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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 19 januari 2021

Voorafgaand aan de vergadering constateerde de voorzitter dat J.M.P. Ambachtsheer, D.
Ambachtsheer-de Vries, J. Baas, 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 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Twee Gebroeders (R19.000110)
De raad heeft unaniem besloten het bestemmingsplan “De Twee Gebroeders” gewijzigd vast te stellen
en tevens de Nota van Beantwoording Zienswijzen en Wijziging van het bestemmingsplan vast te
stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Rv Kadernota Energieopgave RES 1.0 (R20.000110)
De raad heeft met inachtneming van de amendementen Uitgangspunt 8 nieuwe locaties dak gebruik
en Uitgangspunt 6 nieuw met een meerderheid van stemmen besloten in te stemmen met de
voorgestelde uitgangspunten als basis voor de locatiekeuze van de opgave van de RES 1.0. Het
amendement Uitgangspunten 4 heeft de raad verworpen.
Stemming: De raad stemde met 22 stemmen (VVD, CU/SGP, CDA, NEZ en D66) voor en 5 stemmen
(PvdA/GL en SP) tegen het voorstel. De raad heeft het amendement Uitgangspunt 8 nieuwe locaties
dak gebruik met 24 stemmen (VVD, CU/SGP, CDA, SP, NEZ en D66) voor en 3 stemmen (PvdA/GL)
tegen aangenomen. Het amendement Uitgangspunt 6 nieuw is met 16 stemmen (VVD (1), CU/SGP,
CDA, NEZ en D66) voor en 11 stemmen (VVD (6), PvdA/GL en SP) tegen aangenomen. Tot slot is het
amendement Uitgangspunt 4 met 10 stemmen (CDA (2), PvdA/GL, SP, NEZ (1) en D66) voor en 17
stemmen (VVD, CU/SGP, CDA (3) en NEZ (1)) tegen verworpen.
3. Motie Zuidplas ondersteunt mantelzorgers
De raad heeft unaniem de motie Zuidplas ondersteunt mantelzorgers aangenomen.
Stemming: De raad stemde unaniem voor de motie.
4. Ingekomen stukken (Z20.003726)
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.

