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Besluitenlijst
Raadsavond van 2 februari 2017
Besluitvormende vergadering Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, H.
Jager, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga,
J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. PrinsVosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F.
Strolenberg, W. Warrink en C. Elken (griffier)
Verder aanwezig: de wethouders A.W. Hiemstra, J. Steenbergen, G. Vos en H.B. Giethoorn en J.
Everaarts (raadsadviseur).
Met kennisgeving afwezig: B. Okken, en de gemeentesecretaris T.N. Kramer.
1.

Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.
•

Mondelinge vragen
De heer Scheffers (namens D66) en mevrouw Van den Oord (namens de SP) stellen vragen
over de onverwachte verhoging van de inkomstennorm van de meerkostenregeling.
Wethouder Giethoorn geeft aan dat het een nieuwe regeling betreft en dat bij aanvang al
was aangegeven dat deze geëvalueerd en, indien nodig, tussentijds aangepast zou worden.
De wethouder geeft aan dat de verwachting is dat het budget ook na de normverhoging
toereikend zal zijn en niet zal worden overschreden door de toename van het aantal
toekenningen. Het beleid om overschotten en tekorten te vereffenen is niet veranderd.
De wethouder zegt ook er niets voor te voelen om met terugwerkende kracht de aanvragers
die in 2016 een afwijzing hebben gekregen opnieuw te beoordelen. Dan moet een nieuwe
regeling worden gemaakt voor een geheel nieuwe doelgroep. Immers, dan kunnen er ook
nieuwe aanvragers komen. De regeling kent een hardheidsclausule en daarvan is gebruik
gemaakt.
De heer Koekoek stelt namens het CDA vragen over de plannen rondom de Tamboerpassage
en de informatievoorziening hierover. Wethouder Hiemstra geeft aan dat de plannen zeker
niet als verrassing konden komen. Er zijn gesprekken gevoerd met een grote groep
betrokkenen, waaronder pandeigenaren en ondernemers, en er zijn vervolgens werksessies
georganiseerd. De Vereniging van Eigenaren heeft in januari een presentatie over dit
onderwerp gehad. De plannen zijn ook nog niet concreet. Het betreft een voornemen van
het college, maar het college is geen eigenaar van de Tamboerpassage. Ze ziet het als haar
verantwoordelijkheid sturing te geven door een visie op stad en centrum. Dit is de start van
het proces en nu zullen verdere stappen volgen.

•
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4.

Visie vrijwilligerswerk
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de visie vrijwilligerswerk
vaststelt waarbij de fractie van GroenLinks wordt geacht te hebben tegengestemd. De fractie
van GroenLinks legt een stemverklaring af waarin ze stelt dat deze visie te veel op de
gemeente is gericht. Het toekomstig werven van vrijwilligers krijgt te weinig aandacht.

5.

Begroting 2017 en ramingen 2018-2020 Stichting Bijeen
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de begroting 2017 van de
Stichting Bijeen goedkeurt en kennis neemt van de ramingen 2018-2020.
De fractie van de VVD geeft middels een stemverklaring aan voor te stemmen en ziet met
vertrouwen de toekomst tegemoet. De fracties van D66 en CDA spreken wel hun zorg uit
over de meerjarenramingen, want die zijn niet sluitend. Gemeentebelangen wordt graag op
de hoogte gehouden van het vervolg. De PvdA spreekt haar (volste) vertrouwen uit in het
bestuur van Bijeen.

6.

Vaststelling besluitenlijst van 19 januari 2017
De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de besluitenlijst van
19 januari 2017 vaststelt.

7.

Sluiting besluitvormende vergadering
De voorzitter sluit de besluitvormende vergadering.

Debatronde Raadzaal
Aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis (voorzitter), J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, H.
Bouius-Feijen, W. Dekker, S.M. van Eck, I.G. Emmens, G. Fidom, J. Giethoorn, J. van der Heide, H.
Jager, J.H. Knol, P. Koekoek, J.H. Kreuze, K. Kroezen, W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen, M.V. Nanninga,
J.K. van den Oord-van der Bie, P.H. Oosterlaak, I. Oosting, L. Otten, J.M. Pomper, H.G. PrinsVosmeijer, H. Pullen-Muis, E. Scheffers, G.W. Slomp, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F.
Strolenberg, W. Warrink, M. Bakker-Maat, R. Bisschop, B. Buskes, J. Prakken, G. Vos-Baas en C. Elken
(griffier)
Verder aanwezig: burgemeester K.B. Loohuis, de wethouders A.W. Hiemstra, J. Steenbergen. G. Vos
en H.B. Giethoorn en J. Everaarts (raadsadviseur).
1.

Opening debatronde
De voorzitter opent de debatronde.

2.

Spreekrecht
Er zijn zes insprekers die gebruik maken van het spreekrecht. Dit betreft
de heer Vogelaar van de Nederlandse verenging tot bevordering van de zondagsrust en de
zondagsheiliging, de heer Luysterburg, de heer Woltinge namens de HOC, predikant de heer
van der Wind, de heer Van Rijn (namens het bestuur plaatselijke kiesvereniging SGP) en de
heer Lip.
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3.

Initiatiefvoorstel winkeltijden
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van de VVD, Gemeentebelangen, PvdA en D66 over
de zondagsopenstelling en de gewenste aanpassing verordening winkeltijden. Mevrouw Jager
van de VVD geeft als initiatiefnemer een korte toelichting. De fracties wisselen vervolgens
hun standpunten uit en gaan onderling in debat over de voor- en nadelen van het voorstel.
De voorzitter constateert dat het onderwerp door kan naar de besluitvormende ronde op
16 februari 2017.

4.

Sluiting debatronde
De voorzitter sluit de debatronde en de vergadering.

