RaadsBesluiten Lijst: RBL18.10

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
van dinsdag 18 september 2018

gemeente Houten

Voorstelnr.

Besluit

Inhoud
Aanwezig:
 Mevrouw M.J. Aanen
 De heer W. van den Berg
 Mevrouw W. Boersma – Zandbergen
 Mevrouw J.M. Boonzaaijer
 De heer T.E. Corporaal
 Mevrouw M.H. Damman
 Mevrouw J.C.W. van Doorn – van Bijlevelt
 Mevrouw J. Dubbink
 Mevrouw G.L.C. Engels
 Mevrouw C.M.J. Gerritsen
 De heer M.A. van Gooswilligen
 De heer D.J.P. Jimmink
 De heer J.N. de Jong
 De heer F.G.J. van der Meij
 De heer W.G.L. Mossink
 De heer P. Ooms
 De heer R.M. Pelleboer
 De heer J. C. Rinkel
 De heer R.J. Speksnijder
 De heer J.J. Staman
 De heer P. Steehouwer
 De heer E.G.J. Stiekema
 De heer H.F. Veldkamp
 De heer R.C.P. Vis
 Mevrouw G.J. Vonck
 Mevrouw K.I. Voshol
 De heer W.P. Wilson
 De heer G. Zandbergen
 De heer W.E. Zandbergen
1. Opening

RCA18.018
2018-046

2. Vaststellen agenda
DEBATRAAD
3. Collegeprogramma 2018-2022
De fracties van CDA, VVD, SGP en GL dienen een motie 023-2018 in,
inhoudende:

Spreekt uit:
- dat de raad een jaarlijkse Stimuleringsprijs voor het samenlevingstalent onder de
ambtenaren wenst in te stellen ter vervanging van de huidige prijs voor het beste
raadsvoorstel, waarbij de raad en maatschappelijke partners worden uitgenodigd de
ambtenaren of projecten c.q. activiteiten te nomineren, die in dat jaar uitblonken in
bovengenoemde kwalificaties en resultaten;
En verzoekt:
- hiervoor de griffier samen met een vertegenwoordiging van de raad een procedure op te
stellen.

De fractie van ITH dient een motie 024-2018 in, inhoudende:

Roept het college op:
Onderzoek te doen naar de financiële positie van het HMC en over de uitkomst daarvan de
raad te rapporteren en zo mogelijk met voorstellen te komen in het kader van de begroting
2019 en de meerjarenbegroting.

Ongewijzigd vastgesteld
Naar besluitvormende
raad
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De fracties van D66, SGP, PvdA, ITH en HA! dienen een motie 025-2018 in,
inhoudende:

Roept het college op:
In 2019 te starten met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld ‘adviesvangers’, om zoveel en zo
breed mogelijk Houtense jongeren te betrekken bij, en mee te laten denken over
gemeentelijk beleid.

De fracties van CU, GL, SGP, CDA en HA! dienen een motie 026-2018 in,
inhoudende:

Verzoekt het college:
In gesprek te gaan met genoemde maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers
om het belang van fysieke huisvesting voor maatschappelijke initiatieven onder de aandacht
te brengen. En de raad hierover voor het einde van het jaar te berichten.

De fracties van PvdA, CDA en HA! dienen een motie 027-2018 in, inhoudende:

Verzoekt het college:
- onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een basisbaan als participatie instrument in
onze gemeente in te voeren
- bij het onderzoek mee te nemen dat verdringing op de arbeidsmarkt door invoering van de
basisbaan moet worden voorkomen
- de raad voor 1 mei 2019 te rapporteren over de bevindingen

De fracties van PvdA, D66, ITH, VVD, CDA, GL en HA! dienen een amendement
028-2018 in, inhoudende:

De eerste zin van beslispunt 1 als volgt te formuleren:
Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van
het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te
stellen, met dien verstande dat de tekst onder paragraaf 3.4.7. als volgt wordt aangevuld:
- Als uitgangspunt geldt dat het Evenementenfonds in enigerlei vorm wordt gecontinueerd
uitgaande van een structureel budget dat bovendien rekening houdt met een grotere
behoefte aan ondersteuning en mogelijk meer financiële middelen voor de stimulering van
evenementen in Houten in de komende jaren;
- De financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting
2020-2022.

De fracties van SGP en HA! dienen een amendement 029-2018 in, inhoudende:

Het beslispunt als volgt te formuleren:
1. Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van
het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Het college opdracht te geven:
a. de financiële effecten van het collegeprogramma 2018-2022 te verwerken in de begroting
2019 en meerjarenbegroting 2020-2022
b. voor de realisatie van ambities uit het collegeprogramma 2018-2022 de volgende
bedragen (totaal € 2,5 miljoen) te onttrekken aan de beklemde algemene reserve:
i. € 1,0 miljoen voor ontwikkelingen (onder andere bosgebied Nieuw Wulven en Fort
Honswijk) ten behoeve van het thema Buitengebied, landbouw, natuur en recreatie. Dit
bedrag te storten in de bestemmingsreserve Fonds Buitengebied.
ii. € 1,0 miljoen voor ontwikkelingen ten behoeve van het thema Mobiliteit en bereikbaarheid.
Dit bedrag te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Mobiliteit en
bereikbaarheid.
iii. € 0,5 miljoen voor ontwikkelingen ten behoeve van het thema Sociale zekerheid, werk en
inkomen. Dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve Programma transities in
samenhang.

De fractie van SGP dient een motie 030-2018 in, inhoudende:

Verzoekt het college
De ambitie van 3.000 á 4.000 extra woningen bovenop de al geplande 1300 nieuwe
woningen tot 2025, te heroverwegen na eerst een fundamentele discussie over wonen met
raad en samenleving hierover te voeren.

De fracties van SGP en ITH dienen een motie 031-2018 in, inhoudende:
Verzoekt het college
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Onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor een tweede windpark, vanuit het
uitgangspunt dat windmolens beter langs snelwegen en bedrijventerreinen gerealiseerd
kunnen worden en draagvlak in de directe omgeving een voorwaarde is.
Schorsing 22.30, heropening 22.45 uur.

Het college doet de volgende toezeggingen:
- de toezegging uit de RTG wordt herhaald, een overzicht wordt aangeleverd met
de planning van de uitvoering van alle in het collegeprogramma genoemde
onderzoeken;
- mogelijke knelpunten bij culturele instellingen zullen in beeld worden gebracht;
- bij de aanbesteding van de nieuwe afvalbakken in de openbare ruimte wordt de
suggestie van de SGP – afvalbakken met een interne pers op zonne-energie –
meegenomen.
BESLUITVORMENDE RAAD
4. Heropening 23.45
2018-046

5. Collegeprogramma 2018-2022
Stemverklaringen: SGP, ITH, D66.

Aangenomen. Tegen:
ITH, D66, SGP (10).
Voor: overige (19)

Amendement 029-2018
Stemverklaringen: PvdA

Verworpen. Voor: D66,
ITH, SGP, HA! (11)
Tegen: overige (18)

Amendement 028-2018
Stemverklaringen: SGP

Aangenomen. Tegen:
SGP (2). Voor: overige
(27)

Motie 023-2018

Aangenomen. Tegen:
ITH (5). Voor: overige
(24)

Motie 024-2018
Stemverklaringen: VVD, GL
De heer Jimmink onthoudt zich van stemming

Aangenomen. Tegen:
CU, CDA, VVD (11).
Voor: overige (17)

Motie 025-2018
Stemverklaringen: VVD, GL, CU

Met algemene stemmen
aangenomen
Aangenomen. Tegen:
ITH, PvdA, VVD (11).
Voor: overige (18)

Motie 026-2018

Motie 027-2018
Motie 030-2018

Motie 031-2018
Stemverklaringen: CDA, VVD, PvdA, D66.
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aangenomen
Verworpen. Voor: ITH,
SGP (7) Tegen: overige
(22)
Verworpen. Voor: ITH,
SGP (7) Tegen: overige
(22)

Pagina 3 van 4

Voorstelnr.

Inhoud

Besluit

2018-034

6. Beperkte actualisering Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Met algemene stemmen
aangenomen

2018-051

7. Vervullen vacatures gemeenteraad

Met algemene stemmen
aangenomen

LTM18.09

8. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 18
september 2018

Met algemene stemmen
aangenomen

RCV18.008
RCV18.009

9. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28 juni 2018 en 10 juli
2018

Met algemene stemmen
aangenomen

LIST18.009

10. Vaststellen doorlopende lijst van 18 september 2018

Met algemene stemmen
aangenomen

11. Sluiting 23.57 uur
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