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Raadsvergadering
De Raadscommissie vindt ook deze keer plaats in The Lux in verband met de verbouwingen
van het gemeentehuis. Tegenwoordig is de vergadering ook thuis live te beluisteren via een link
op de vergaderpagina van de gemeente. Onderwerpen tijdens deze Raadsvergadering:

Initiatiefvoorstel wijzigingsverordening
Winkeltijden Zeewolde
Wanneer een raadslid zelf met voorstellen voor een ontwerpbesluit komt heet dit een
initiatiefvoorstel. In dit geval kwam Cees Steijger van Zeewolde Liberaal met een
initiatiefvoorstel over de winkeltijden in Zeewolde. In Zeewolde mag bij toerbeurt ieder jaar
één supermarkt van 16:00 tot 19:00 uur open zijn. In 2017 is dit de Albert Heijn. Voorstel van
Zeewolde Liberaal was om de supermarkt de mogelijkheid te bieden van 10:00 tot 19:00 uur de
deuren te openen. Dit conform de wensen van de supermarkt.
Een eenvoudige zaak zou je zeggen. De supermarkt wil dit graag, het voorkomt enorme rijen
bij de kassa en ook de burgers van Zeewolde willen dit volgens het onderzoek winkelen in
Zeewolde via het burgerpanel.
In dit onderzoek werd de vraag gesteld; wat heeft uw voorkeur wat betreft
zondagopenstelling in Zeewolde?
Antwoord:
30%

Dat alle type winkels in de hele gemeente open mogen

25%

Ik wil geen zondagopenstelling in de gemeente Zeewolde

22%
jaar

Supermarkten mogen op zondag open, alle andere winkeliers max. 12 keer per

11%

Alleen supermarkten in de hele gemeenten mogen op zondag open

8%

Geen voorkeur

5%

Anders

Nu dit initiatiefvoorstel. De ChristenUnie en de CDA waren hier tegen in verband met hun
geloofsovertuiging. BurgerBelang, D’66 en PvdA/GroenLinks waren voor dit voorstel. De
VVD en Leefbaar Zeewolde draaiden er wat omheen. Zij gaven aan gebonden te zijn aan het
coalitieakkoord, maar wanneer inderdaad de burgers en de supermarkt dit willen kan hier niet
aan voorbij gegaan worden dus misschien dat er nog maar eens nader onderzoek moest komen
naar de wensen op dit gebied.
Het voorstel haalde het dus niet aangezien de VVD meer waarde hecht aan het coalitieakkoord
dan aan de belofte aan hun achterban. Citaat verkiezingsprogramma VVD “De VVD wil een
mogelijkheid tot zondagsopenstelling voor alle supermarkten tussen 12.00 en 19.00 uur.”
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Programmabegroting 2017-2020
Discussiepunten in de programmabegroting waren de subsidiëring van het muziekonderwijs te
beperken tot algemene muzikale vorming en de gemeentelijke subsidie peuteropvang en
peuterspeelzalen vervangen door gelden van het rijk.
Peuterspeelzalen
Per 1 januari 2018 treedt een nieuwe financieringsstructuur in werking. Dit wordt de
harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang genoemd. De kinderopvangtoeslag komt te
vervallen en kinderopvangorganisaties worden direct bekostigd vanuit het Rijk.
Muziekonderwijs
Hierover werden een tweetal moties ingediend die het beiden niet haalden. Er bestaan nogal wat
onduidelijkheden over dit punt. Het college wil dit beperken tot algemene muzikale vorming en
volgens de muziekschool is dit al zodanig beperkt. De wethouder kon op vragen hierover geen
duidelijk antwoord geven. Verder zijn de consequenties van de nieuwe regeling Impuls
Muziekonderwijs nog niet duidelijk.
Uiteindelijk werd de programmabegroting goedgekeurd.

Motie AED
De ChristenUnie diende een motie AED in waarin ze aanhalen dat uit onderzoek blijkt dat de
inzet van een AED binnen de eerste zes minuten na een hartinfarct de kans op overleven met
25 % vergroot en dat in Zeewolde onvoldoende AED’s beschikbaar zouden zijn. Wanneer je dit
leest lijkt het feit dat er onvoldoende AED’s beschikbaar zijn in de eerste instantie onzin. De
wethouder gaf zelf al aan dat er zo’n 80 AED’s in Zeewolde te vinden zijn en dat er 197
vrijwilligers in Zeewolde actief zijn die een AED kunnen en mogen bedienen. Het probleem
blijkt hem te zitten in de aanmelding bij hartslag nu. AED’s die daar geregistreerd staan, krijgen
een oproep van de meldkamer wanneer er sprake is van hartproblemen. Zo is er snel hulp ter
plaatse. Alleen het aanmelden van de AED’s gebeurt gewoon niet of in ieder geval te weinig.
Met het aannemen van deze motie kan de wethouder bedrijven aansporen om zich aan te melden
en daar kan natuurlijk niemand tegen zijn.
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