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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 19 mei 2021

Voorafgaand aan de vergadering constateerde de voorzitter dat 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, M. Dubbeld, J.
Helmer, M.H. den Hollander, W. Janse, T.T.E. de Jonge, L.P.C. Karreman, F. Klovert, 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 Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel – realiseren nieuw hoofdgebouw
(R21.000044)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen,
deze gedurende zes weken ter inzage te leggen en voor de aanvraag te mandateren aan het college,
mits er geen zienswijzen zijn ingediend.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Motie – Kaders infonota opvang statushouders
De raad heeft de motie met meerderheid van stemmen aangenomen en roept het college op om bij de
nadere uitwerking van de plannen bepaalde kaders te hanteren, waaronder goede
informatievoorziening en participatie, het in beeld brengen van de financiële consequenties van een
regionale opvanglocatie voor Zuidplas, een onderzoek naar mogelijke locaties, een onderzoek naar de
mogelijkheden om invloed te hebben op het ‘type’ statushouders en de gemeenteraad tijdig te
informeren over de voortgang en evt. nader te nemen besluiten.
Stemming: De raad heeft de motie aangenomen met 19 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA, SP en
NEZ) en 6 stemmen tegen (PvdA/GL en D66).
3. Motie vreemd - Inkomenstoets voor hulp via de WMO
De raad heeft de motie unaniem aangenomen en roept het college en de gemeenteraad op bij de
voorstellen over de voorgenomen bezuinigingen de bezuiniging bij herinvoering van een
inkomenstoets voor toewijzing van huishoudelijke hulp vanuit de WMO conform de situatie
voorafgaand aan de invoering van het abonnementstarief te ramen en te presenteren, bij de VNG aan
te dringen om de herinvoering van de inkomenstoets dan wel de compensatie van de hogere kosten
van uitkering door de invoering van het abonnementstarief in de WMO nadrukkelijk aan de orde te
stellen.
Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
4. Rv Kader Participatie (R21.000042)
De raad heeft, na het aannemen van de amendementen Toegankelijkheid vanaf de start en Beslispunt
2-3, met meerderheid van stemmen besloten de kosten van de verschillende scenario’s te behandelen
en af te wegen in het Traject Keuzes maken.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 21 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA, SP, NEZ
en D66) en 4 stemmen tegen (PvdA/GL). De raad heeft het amendement Beslispunt 2-3 unaniem
aangenomen en het amendement Toegankelijkheid vanaf de start met 17 stemmen voor (VVD,
CU/SGP, CDA en D66) en 8 stemmen tegen (PvdA/GL, SP en NEZ).
5. Rv Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (R21.000005)
De raad heeft, na het aannemen van de amendementen Beslispunt 10 en Beslispunt 11, met
meerderheid van stemmen besloten het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder inclusief ontwikkelen uitvoeringsstrategie vast te stellen en bepaalde vermelde uitgangspunten als kader te hanteren bij
het opstellen van omgevingsplan(nen) voor de ontwikkeling van het Middengebied, actief grondbeleid
te voeren om de geformuleerde doelstellingen en programmatische uitgangspunten van het
Masterplan Middengebied Zuidplaspolder te kunnen realiseren en het college op te dragen om zo
spoedig mogelijk een ontwerp-omgevingsplan voor het Middengebied in procedure te brengen. De
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raad heeft tevens met meerderheid van stemmen besloten om af te zien van grootschalige
woningbouwontwikkeling in Nieuwerkerk Noord tot 2035 en het college op te dragen om onderzoek te
doen naar alternatieve ontwikkelmogelijkheden voor Nieuwerkerk Noord, het college op te dragen om
de gemeenteraad periodiek separaat te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van het
Middengebied en binnen een halfjaar te komen met een informatienota aan de raad, gebaseerd op het
advies van de auditcommissie m.b.t. de ontwikkeling van de rente.
De raad heeft tevens gestemd over verschillende moties bij het Rv Masterplan Middengebied
Zuidplaspolder, waarvan 9 moties zijn aangenomen en 4 moties zijn verworpen. De stemming bij deze
moties is terug te vinden bij de agenda op onze website: www.zuidplas.nl --> raadsvergadering 19 mei
2021 -- > agendapunt 10
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 23 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA, PvdA/GL,
NEZ en D66) en 2 stemmen tegen (SP). De raad heeft het amendement Beslispunt 10 aangenomen
met 21 stemmen voor (VVD (4), CU/SGP (5), CDA, PvdA/GL, SP en NEZ) en 4 stemmen tegen (VVD
(1) CU/SGP (1) en D66) en het gewijzigd amendement Beslispunt 11 met 20 stemmen voor (CU/SGP,
CDA, PvdA/GL, SP, NEZ en D66) en 5 stemmen tegen (VVD).
6. Rv Vestiging Wvg Middengebied Zuidplaspolder (R21.000040)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de reactie op de zienswijze, met inachtneming van
de zienswijzen en de reactie daarop, percelen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende
perceelslijst en zoals aangegeven op de bijbehorende kadastrale tekeningen aan te wijzen op grond
van artikel 4 lid 1, onder a juncto 2 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de eigenaren en
rechthebbenden als genoemd op de bij dit besluit behorende lijst, door middel van een aangetekende
brief van dit besluit op de hoogte te brengen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
7. Rv Kadernota Warmtetransitie (R21.000047)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten en criteria als
kaders voor de Transitie Visie Warmte.
De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft het amendement 2050 de warmtetransitie
afgerond hebben verworpen met 6 stemmen voor (SP, NEZ en D66) en 19 stemmen tegen (VVD,
CU/SGP, CDA en PvdA/GL).
8. Rb Bekrachtiging geheimhouding memo Z21.001298 (R21.000061)
De raad heeft unaniem besloten de geheimhouding van memo Z21.001298 te bekrachtigen.
De raad stemde unaniem in met het voorstel.
9. Rv Benoeming fractieadviseur (R21.000045)
De raad heeft unaniem besloten de heer E.C. (Edwin) van Koeverden te benoemen als
fractieadviseur.
De raad stemde via briefstemming unaniem in met het voorstel.
10. Ingekomen stukken (Z21.001174)
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 de afdoening van de lijst ingekomen stukken.

