November 2017

Raadsvergadering

Deze raadsvergadering was weinig productief. Het plan parkeren De Horst werd bij aanvang
van de vergadering van de agenda verwijderd. De discussie tijdens de commissievergaderingen
gaf al aan dat er weinig animo was om dit plan te steunen. Tijdens de commissie werden allerlei
suggesties gedaan, variërend van handhaven tot een andere beter passende oplossing van het
parkeerprobleem. Het ambtelijk apparaat kreeg de opdracht mee om eerst maar eens naar deze
suggesties te kijken.

Verweerschrift Omniumschool
De Omniumschool heeft een administratief verweer ingediend tegen de beslissing van de Raad
om niet mee te werken aan de vestiging van een Omniumschool in Zeewolde. BurgerBelang is
het niet eens met de argumenten die de gemeente gebruikt om de vestiging van de
Omniumschool tegen te houden. Bezwaren van overige scholen en schoolbesturen zijn
oneigenlijke argumenten. Wanneer een school zich hier wil vestigen, moet deze voldoen aan de
vestigingsnorm, dat wil zeggen dat ze een prognose moeten laten zien van bij aanvang 200
leerlingen en dit aantal moet gedurende 15 jaar worden gehandhaafd. Volgens de opgave van
de Omniumschool voldoen ze aan deze criteria en de gemeente weerlegt dit niet met eigen
cijfers. Er is dus juridisch in onze ogen geen grond om de komst van een Omniumschool af te
wijzen. Hierin viel alleen PvdA/GroenLinks ons bij dus de gemeente blijft bij het standpunt dat
deze school zich hier niet mag vestigen, ondanks de weinig steekhoudende argumenten.

Gebiedsvisie Hosterwold
In de gebiedsvisie Hosterwold is sprake van het versterken van recreatieve mogelijkheden in dit
gebied en mogelijkheden voor de vestiging van landgoederen en een buurtschap. Dat laatste
stuitte op veel verzet. Hierdoor werd het plan afgewezen. Jammer want hierdoor komen er ook
geen recreatieve mogelijkheden rondom de Blauwe Diamant tot ontwikkeling. De Blauwe
Diamant heeft meer dan 20 miljoen gekost en ons inziens wordt het tijd dat de recreatieve
mogelijkheden rondom deze waterweg verder worden ontwikkeld, zodat de reeds gedane
investeringen tot hun recht gaan komen.

Programmabegroting
De programmabegroting liet weinig bijzonders zien en was voor de gehele Raad aanleiding om
wethouder Zijlstra en het ambtelijk apparaat te bedanken voor de inzet de afgelopen vier jaar.
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