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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 16 december 2020

Voorafgaand aan de vergadering constateerde de voorzitter dat D. Ambachtsheer-de Vries, A. Bakker,
C.M. Bon-van de Griek, J.J.G. Bovens, F.M. Damen, P.A. van Drenth, A.J. van Gerwen-Westerling, J.
Helmer, M.H. den Hollander, W. Janse, T.T.E. de Jonge, L.P.C. Karreman, F. Klovert, E.M. Meppelink,
P. Molenaar, S. Pouwels-Nahrvar, S. Rodenburg, B.P.J. de Ruiter, J.A. Smit, J. Snoei, C.D. van der
Spek, C. uit de Bulten, W.J. Verdoes, J.J. Wiegman, F.G. van Wijnen aanwezig zijn.
1. Rv Programma Onderwijshuisvesting 2021 / stand van zaken IHP (R20.000098)
De raad heeft unaniem besloten akkoord te gaan met het tijdelijke huren van portocabins voor de wijk
Koningskwartier in Zevenhuizen, de wijk Jonge Veenen in Moerkapelle en de wijk Esse in
Nieuwerkerk aan den IJssel. De raad heeft ook besloten de kosten voor de huur van portocabins voor
2021, zijnde € 129.000, te onttrekken uit de Algemene Reserve en voor 2022, zijnde € 82.000, te
dekken uit de stelpost groei en de kredieten voor eerste inrichting die in het IHP en MIP zijn
opgenomen, open te stellen voor 2021. Het gaat om Nieuwbouw Zevenhuizen 1 e inrichting (€
235.768) en permanente lokalen Moerkapelle 1e inrichting (€ 55.503).
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Rv Budgetoverheveling (R20.000099)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de activiteiten die in aanmerking komen voor
budgetoverheveling, in 2020 een bedrag van € 1.021.000 te storten in de algemene reserve, en in
2021 € 1.021.000 te onttrekken uit de algemene reserve, en dit bedrag in 2021 weer toe te voegen
aan de exploitatiebudgetten en twee begrotingswijzigingen vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
3. Rv Vaststellen verordeningen onroerende- en roerende- zaakbelastingen en toeristen
belasting geldend voor 2021 (R20.000101)
De raad heeft unaniem besloten de berekening van de tarieven van de OZB plaats te laten vinden
volgens de door de raad in de vergadering van 7 juli 2015 vastgestelde variant B, de door de VNG
voorgestelde wijzigingen en aanbevelingen in de modelverordeningen onroerende en roerendezaakbelastingen over te nemen in de verordeningen OZB en RZB. De raad heeft tevens besloten het
tarief van de eigenarenbelasting voor OZ en RZ die in hoofdzaak tot woning dienen, vast te stellen op
0,1060 %, het tarief van de eigenarenbelasting voor OZ en RZ die niet in hoofdzaak tot woning
dienen, vast te stellen op 0,1876 %, het tarief van de gebruikersbelasting voor OZ en RZ die niet in
hoofdzaak dienen, vast te stellen op 0,1379 %, de 5e wijziging van de verordening OZB 2016 en de 5e
wijziging van de verordening RZB 2016 vast te stellen en het tarief van de 5e wijziging van de
verordening toeristenbelasting 2016 aan te passen conform het aangenomen herstelplan op 10
november door de raad.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
4. Rv Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (R20.000103)
De raad heeft unaniem, na het aannemen van het amendement Carbid schieten, besloten de 2e
wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zuidplas vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel en heeft het amendement Carbid schieten en
de motie Krijt zonder narigheid unaniem aangenomen.
5. Rv Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden (R20.000087)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden conform de bijgevoegde wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden en het college van burgemeester en
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wethouders toestemming te verlenen tot het vaststellen van de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling RDOG Hollands Midden.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

6. Rv Visie op de lijkbezorging in Zuidplas 2021 (R20.000095)
De raad heeft, na het aannemen van een amendement, unaniem besloten de visie op lijkbezorging in
Zuidplas 2021, conform scenario 4, vast te stellen en de investeringen die benodigd zijn voor
uitvoering van de visie te dekken door de al in de begroting opgenomen begraafplaats gerelateerde
investeringen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel nadat de raad een amendement met 19
stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA (4), PvdA/GL) en 6 stemmen tegen (CDA (1), SP, NEZ en D66)
heeft aangenomen. De raad heeft de motie Onderzoek cremeren en resomeren aangenomen met 16
stemmen voor (VVD, CDA, SP, NEZ en D66) en 9 stemmen tegen (CU/SGP en PvdA/GL).
7. Rv Vaststellen Nota van Uitgangspunten jaren 50 wijk te Moordrecht en krediet (R20.000080)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het vaststellen van de gewijzigde Nota van
Uitgangspunten 50’er jarenbuurt, het investeringskrediet van € 3,03 miljoen ten behoeve van de
ontwikkeling van de 50’er jarenbuurt, het beschikbaar stellen van € 90.000 uit de reserve grondbedrijf
ter dekking van een deel van de planontwikkelingskosten en dit zo spoedig mogelijk weer terug te
storten in deze reserve vanuit het fonds sociaal bouwen, het opnemen van de investering in de
eerstvolgende update van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en de kapitaallasten te verwerken in
de Zomernota 2021.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft een amendement verworpen
met 6 stemmen voor (CDA en SP) en 19 stemmen tegen (VVD, CU/SGP, PvdA/GL, NEZ en D66).
8. Rv Benoeming lid werkgeverscommissie (R20.000102)
De raad heeft unaniem besloten mevrouw D. Ambachtsheer-de Vries te benoemen als lid van de
werkgeverscommissie.
Stemming: De raad stemde via briefstemming unaniem in met het voorstel. Er zijn 23 stemmen
uitgebracht, waarvan 14 stemmen geldig en 9 stemmen ongeldig.
9. Rv Benoeming fractieadviseurs (R20.000105)
De raad heeft unaniem besloten de heer M.J. (Mark) Vermeulen te benoemen als fractieadviseur.
Stemming: De raad stemde via briefstemming unaniem in met het voorstel. Er zijn 23 stemmen
uitgebracht, waarvan 14 stemmen geldig en 9 stemmen ongeldig.
10. Rb Bekrachtiging geheimhouding informatienota (R20.000093)
De raad heeft unaniem besloten de geheimhouding van de informatienota Z20.003058 en
bijbehorende bijlagen (U20.003002, A20.001053, A20.001026, A20.001027) te bekrachtigen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
11. Ingekomen stukken (Z20.003536)
De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is
geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

