
Wethouder Beek zegt toe bij de programmabegroting 20192022 met (financiële) scenario’s te komen ten aanzien van
het klanttarief.
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3. Vaststellen notulen raadsvergadering
30 mei 2018, 31 mei 2018 en 19 juni
2018

Besluitvorming
De raad stelt de notulen van 30 mei, 31 mei en 19 juni 2018
ongewijzigd vast.

4. Ingekomen stukken

Besluitvorming
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier
voorgestelde wijze afgedaan.

5. Verantwoordingsdebat over 2017
waarbij hamerstukken zijn:
Besluitvorming
a) Ontwerp jaarstukken 2017, 1e wijziging
De raadsvoorstellen a. t/m e. zijn met algemene stemmen
programmabegroting 2018 en ontwerp
aangenomen.
programmabegroting 2019
Veiligheidsregio Utrecht
b) Jaarrapport 2017 en voorlopige begroting
2019 GR IW4
c) Jaarrekening 2017, begrotingswijziging
2018 en begroting 2019
Omgevingsdienst regio Utrecht
d) Projecten- en programmaboek 2018
e) Projectenboek sociaal domein 2018
waarbij een besluit wordt genomen over:
f)

Jaarstukken 2017 Gemeente
Veenendaal

Besluitvorming Jaarrekening 2017
Amendementen
A1 Verhoging financiële middelen in 2018 ten behoeve van
kwaliteitsniveau B onderhoud Openbare Ruimte voor
woonwijken en bedrijventerreinen van de fracties
ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, SGP, SP en
LokaalVeenendaal is aangenomen met 27 stemmen voor en
4 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties: ChristenUnie, VVD, SGP,
ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, D66, DENK en SP
Tegen stemden de fracties: CDA, GroenLinks en PvdA
Raadsvoorstel:
Het geamendeerde raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

6. Hamerstukken
a) 4e Wijziging APV Veenendaal 2e
wijziging
Brandbeveiligingsverordening 2012
b) Ontwerpbegroting 2019 GGDrU
c) 1e Bestuursrapportage 2018
d) Ontslag schaduw-raadslid Coster
(D66)
e) Delegatiebevoegdheid vaststellen
exploitatieplan bij wijzigings- en
uitwerkingsplannen.

Pagina 2 van 3

Besluitvorming
De raadsvoorstellen a. t/m d. zijn met algemene stemmen
aangenomen.
Raadsvoorstel e is aangenomen met 29 stemmen voor en 2
stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van: ChristenUnie, VVD, SGP,
ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, DENK en
GroenLinks.
Tegen stemden de fracties van: SP en PvdA.

7. Vertegenwoordiging in
gemeenschappelijke regelingen

Besluitvorming
De voorgedragen collegeleden worden na schriftelijke
stemming unaniem benoemd als leden en
plaatsvervangende leden in de algemene besturen van de
gemeenschappelijke regelingen van
Afvalverwijdering Utrecht, Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en
Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht (IW4).

8. Motie vreemd aan de orde van de dag

M1: Klantarief schoonmaakondersteuning handhaven op €
10,00 namens CDA, PvdA, DENK, SP en GroenLinks: na
hoofdelijke stemming verworpen met 10 voor en 21 stemmen
tegen.
Voor stemden: CDA, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP,
GroenLinks en PvdA.
Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal.

M2: PvdA over Kaderbrief over Bibliotheek, Theater en
Taalhuis namens PvdA: na toezegging van wethouder
Lochtenberg is de motie ingetrokken.
Toezeggingen:
a. de onderwerpen formatie/exploitatie van de bibliotheek en
het theater expliciet mee te nemen in de voorbereiding
van de besluitvorming over de Programmabegroting
2019-2022;
b. conform het raadsbesluit van 22 februari kosten voor een
vervolgonderzoek (programma van eisen) naar de
toekomst van het theater op te nemen in de
programmabegroting 2019-2022;
c. in de programmabegroting 2019-2022 scenario’s op te
nemen waardoor de raad in oktober keuzes kan maken.
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

9. Sluiting
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