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Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 8 juli 2020

1. Rv Meerjaren Onderhoudsplan Vastgoed 2020-2029 (R20.000053)
De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de verwerking in de Zomernota van oplopende dotatie
aan de voorziening gemeentelijke gebouwen en onderhoud op conditieniveau 3 te hanteren.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
2. Rv Jaarstukken 2019 (R20.000054)
De raad heeft unaniem besloten om de Jaarstukken 2019 en de daarbij horende begrotingswijzigingen vast
te stellen, het restant van de bestemmingsreserve van het sociaal domein in te zetten op de overschrijding
op Jeugd en WMO, een bedrag van € 486.000,00 van het resultaat 2019 te storten in de algemene reserve
en in 2020 beschikbaar te stellen voor nog uit te voeren beleid in 2020 en het rekeningresultaat na
resultaatbestemming ten laste te brengen van de algemene reserve. De raad heeft ook een motie
aangenomen met het verzoek om de mogelijkheid te onderzoek om de afvalpas eerder uit te geven bij
nieuwbouwwoningen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft met 20 stemmen voor (VVD,
CU/SGP, CDA, SP en D66) en 5 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks en NEZ) de motie afvalpas
nieuwbouwwoningen aangenomen.
3. Rv Zomernota 2020 (R20.000055)
De raad heeft besloten in te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel omtrent financiële bijstellingen, de
financieel technische uitgangspunten, de financiële uitkomsten en de begrotingswijziging van de
Meicirculaire 2020 en de Zomernota 2020. Hierbij is een amendement omtrent integraal afwegen
aangenomen. De raad heeft tevens besloten om een motie aan te nemen waarbij zij het college oproept
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor lesprogramma’s waarbij lokale ondernemers gastlessen
geven op de lokale scholen in Zuidplas en inzicht te geven in de kosten hiervan bij de programmabegroting
2021.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel met 16 stemmen voor (VVD, CU/SGP en CDA) en 9
stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66). De raad heeft met 16 stemmen voor (VVD, CU/SGP
en CDA) en 9 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) het amendement integraal afwegen
aangenomen. De raad heeft het amendement verbreden parkeerplaatsen voor Tesla’s verworpen met 18
stemmen tegen (CU/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) en 7 stemmen voor (VVD). De raad
heeft de motie PMD-containers verworpen met 14 stemmen tegen (VVD (6) CU/SGP en PvdA/GroenLinks)
en 11 stemmen voor (VVD (1), CDA, SP, NEZ en D66). De raad heeft de motie middelen sociaal domein
verworpen met 14 stemmen tegen (CU/SGP, PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66) en 11 stemmen voor
(CDA en VVD). De raad heeft de motie verbinden lokale ondernemers en onderwijs aangenomen met 16
stemmen voor (VVD, CU/SGP en CDA) en 9 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, SP, NEZ en D66).
4. Ingekomen stukken (Z20.001670)
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.

