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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 10 juni 2020

1. Rv Toelating benoemd raadslid (R20.000048)
De raad heeft de heer A. (Ard) Bakker toegelaten als lid van de gemeenteraad van Zuidplas.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Rv Benoeming fractieadviseur (R20.000047)
De raad heeft de heer M.D. (Matthijs) Bon benoemd als fractieadviseur.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
3. Amendement Gevolgen coronacrisis voor verbonden partijen
De raad heeft in meerderheid het amendement verworpen, dat erin voorzag dat alle verbonden partijen
gevraagd werd de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie in kaart te brengen en de
gemeenteraad daarover in oktober te rapporteren.
Stemming: De raad verwierp met meerderheid van stemmen de motie (PvdA/GL (3), SP (2), NEZ (2) en
D66 (2) stemden voor; VVD (6), CU/SGP (5) en CDA (5).
4. Rv Conceptbegroting 2021 en jaarrekening 2019 Bedrijvenschap Regio Gouda (R20.000018)
De raad heeft unaniem conform besloten om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 20212022 van het Bedrijvenschap Regio Gouda.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
5. Rv Ontwerp-programmabegroting 2021 en Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden
(R20.000016)
De raad heeft unaniem conform besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting
2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
6. Rv Conceptbegroting 2021 en jaarrekening 2019 Regio Midden-Holland (R20.000017)
De raad heeft unaniem conform besloten om geen zienswijze in te dienen op de concept
programmabegroting Regio Midden Holland 2021-2024.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
7. Rv Conceptbegroting 2021 en Jaarrekening 2019 Grondbank RZG Zuidplas (R20.000030)
Amendement Grondbank RZG Zuidplas
De raad heeft met inachtneming van een amendement op de zienswijze unaniem besloten om een
zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van de Grondbank RZG Zuidplas.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het amendement en vervolgens met het voorstel.
8. Rv Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 GR-IJsselgemeenten (R20.000037)
De raad heeft unaniem conform besloten om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021
van GR-IJsselgemeenten.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
9. Rv Conceptprogrammabegroting 2021-2024 en jaarrekening 2019 ODMH (R20.000007)
De raad heeft unaniem conform besloten om geen zienswijze in te dienen op de concept
programmabegroting 2021-2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
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10. Rv Jaarstukken 2019, eerste begrotingswijziging 2020, conceptbegroting 2021 en stukken 2019,
Programma RDOG 2024 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(R20.000033)
De raad heeft met inachtneming van een amendement op de zienswijze unaniem besloten om een
zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021, geen zienswijze in de dienen op de eerste
begrotingswijziging 2020 en om een visie mee te geven aan het bestuur van de Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden over het programma 2024.
Stemming: De raad stemde in meerderheid voor het amendement op de zienswijze (VVD (6), CU/SGP (5),
PvdA/GL (3), SP (2), NEZ (2) en D66 (2) voor; CDA (5) tegen). De raad stemde vervolgens unaniem in met
het voorstel.
11. Rv Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 Recreatieschap Hitland (R20.000035)
De raad heeft unaniem conform besloten om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021
van het Recreatieschap Hitland.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
12. Rv Conceptbegroting 2021 en jaarstukken 2019 Recreatieschap Rottemeren (R20.000036)
De raad heeft unaniem conform besloten om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021
van het Recreatieschap Rottemeren.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
13. Rv Conceptbegroting 2021 en jaarrekening 2019 Streekarchief Midden-Holland (R20.000031)
De raad heeft met inachtneming van een amendement op het voorstel unaniem besloten om een
zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van het Streekarchief Midden-Holland.
Stemming: De raad stemde in meerderheid voor het amendement (VVD (6), CU/SGP (5) en CDA (5)
stemden voor; PvdA/GL (3), SP (2), NEZ (2) en D66 (2) tegen). De raad stemde vervolgens unaniem in
met het voorstel.
14. Rv Benoeming lid en voorzitter Auditcommissie (R20.000051)
De raad heeft de heer A. (Ard) Bakker benoemd tot lid van de auditcommissie en heeft de heer A.(Ard)
Bakker benoemd als voorzitter van de auditcommissie.
Stemming: De uitslag van de stemming voor de benoeming van een lid van de auditcommissie was als
volgt: de heer A. Bakker ontving 19 stemmen; de heer J.A.(Jan) Smit ontving 5 stemmen en er was 1
ongeldige stem. De uitslag van de stemming voor de benoeming van een voorzitter van de auditcommissie
was als volgt: de heer A. Bakker ontving 18 stemmen; de heer F.M. (Martin) Damen ontving 6 stemmen en
er was 1 blanco stem.
15. Rv Benoeming lid presidium en waarnemend voorzitter gemeenteraad (R20.000049)
De raad heeft de heer P. (Peter) Molenaar benoemd tot lid van het presidium, eerste waarnemend
voorzitter van de gemeenteraad en tot waarnemer van de burgemeester bij verhindering van alle
wethouders.
Stemming: De raad stemde unaniem in met deze benoeming.
Indien de raad op een individueel verzoek heeft beslist, wordt de verzoeker op korte termijn van de beslissing met de
motivering op de hoogte gesteld.
Voor de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen besluiten van de raad wordt u verzocht te letten op het volgende:
-

Let op de afzonderlijke bekendmakingpublicaties of het persoonlijk bericht (individuele gevallen); in beide gevallen
worden de beroepsmogelijkheden aangegeven;
Informeer bij vragen bij de behandelende afdeling;
Tegen een aantal door de raad behandelde onderwerpen is (nog) geen bezwaar mogelijk.

Als u meer wilt weten over bovengenoemde besluiten kunt u contact opnemen met de behandelende afdeling of de griffier, P. van
Vugt (tel.nr. 0180-330311).
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16. Motie vreemd: Geen huurverhoging
De raad heeft in meerderheid de (gewijzigde) motie vreemd geen huurverhoging verworpen.
Stemming: De raad verwierp met meerderheid van stemmen de motie (PvdA/GL (3), SP (2) en NEZ (2)
stemden voor; VVD (6), CU/SGP (5), CDA (5) en D66 (2) tegen).
17. Rv Toegang Sociaal Domein (R20.000021)
De raad heeft met inachtneming van een amendement in meerderheid besloten om een verbonden partij
op te richten in de vorm van een nieuw op te richten stichting, een incidenteel voorbereidingsbudget van €
488.800,- beschikbaar te stellen, om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en bij eventuele
overschrijding de raad ruim op tijd te informeren en te betrekken bij keuzemogelijkheden.
Tevens stemde de raad unaniem voor een motie met betrekking tot de continuïteit van de zorg en stemde
in meerderheid voor een motie met betrekking tot de organisatievorm inrichting toegang sociaal domein.
Stemming: De raad stemde in meerderheid voor het amendement (VVD (5), CU/SGP (5), CDA (5),
PvdA/GL (3) en SP (2) stemden voor; NEZ (2) en D66 (2) tegen); onthouding VVD (1). De raad stemde in
meerderheid voor het raadsbesluit (VVD (5), CU/SGP (5), CDA (5), PvdA/GL (3), SP (2) en NEZ (2)
stemden voor; D66 (2) tegen); onthouding VVD (1). De raad stemde unaniem voor de motie continuïteit
zorg; daarbij was één onthouding (VVD). De raad stemde in meerderheid voor de motie organisatievorm
inrichting toegang sociaal domein (VVD (5), CU/SGP (5), PvdA/GL (3), SP (2), NEZ (2) en D66 (2)
stemden voor; CDA (5) tegen); onthouding VVD (1).
Onthouding! De heer J.M.P. Ambachtsheer onthield zich conform art. 28 Gemeentewet van stemming bij
het amendement, het raadsbesluit en beide moties.
18. Rv Vaststelling controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2019-2022
(R20.000011)
Dit voorstel was al eerder behandeld in de raad van 26 mei 2020. Bij de stemming over het (gewijzigd)
amendement op het voorstel staakten de stemmen, waarna een nieuwe stemming in de raad van 10 juni
noodzakelijk was. Het amendement werd daarop verworpen.
Vervolgens heeft de raad conform het voorstel ingestemd met het voorstel de goedkeuringstoleranties ten
aanzien van fouten in de jaarrekening vast te stellen op het wettelijk maximum van 1% van de
omvangsbasis; de totale lasten van de gemeente is, ten aanzien van onzekerheden in de controle de
goedkeuringstolerantie vast te stellen op 3% van de omvangsbasis, de rapporteringstolerantie voor fouten
en onzekerheden vast te stellen op € 100.000,- en het controleprotocol voor de accountantscontrole van de
jaarrekening 2019 – 2022 vast te stellen.
Stemming: De raad verwierp in meerderheid het amendement (VVD (6), CDA (5) en SP (2) stemden met
13 stemmen tegen; CU/SGP (5, PvdA/GL (3), NEZ (2) en D66 (2) stemden met 12 stemmen voor.) De
raad stemde vervolgens unaniem in met het voorstel.
19. Ingekomen stukken (Z20.001417)
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
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