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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20, 21 en 22 april 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, A.J. van
Gerwen-Westerling, J. Helmer, M.H. den Hollander, W. Janse, 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 Traject ‘Keuzes maken (R21.000037)
De raad heeft, met inachtneming van de moties Onderbouw stelposten groei en Kaders uitnamen
algemene reserve, met meerderheid van stemmen besloten de kaders en de kleuring en
volgordelijkheid van de kaders voor het traject Keuzes maken vast te stellen en vast te stellen dat de
focus voor een structureel sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 ligt op het begrotingsjaar 2025.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 16 stemmen voor (VVD (6), CU/SGP (6) en CDA
(4)) en 10 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks (4), SP (2), NEZ (2) en D66 (2)). De raad heeft het
amendement Traject keuzes maken verworpen met 10 stemmen voor (PvdA/GroenLinks (4), SP (2),
NEZ (2) en D66 (2)) en 16 stemmen tegen (VVD (6), CU/SGP (6) en CDA (4)). De raad heeft de motie
Onderbouw stelposten groei aangenomen met 23 stemmen voor (VVD (5), CU/SGP (6), CDA (4),
PvdA/GroenLinks (4), NEZ (2) en D66 (2)) en 3 stemmen tegen (VVD (1) en SP (2)). De raad heeft de
motie Kaders uitnamen algemene reserve aangenomen met 24 stemmen voor (VVD (6), CU/SGP (6),
CDA (4), PvdA/GroenLinks (4), NEZ (2) en D66 (2)) en 2 stemmen tegen (SP (2)).
2. Rv Economische visie gemeente Zuidplas (R21.000012)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de Economische Visie Zuidplas:
Ontwikkelgemeente in de Randstad.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
3. Rv Toepassen coördinatieregeling Wro-project Beth-San (R20.000109)
De raad heeft unaniem besloten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op het project
Beth San voor de voorbereiding, terinzagelegging, vaststelling en bekendmaking van het
bestemmingsplan “Beth San”, de benodigde Omgevingsvergunning(en) en mogelijke overige besluiten
die nodig zijn voor de uitvoering van het project.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
4. Rv Bekrachtigen en opheffen geheimhouding Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
(R21.000015)
De raad heeft unaniem besloten de door het college van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad opgelegde verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de
Gemeentewet met betrekking tot Z21.000990, Z21.000699, A21.000457, A21.000458 en A21.000460
op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. De raad heeft unaniem besloten
de door de gemeenteraad bekrachtigde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet
op Z20.001802, Z20.002572, A21.000114, A21.000115, A21.000136, Z21.000047, Z20.001803,
Z20.001801, Z20.001799, Z20.001800, Z20.001804, Z20.001805, Z21.000185, Z20.002581,
Z20.001798 en Z21.000044 op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet op te heffen. De raad
heeft tevens unaniem besloten de door het college aan de gemeenteraad opgelegde verplichting tot
geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot R21.000041 met
bijlage Z21.000696, op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. De
geheimhouding komt te vervallen op de dag dat het besluit in werking treedt.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
5. Rv Bekrachtigen geheimhouding deel advies auditcommissie Masterplan Middengebied
Zuidplaspolder (R21.000049)
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De raad heeft unaniem besloten de door de auditcommissie aan de gemeenteraad opgelegde
verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot
A21.000709 op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
6. Rv Aanvullend voorbereidingsbudget oprichting Stichting Zuidplas Ondersteunt!
(R21.000039)
De raad heeft met meerderheid van stemmen besloten een incidenteel voorbereidingsbudget van €
95.000,- beschikbaar te stellen en in te stemmen met het onttrekken van € 95.000,- aan de algemene
reserve, en deze mutatie te verwerken in de Zomernota 2021.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 17 stemmen voor (VVD (6), CU/SGP (5), CDA (4)
en NEZ (2)) en 8 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks (4), SP (2) en D66 (2)).
7. Motie vreemd: Perspectieven voor jongeren
De raad heeft de motie Perspectieven voor jongeren unaniem aangenomen en roept het college op
om samen met organisaties te kijken wat er dit huidige jaar wél mogelijk is, actief verenigingen en
stichtingen te motiveren zodat zij aan de slag gaan met het organiseren van bijeenkomsten zoals
evenementen, voor en door jongeren en hierbij het college-uitgangspunt ‘ja mits’ toe te passen.
Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
8. Ingekomen stukken (Z21.000847)
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.

