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Besluitenlijst van de Raadsvergadering d.d. 21 januari 2020

1. Rv Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportpark ’t Ambacht (R19.000111)
De raad heeft met inachtneming van een amendement unaniem conform het voorstel besloten om het
bestemmingsplan “Sportpark ‘t Ambacht” gewijzigd vast te stellen en het investeringskrediet te verhogen
met € 110.000 ten behoeve een nieuw fietspad.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het gewijzigd voorstel. De raad heeft met 14 stemmen voor
(CU/SGP, CDA, SP en NEZ) en 11 stemmen tegen (VVD, PvdA/GL en D66) het amendement Sportpark ’t
Ambacht aangenomen.
2. Rv Advies aan Commissariaat voor de Media over de lokale publieke media-instelling voor de
periode 2020-2024 (R19.000127)
De raad heeft met meerderheid van stemmen en met inachtneming van een amendement conform het
voorstel besloten dat de aanvragen tot zendmachtiging van Stichting Omroep Zuidplas en Stichting Gouda
Media voldoen aan de vereisten van de Mediawet en aan de door de raad gestelde aanvullende criteria.
De raad heeft tevens besloten aan het Commissariaat voor de Media te adviseren om de zendmachtiging
voor de komende vijf jaar aan Stichting Gouda Media te gunnen.
Stemming: De raad stemde met 14 stemmen voor (VVD, CU/SGP en D66) en 11 stemmen tegen (CDA,
PvdA/GL, SP en NEZ) het voorstel en met de zelfde stemming heeft de raad het amendement Advies aan
commissariaat voor de media – beslispunt 2 aangenomen.
3. Motie Startnotitie Omgevingsvisie Zuidplas
De raad heeft unaniem de motie Startnotitie Omgevingsvisie Zuidplas - inwonersparticipatie Omgevingswet
aangenomen.
Stemming: De raad heeft unaniem de motie Startnotitie Omgevingsvisie Zuidplas aangenomen.
4. Rv Extra inzet voor toenemend aantal hulpvragen in het sociaal domein (R19.000132)
De raad heeft met inachtneming van een amendement en een motie unaniem conform het voorstel
besloten en vastgesteld om incidentele budgetten en structureel budget beschikbaar te stellen voor extra
inzet van personeel op het sociaal domein in 2020 en dit te onttrekken uit de bestemmingsreserve sociaal
domein.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het gewijzigd voorstel en de motie Brandbrief college. De raad
heeft met 8 stemmen voor (PvdA/GL, SP, NEZ en D66) en 17 stemmen tegen (VVD, CU/SGP en CDA) het
amendement Incidenteel budget voor 2020 verworpen. De raad heeft met 20 stemmen voor (VVD,
CU/SGP, CDA, NEZ en D66) en 5 stemmen tegen (PvdA/GL en SP) het amendement Aanpassen bedrag
aangenomen.
5. Motie vreemd: Betaalbare woningen
De raad heeft de motie Betaalbare woningen aangenomen.
Stemming: De raad heeft unaniem de motie Betaalbare woningen aangenomen.
6. Rv Ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 van Recreatieschap Rottemeren (R19.000129)
De raad heeft unaniem conform het voorstel besloten om geen zienswijze in te dienen en om een
reactiebrief te sturen naar aanleiding van de aanbieding van het ontwerp 1 e begrotingswijziging 2019.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
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7. Rv Aanwijzing griffier en plaatsvervangend griffier van gemeente Zuidplas (R19.000130)
De raad heeft unaniem conform het voorstel besloten om de heer drs. P van Vugt aan te wijzen als griffier
en mevrouw mr. J.J.A. van Houwelingen-Olaria als plaatsvervangend griffier van de gemeente Zuidplas
met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2020.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
8. Rv Bekrachtiging geheimhouding Z20.000030 (R20.000001)
De raad heeft unaniem conform het voorstel besloten en de geheimhouding van het memo Z20.000030
bekrachtigd.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
9. Ingekomen stukken (Z20.000048)
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.

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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