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Raadsvergadering
Onderwerpen tijdens deze Raadsvergadering:

Atletiekbaan
De atletiekbaan is een onderwerp wat nu al vijf jaar loopt en ook dit jaar al vele
malen op de politieke agenda heeft gestaan. Deze raadsvergadering kwam er
dan eindelijk een einde aan de discussie rondom het dossier atletiekbaan.
De atletiekbaan wordt een combibaan atletiek en ijsbaan op de huidige
ijsbaanlocatie. Tot het laatst toe hebben we geprobeerd om de atletiekbaan in
het G-gebied te krijgen, maar hier was geen meerderheid in de Raad voor te
krijgen, dus uiteindelijk hebben ook wij ingestemd met de ijsbaanlocatie en dan
de combivariant. Een oud plan uit 2010 wat opnieuw uit de ijskast werd gehaald.

Hiermee komt er een einde aan 5 jaar discussie en kunnen we weer vooruit. Alle
fracties behalve de fractie van de ChristenUnie en de fractie van PvdA/Groen
Links stemden voor de combibaan. De Atletiekvereniging werd door alle
partijen gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
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Interpellatiedebat

RTV Zeewolde
Wat is een interpellatiedebat?
Het was de eerste keer in Zeewolde dat er sprake was van een interpellatiedebat,
dus enige uitleg is misschien wel op zijn plaats. Een interpellatiedebat is een
middel om informatie te verkrijgen over een politiek onderwerp. Tijdens een
interpellatiedebat mogen moties ingediend worden, dat maakt een
interpellatiedebat anders dan een mondelinge vraag.
Het debat werd aangevraagd door D66 omdat RTV Zeewolde weigert
verantwoording te geven over de besteding van het subsidiebedrag. Het
subsidiebedrag over 2014 is inmiddels teruggevorderd door het
gemeentebestuur, maar in 2015 krijgt RTV Zeewolde opnieuw subsidie. De
beide bedragen worden wel met elkaar verrekend waardoor de lokale omroep
slechts € 130,- overhoudt. Een rare zaak vindt D66, stop gewoon met de
subsidie.
Wethouder Prins gaf hierbij uitleg over de ontstane situatie en bood haar
excuses aan omdat ze over het hoofd had gezien dat er sprake was van nog een
brief gericht aan de Raad van het Commissariaat voor de Media. CDA vroeg of
deze brief alsnog in de Raad behandeld kon worden en daarmee was het
onderwerp afgehandeld.

Sportnota
Er waren zeer veel insprekers betreffende de sportnota en terecht. Ook in de
ogen van BurgerBelang is de sportnota een wollig document met veel haken en
ogen. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de uitgangssituatie, dus we weten
niet hoeveel mensen nu sporten en hoe intensief dit gebeurd. De vraag is dan
hoe je na afloop te weten komt of je beleid succesvol is geweest.
Ambities heeft de sportnota genoeg, alleen hoe gaan deze uitgevoerd worden en
door wie? Ook de sportraad kon niet achter deze nota staan en zij vinden dat de
gemeente te weinig heeft gedaan met hun adviezen. Reden voor de sportraad
om in zijn geheel op te stappen.
BurgerBelang vindt het jammer dat er zo weinig met de inbreng van de
sportraad is gedaan en menen dat het sportnetwerk geïntensiveerd moet worden.
We zien dus wel wat in een overkoepelende organisatie die de onderlinge
relaties tussen de sportaanbieders en de relaties met scholen, gemeente en
welzijnsorganisaties op elkaar afstemt en zodoende een betere samenwerking
bewerkstelligd.
Voor ons reden om voor het amendement van Zeewolde Liberaal te stemmen
wat daarin voorziet en de hierdoor gewijzigde Sportnota goed te keuren.
Uiteindelijk werd de gewijzigde Sportnota goedgekeurd door de meerderheid
van de raad. Alleen VVD en D66 stemden tegen.
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Kerstreces
Dit was de laatste vergadering van 2015. Rest mij nog om u allen prettige
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016 te wensen.
Wij gaan ons tijdens het kerstreces buigen over de vraag hoe wij onze achterban
beter kunnen bereiken. Mocht u hier ideeën over hebben, neem dan contact met
ons op via info@burgerbelangzeewolde.nl .
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