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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 8 oktober 2020

Voorafgaand aan de vergadering constateerde de voorzitter dat D. Ambachtsheer-de Vries, J.M.P.
Ambachtsheer, 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 JongeRuitenbeek, 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 Verzamelplan Zuidplas 2020 (R20.000063)
De raad heeft unaniem besloten om de Nota van Beantwoording (en wijziging) van het
bestemmingsplan Verzamelplan Zuidplas 2020 vast te stellen, het bestemmingsplan Verzamelplan
Zuidplas 2020 gewijzigd vast te stellen en voor het bestemmingsplan Verzamelplan Zuidplas 2020
geen exploitatieplan vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Rv Treasurystatuut 2020 gemeente Zuidplas (R20.000012)
De raad heeft unaniem besloten om het Treasurystatuut 2020 vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
3. Rv Concept-Regionale Energiestrategie (RES) (R20.000068)
De raad heeft, na het aannemen van het amendement Meer duidelijkheid, met meerderheid van de
stemmen besloten de concept RES in te dienen bij de NP RES en deze te gebruiken als basis voor de
RES 1.0. De raad nam hierbij de motie Leveringszekerheid van gekozen energiemix en de motie
Communicatie en directe participatie unaniem aan. Tevens heeft de raad met meerderheid van de
stemmen de moties Lokaal Eigendom, Iedereen moet kunnen meedoen aan de energietransitie,
Inzicht individuele opwerkmogelijkheden gemeenten en de motie Versnellen woningisolatie
aangenomen.
Stemming: De raad stemde, na het aannemen van het amendement Meer duidelijkheid, in met het
voorstel met 24 stemmen voor (VVD (4), CU/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) en 3
stemmen tegen (VVD (3)). De raad heeft het amendement Meer duidelijkheid aangenomen met 17
stemmen voor (VVD (4), CU/SGP, CDA en NEZ) en 10 stemmen tegen (VVD (3), PvdA/GroenLinks,
SP en D66). De raad verwierp de motie Denk regionaal met 15 stemmen tegen (VVD, CU/SGP en SP)
en 12 stemmen voor (CDA, PvdA/GroenLinks, NEZ en D66). De raad heeft de motie Iedereen moet
kunnen meedoen aan de energietransitie aangenomen met 14 stemmen voor (CDA,
PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) en 13 stemmen tegen (VVD en CU/SGP). De raad heeft de
moties Lokaal Eigendom en Versnellen woningisolatie aangenomen met 20 stemmen voor (CU/SGP,
CDA, PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) en 7 stemmen tegen (VVD). De raad heeft de moties
Communicatie en participatie en Leveringszekerheid van gekozen energiemix unaniem aangenomen.
De raad heeft de motie Haalbaarheid en betaalbaarheid van de RES verworpen met 16 stemmen
tegen (VVD, PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) en 11 stemmen voor (CU/SGP en CDA).
4. Rv Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sjaloomlocatie (R20.000061)
De raad heeft met meerderheid van de stemmen besloten om de Nota van Beantwoording
Zienswijzen van het bestemmingsplan Sjaloomlocatie vast te stellen, het bestemmingsplan
Sjaloomlocatie en het Beeldkwaliteitsplan Sjaloomlocatie ongewijzigd vast te stellen en geen
exploitatieplan vast te stellen.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 25 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA,
PvdA/GroenLinks, NEZ en D66) en 2 stemmen tegen (SP).
5. Motie vreemd – Aan de slag met het Schone Lucht Akkoord
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De raad heeft de motie Aan de slag met het Schone Lucht Akkoord unaniem aangenomen en spreken
uit dat zij op de website van de gemeente Zuidplas informatie delen over de campagne Hout stoken?
Maak het toch uit!, op de website en social media van de gemeente Zuidplas het stookalert vermelden
en deze herfst deze informatie breed kenbaar maken via de plaatselijke pers.
Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.

6. Rv Beleidskader Sociaal Domein (R20.000052)
De raad heeft unaniem besloten het Beleidskader Sociaal Domein vast te stellen, met inachtneming
van het unaniem aangenomen amendement Punten op de i en de aangenomen motie Tijd voor actie.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel en heeft hierbij het amendement Punten op
de i unaniem aangenomen. De raad heeft de motie Tijd voor actie aangenomen met 25 stemmen voor
(VVD, CU/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, NEZ en D66) en 2 stemmen tegen (SP).
7. Rv Evaluatie beleidskader armoede en schulden 2018-2022 (R20.000067)
De raad heeft unaniem besloten voor 2020 € 25.000 incidenteel en voor 2021 €47.000 structureel
beschikbaar te stellen ter realisatie van de genoemde (verbeter)acties en dit te verwerken in de
Najaarsnota 2020. De raad heeft tevens de motie Inzet ervaringsdeskundigheid unaniem
aangenomen, waarin het college verzocht wordt waar mogelijk ervaringsdeskundigheid in te zetten bij
de verdere uitvoering van de acties die voortkomen uit de evaluatie.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft de motie Inzet
ervaringsdeskundigheid unaniem aangenomen.
8. Rv Geactualiseerde (concept) lijst waardevolle bomen gemeente Zuidplas (R20.000027)
De raad heeft met meerderheid van de stemmen besloten geen wensen en bedenkingen te hebben
met betrekking tot de geactualiseerde (concept)lijst met waardevolle bomen.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 22 stemmen voor (VVD, CU/SGP, CDA, SP en
NEZ) en 5 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks en D66). De raad heeft de motie Vergroen het
Raadhuisplein en de motie Bescherm de structuurboom verworpen met 18 stemmen tegen (VVD,
CU/SGP en CDA) en 9 stemmen voor (PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66).
9. Ingekomen stukken (Z20.002647)
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.

