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Raadsvergadering
Onderwerpen tijdens deze Raadsvergadering:

Contourennota sociaal domein
Het is de bedoeling dat Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen een
uitvoeringsorganisatie vormen waarin alle uitvoerende gemeentelijke taken in
het Sociaal Domein worden ondergebracht. Een nieuwe gemeenschappelijke
regeling dus, terwijl er al meerdere gemeenschappelijke regelingen zijn zoals
de SDV, WMO en Meerinzicht. Dit maakt het allemaal niet overzichtelijker.
Zoals de coalitiepartijen als de oppositiepartijen kwamen daarom met twee
verschillende voorstellen, waarvan de strekking ongeveer gelijk was, namelijk
komen tot één gemeenschappelijke regeling (GR), waar alle andere GR’s onder
komen te vallen zodat het geheel overzichtelijk blijft en beter gestuurd kan
worden.
De coalitiepartijen kwamen met een amendement en de oppositie met een motie.
Complimenten alom voor het voorbereidend werk en de uitstekende
onderbouwing van Dhr. R. Smeets van Zeewolde Liberaal. Deze argumenten
waren niet alleen gebruikt voor het opstellen van de motie, maar de
coalitiepartijen konden dit ook gebruiken om hun amendement op te stellen
aangezien Dhr. R. Smeets deze informatie al twee weken voor de vergadering
beschikbaar had gesteld. Na schorsen van de vergadering kwam men er uit en
werd er door alle partijen te samen een nieuw amendement ingediend, waar
punten uit de motie aan toe gevoegd werden. Een breed gedragen amendement
(unaniem) waardoor de wethouder dit ook goed kan verdedigen tegenover
mogelijke bezwaren in Ermelo en/of Harderwijk.
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De Johan Cruijff laan
BurgerBelang had een motie ingediend, met als strekking om het stukje
Horsterweg gelegen tussen de rotonde Sportlaan en de rotonde Spiekweg om te
dopen tot de Johan Cruijff laan.
Argumenten hiervoor waren:
•
•
•

een stukje sport terug te laten komen in de naam van de straat waaraan
het grootste deel van de sportaccommodaties in Zeewolde gelegen is.
ondersteuning te bieden aan de ambitie van het college om van
Zeewolde de sportiefste gemeente van Nederland te maken.
Johan Cruijff te eren. Niet alleen als voetballer, maar ook vanwege de
door hem opgerichte maatschappelijk betrokken instellingen die zich
richten op jongeren en sport.

Helaas waren de andere partijen hier niet gevoelig voor. De motie werd
weliswaar sympathiek gevonden, maar een straatnaam veranderen ging de
meeste partijen te ver. Na toezegging van wethouder van Es dat de wens van
BurgerBelang wordt meegenomen naar de straatnamencommissie, werd de
motie door BurgerBelang ingetrokken. Wij wachten op een nieuw te bouwen
Johan Cruijfflaan of misschien wel sportheldenbuurt.

Dit was het weer voor wat betreft de Raadsvergadering. Opvallend dat de
vergaderingen vooral over lopende zaken gaan. Er zijn weinig onderwerpen en
weinig nieuwe initiatieven. Laten we hopen dat er spoedig weer wat meer leven
ontstaat, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ideeën voor een toekomstbestendig
centrum. Ik roep alle lezers dan ook op om goede ideeën te ventileren, zodat
hier gebruik van gemaakt kan worden. Dit dorp is van ons allemaal, dus ook
van u. Wat is er mooier dan zien dat een idee aan uw brein ontsproten Zeewolde
verder tot ontwikkeling brengt?
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