BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
van dinsdag 19 december 2017

gemeente Houten

Voorstelnr.

Besluit

Inhoud
Aanwezig:
Berg, van der, W.
Biesheuvel, A.
Boersma-Zandbergen, W.
Dagniaux, M.G.
Dekker-Groen, A.M.
Dijk-Hessing, van, Y.
Doorn-van Bijlevelt, van, J.C.W.
Dubbink, J.
Groenveld, J.A.
Groot, de, H.
Hofstee, M.G.H.M.
Jimmink, D.J.P.
Jong, de, J.N.
Loon, van A.E.
Meij, van der, F.G.J.
Noteborn-Hendriks, E.M.H.
Ooms, P.
Pelleboer, R.M.
Smith-Visser, J.
Speksnijder, R.J.
Steehouwer, P.
Stiekema, E.G.J.
Vis, R.C.P.
Visser, E.J.
Vliet, van, E.W.O.
Wendrich, A.C.
Zandbergen, G.
Zandbergen, W.
Afwezig:
Luling, van E.
1. Opening

RCA17.044

De heer Van Luling is afwezig vanwege verblijf in het buitenland.
2. Vaststellen agenda
De fractie GL doet een ordevoorstel om agendapunt Toekomst Fort Honswijk
van de debatraad te schrappen.

Verworpen. Voor: GL,
SGP, ITH, HA!, CU (13).
Tegen: overige (15).

DEBATRAAD
2017-079

3. Toekomst Fort Honswijk
De fracties van D66, CDA, VVD en PvdA dienen een motie (098-2017) in,
inhoudende de opdracht aan het college om:

Naar besluitvormende
raad

- De regie te nemen bij een zorgvuldig participatieproces met de stichting,
belangenorganisaties en inwoners over de ontwikkeling van het fort.
- De gemeenteraad hier bij de start en daarna regelmatig over te informeren.
- Het participatieproces gericht op aspecten als ecologie, cultuur-historische
waarde en economische zelfstandigheid, uiteindelijk resulterend in een
concreet Masterplan voor de ontwikkeling van Fort Honswijk, voor te leggen
ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
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De fracties van D66, CDA, VVD en PvdA dienen een amendement (099-2017)
in, inhoudende:
besluit de beslispunten zoals geformuleerd in het raadsbesluit te vervangen door de
volgende beslispunten:
1. De Visie en het Plan van Aanpak fort Honswijk ter kennisgeving aan te nemen en in
te stemmen met (die onderdelen die betrekking hebben op) de start van de renovatie
en restauratie van het fort zoals beschreven in Deel B, Hoofdstuk 1 van het Plan van
Aanpak.
2. Een nieuwe pagina 4 wordt toegevoegd aan het Plan van Aanpak met de volgende
tekst:
“De in het plan van aanpak geformuleerde stip op de horizon behelst geen concrete
taakstelling maar geeft slechts input voor een mogelijk scenario. Het plan van aanpak
geeft ‘de randen van het speelveld’ aan. Ingezet wordt op het maximaal benutten van
de subsidiemogelijkheden ten behoeve van restauratie en renovatie. Uiteindelijk kan
worden toegewerkt naar een ontwikkelscenario waarbij op termijn, afhankelijk van de
toekomstige economische mogelijkheden en de uitkomsten van het participatieproces
met belanghebbende organisaties en inwoners, sprake is van een duurzame
kostendekkende exploitatie met inachtneming van de UNESCO voorwaarden en
binnen de Structuurvisie en de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk.”
3. In te stemmen met oprichting van de Stichting Fort Honswijk met als belangrijkste
eerste opdracht om fondsen te verwerven voor de restauratie en renovatie van het fort
en daarnaast het ontwikkelen van een Masterplan in een zorgvuldig participatieproces
op aspecten als ecologie, cultuur-historische waarde en economische zelfstandigheid,
dat ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd;
4. Het overdragen van het fort en de samenhangende gelden aan de op te richten
stichting zodra dat noodzakelijk is en uiterlijk bij de goedkeuring door de raad van het
te ontwikkelen Masterplan;

De fracties van SGP, ITH, CU, HA! en GL dienen een motie van afkeuring
(100-2017) in, inhoudende:
De raad spreekt zijn afkeuring uit over het gevoerde beleid over Fort Honswijk

De fractie ITH doet een ordevoorstel om het agendapunt Toekomst Fort
Honswijk niet door te geleiden naar de besluitvormende raad.
2017-103

4. Verordening rekenkamercommissie gemeente Houten
De fracties van VVD, CU en GL dienen een amendement (101-2017) in,
inhoudende:

Verworpen. Voor: GL,
SGP, ITH, HA!, CU (13).
Tegen: overige (15).
Naar besluitvormende
raad

De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten vast te stellen met
dien verstande dat artikel 3, eerste lid als volgt wordt gewijzigd:
1)

Aan de commissie wordt leiding gegeven door de directeur
rekenkamercommissie, die door de raad van buiten de kring van zijn leden
wordt aangewezen voor een periode van twee jaar. De directeur kan door de
raad worden herbenoemd voor een gelijke periode.

De fracties van GL en VVD dienen een amendement (102-2017) in,
inhoudende:
De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten vast te stellen met
dien verstande dat artikel 7, eerste lid als volgt wordt gewijzigd in:
1.
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De commissie maakt een inventarisatie van onderwerpen, die in aanmerking
komen voor een onderzoek, na een jaarlijkse ronde van consultatie bij alle
raadsfracties
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BESLUITVORMENDE RAAD
5. Heropening 22.45 uur
2017-079

6. Toekomst Fort Honswijk
Stemverklaring: GL, SGP, CU.

Amendement 099-2017
Stemverklaring: ITH, HA!, SGP, CU.

Motie 098-2017
Stemverklaring: ITH, GL, SGP, CU.

Motie 100-2017

Aangenomen. Voor:
CDA, VVD, D66, PvdA
(15). Tegen: overige (13).
Aangenomen. Voor:
CDA, VVD, D66, PvdA
(15). Tegen: overige (13).
Aangenomen. Voor:
CDA, VVD, D66, PvdA
(15). Tegen: overige (13).
Verworpen. Voor: GL,
SGP, ITH, HA!, CU (13).
Tegen: overige (15).

2017-096

7. Beleid openbare laadinfrastructuur 2018-2020

Met algemene stemmen
aangenomen

2017-087

8. Belastingverordeningen 2018

Met algemene stemmen
aangenomen

2017-103

9. Verordening rekenkamercommissie gemeente Houten

Met algemene stemmen
aangenomen
Aangenomen. Tegen:
D66 (4). Voor: overige
(24).
Met algemene stemmen
aangenomen

Amendement 101-2017
Amendement 102-2017
2017-101

10. Maandelijkse begrotingswijziging december 2017

LTM17.12

11. Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties Met algemene stemmen
19 december 2017
aangenomen
12. Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 7 november
Met algemene stemmen
2017 en 28 november 2017
aangenomen
13. Vaststellen doorlopende lijst van 19 december 2017
Met algemene stemmen
aangenomen
14. Sluiting 22.52 uur

RCV17.012
RCV17.013
LIST17.012
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Met algemene stemmen
aangenomen
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