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1. Rv Regiovisie jeugd en Wmo (R21.000073)
De raad heeft, na het aannemen van twee amendementen, unaniem besloten de regiovisie ‘Samen
scherper aan de wind’ vast te stellen. De raad heeft ook de moties ‘jeugdhulp en passend onderwijs’,
‘maatschappelijk effect en kwaliteit’, ‘budgetplafonds’, ‘voorbereid op mogelijke afschaling’, ‘positie van
de raden’ en ‘vervolgacties RASD’ aangenomen.
Stemming: De raad stemde, na het unaniem aannemen van de amendementen ‘afbakening en
normalisering’ en ‘positieve gezondheid’, unaniem in met het voorstel. De raad heeft de moties
‘jeugdhulp en passend onderwijs’ en ‘maatschappelijk effect en kwaliteit’ unaniem aangenomen’. De
raad heeft de moties ‘budgetplafonds’ en ‘voorbereid op mogelijke afschaling’ met 20 stemmen voor
(CU/SGP, CDA, PvdA/GL, SP, NEZ & D66) en 6 stemmen tegen (VVD) aangenomen. De raad heeft
de moties ‘positie van de raden’ en ‘vervolgacties RASD’ aangenomen met 15 stemmen voor
(CU/SGP, PvdA/GL, SP, NEZ & D66) en 11 stemmen tegen (VVD & CDA).
2. Motie ‘Gedragen Ondernemersfonds’
De raad heeft de motie ‘gedragen Ondernemersfonds’ unaniem aangenomen en roept het college op
om samen met de initiatiefnemers (opnieuw) in gesprek te gaan met hun achterban over een
ondernemersfonds dat wél op voldoende steun kan rekenen, het draagvlak verkennen onder zoveel
mogelijk betalingsplichtigen in Zuidplas en de raad te informeren over de uitkomsten en op basis
daarvan een gewijzigd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad, uiterlijk 1 december 2021.
Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
3. Rv Deelname Orange The World 2021 en Kosten verlichting Carillon (R21.000084)
De raad heeft unaniem besloten niet in te stemmen met het voorstel.
Stemming: De raad heeft unaniem niet ingestemd met het voorstel. De raad heeft het amendement
‘reparatie en vervanging verlichting’ verworpen met 9 stemmen voor (CU/SGP (1), PvdA/GL, SP &
NEZ) en 17 stemmen tegen (VVD, CU/SGP (5), CDA & D66).
4. Rv Verlenging Bedrijfsinvesteringszone Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel (R21.000070)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de verordening Bedrijfsinvesteringszone Oude
Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
5. Iv Realiseren tweede supermarkt in Zevenhuizen (R21.000079)
De raad heeft, na het aannemen van het amendement ‘meer opties’, unaniem besloten in de op te
stellen gebiedsvisie voor Zevenhuizen het realiseren van een tweede supermarkt in Zevenhuizen mee
te nemen, bij het zoeken en uitwerken van de locatie voor de tweede supermarkt verschillende opties
in en nabij het dorpscentrum te betrekken, waarbij in ieder geval de locaties Voorbrood,
afvalbrengstation en Nijverheidscentrum als opties onderzocht zullen worden en het college te
verzoeken de gebiedsvisie voor Zevenhuizen uiterlijk juli 2022 aan de raad te doen toekomen.
Stemming: De raad stemde, na het unaniem aannemen van het amendement ‘meer opties’, unaniem
in met het voorstel.
6. Rv Verordening middenhuurwoningen 2021 gemeente Zuidplas (R21.000059)
De raad heeft, met inachtneming van de aangenomen motie ‘preferentie inwoners Zuidplas’, unaniem
besloten de Verordening middenhuurwoningen 2021 Gemeente
Zuidplas vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft de motie ‘preferentie inwoners
Zuidplas’ aangenomen met 24 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA, PvdA/GL, SP & NEZ) en 1 stem
tegen (D66).
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7. Rv Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning (R21.000090)
De raad heeft unaniem besloten de kosten voor het koploperstraject voor 2021 € 40.000, voor 2022 €
195.352 te dekken uit de bijdrage van het ministerie van VWS en technisch te verwerken in de
Najaarsnota 2021 en begroting 2022.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
8. Rv Vaststelling Kader Participatie (R21.000076)
De raad heeft met meerderheid van stemmen besloten het Kader Participatie vast te stellen en voor
de uitvoering capaciteit en middelen ter beschikking te stellen conform scenario 3.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 20 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA, SP &
D66) en 5 stemmen tegen (PvdA/GL & NEZ). De raad heeft het amendement ‘kosten voor het beheer
en ondersteuning’ verworpen met 8 stemmen voor (PvdA/GL, SP, NEZ & D66) en 17 stemmen tegen
(VVD, CU/SGP & CDA).
9. Rv Referentiebeeld Maatschappelijke Voorzieningen (R21.000089)
De raad heeft unaniem besloten het Referentiebeeld Maatschappelijke Voorzieningen vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
10. Motie vreemd - Opkoopbescherming
De raad heeft de motie verworpen.
Stemming: De raad heeft de motie verworpen met 8 stemmen voor (PvdA/GL, SP, NEZ & D66) en 17
stemmen tegen (VVD, CU/SGP & CDA).
11. Ingekomen stukken (Z21.002818)
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.

