Februari 2018

Raadsvergadering
De laatste raadsvergadering van deze collegeperiode was een hele lange vergadering tot tien
over half twee ’s nachts met een grote diversiteit aan onderwerpen, waarbij weinig beslist
werd.

Evaluatie Raad op Straat
Iedereen was positief over het feit dat er meer contact met de burger gezocht werd, wel
werden kanttekeningen geplaatst bij de huidige format en bij de uitvoering hiervan. Iedere
partij heeft hier zo zijn eigen ideeën. Wij willen bijvoorbeeld graag een motiemarkt waarbij
burgers ideeën kunnen ‘verkopen’ aan raadsleden die deze ideeën dan weer kunnen vertalen in
een motie of een amendement. Ook zouden we graag zien dat het inloopspreekuur van de
wethouders weer terugkomt, zodat het als burger mogelijk is om de wethouder in één op één
contact te spreken over bepaalde zaken. Wanneer Raad op Straat wordt gecontinueerd dan
graag in de vorm van thema-avonden, zodat aan deze manier van werken meer handen en
voeten wordt gegeven.

Groenbeleidsplan buitengebied
Een onderwerp waar deze avond lang over werd gesproken was het groenbeleidsplan
buitengebied. Het gaat hierbij om de kap van 900 bomen. Over dit onderwerp werden twee
amendementen ingediend, o.a. één door onze fractie. Gaandeweg het onderwerp werd
duidelijk dat het college al afspraken had gemaakt voor wegonderhoud waar ze niet meer
onder uit konden zonder dat dit heel veel geld ging kosten. Aangezien het kappen van bomen
sowieso een beslissing is die door het college gemaakt wordt en niet door de Raad, werd dit
een zeer vreemde discussie. Het lijkt er op dat er al een beslissing is genomen, maar dat het
college geschrokken is van de felle protesten en daarom de goedkeuring van de Raad vraagt.
Het onderwerp is niet in stemming gebracht en na een discussie van één uur en veertig
minuten van de agenda verwijderd.

Initiatiefvoorstel winkeliers aan zet
Dit initiatiefvoorstel werd mede ingediend door BurgerBelang en gaat over verruiming van de
openingstijden en de mogelijkheid om op zondag open te gaan voor de winkeliers. De
coalitiepartijen waren hier duidelijk over. Over dit onderwerp waren afspraken gemaakt. De
CU en CDA waren vanzelfsprekend voor winkelsluiting en vanwege de gemaakte afspraken
hebben ook VVD en Leefbaar Zeewolde tegen dit voorstel gestemd. De winkels blijven op
zondag dus gewoon dicht, uitgezonderd de supermarkt die is aangewezen om in een bepaald
jaar enkele uurtjes open te mogen op zondag.

Het Baken
Dit onderwerp wordt zo langzamerhand een soap. Voorheen was de meerderheid van de Raad
voor nieuwbouw, maar nu hadden de CU en het CDA het bijltje erbij neer gegooid. Zij hadden
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een motie die er op neer kwam dat de installatie voor tien jaar mee moest kunnen en dat dan
Het Baken maar weer opnieuw op de agenda moest. Er werden naast deze motie nog twee
moties ingediend over dit onderwerp. Deze werden alle drie verworpen. Ook de voorliggende
motie werd verworpen, zodat er over dit onderwerp weer geen beslissing werd genomen. Het
onderwerp wordt dus bewust over de verkiezingen heen getild in de hoop dat er na de
verkiezingen een slagvaardigere coalitie zit.

Internet buitengebied
Deze motie over snel internet in het buitengebied door de VVD werd na aanpassing
overgenomen door het college.

Motie statiegeld kleine flesjes en blikjes
Deze motie van PvdA/GL werd ook overgenomen door het college.
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