Commissie Burger & Bestuur van 11 mei 2017
Voorzitter: mw. De Zwart
Secretaris: mw. Van der Schalk
Aanwezig:

mw. Van der Aa (GroenLinks), dhr. Beringen (CDA), dhr. De Boer
(GroenLinks), mw. Brouwer (Beter De Bilt), dhr. Van Esterik (PvdA), mw. Van
Haperen (SP), dhr. IJssennagger (Bilts Belang), dhr. Jansen (ChristenUnie),
dhr. Lelivelt (VVD), dhr. Van Overbeek (PvdA), dhr. Smolenaers (D66), dhr.
Slootweg (SGP), mw. Smit (D66), dhr. Stekelenburg (SP), dhr. Van der Vlies
(SGP)

Aanwezig namens het college: mw. Bakker, dhr. Mieras, dhr. Rost van Tonningen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
Agendapunt 6 en 11 worden afgevoerd van de agenda. Het onderwerp van de
leegstandsverordening komt terug bij de behandeling van de detailhandelsnota in
september. Het college wordt opgeroepen om het instrument een duidelijke plek te geven
in de nota. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
3. Afdoening toezeggingen Burger & Bestuur d.d. 6 april 2017
Mw. Smit (D66) vraagt naar de afdoening van de motie Verbeteren lokale omroep. Zij
heeft geen informatie in het Mededelingenblad gezien. Wethouder Bakker antwoordt dat
de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn. Het is een ingewikkelde puzzel om
iedereen een plek te geven in Het Lichtruim, maar ze is positief over de afloop. De
commissie is akkoord met de afdoeningvoorstellen van de toezeggingenlijst.
4. Mededelingen
Terugkoppeling regionale organen / verbonden partijen:
Dhr. Jansen meldt dat de ontbinding van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en
Vallei- en Kromme Rijngebied langer duurt dan voorzien, maar dar de kosten lager
uitvallen.
Mw. Brouwer (raadsrapporteur RDWI) meldt dat de raadsrapporteurs RDWI bijeen zijn
gekomen om de begroting te bespreken. Het weerstandsvermogen is kleiner dan 0,5%. Er
wordt uitgegaan dat de kan worden teruggevallen op het vermogen van gemeenten. Dit
gegeven is niet naar de zin van de gemeente en komt terug in de zienswijze.
Mededelingen vanuit het college: n.v.t.
Mededelingen vanuit de commissie: n.v.t.
5. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
6. Motie vreemd aan de agenda Weekmarkt (VVD)
Het college wordt verzocht:
· te onderzoeken (draagvlak) om in de nabijheid van het Emmaplein/Julianalaan een
nieuwe levendige weekmarkt op bijv. de dinsdag te kunnen faciliteren;
· een opgave van de globale kosten voor de voorbereiding en uitvoering noodzakelijke
voorzieningen
· de gemeenteraad De Bilt daarover z.s.m. te informeren
· daarbij gemeentebreed (andere) lopende initiatieven en mogelijkheden voor markten
te inventariseren in andere delen van de gemeente en dit mee te nemen in de
detailhandels- en horecavisie als gepresenteerd in het najaar 2017

Er wordt overwegend positief gereageerd op de motie met een aantal kanttekeningen
over de rol van de gemeente en de concurrentie met nabije winkels. Wethouder Rost van
Tonningen vindt een onderzoek het overwegen waard. Dit kan verwerkt worden in de
detailhandelsnota.
De commissie adviseert de motie als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering
van 18 mei. De suggesties vanuit de commissie worden verwerkt.
7. Besluitvorming over zondagopenstelling winkels
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
op basis van het bijgaande rapport 'Monitoring pilot zondagsopenstelling Gemeente De
Bilt' een nader standpunt te bepalen over de zondagopenstelling van winkels
Dhr. Smit (PLUS Markt) spreekt in. Zijn bijdrage is aan het agendapunt toegevoegd.
Vervolgens spreken de heren Mons (Spar) en Wustenberg (bewoners Bilderdijklaan) in.
De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 16 mei 2017. De indieners van het initiatiefvoorstel, VVD en D66,
bereiden een motie voor waarin het college wordt verzocht een verordening voor te
bereiden om de zondagsopenstelling te continueren. De PvdA overweegt een motie om
de relatie met de omwonenden van winkels/winkelgebieden te blijven monitoren.
8. Voorjaarsnota 2017 (incl. bijlage Projectenboek)
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
de bij de Voorjaarsnota 2017 behorende, via separaat voorstel voorgelegde, wijziging van
de begroting 2017 vast te stellen.
De
·
·
·
·
·

wethouder toe
de raad te informeren over de uitbesteding van begraafplaatstaken;
de raad te informeren over de ICT-ontwikkelingen in de gemeente;
het verschil in bedragen tussen hoofdstuk 2.1. en 2.2 van de Voorjaarsnota te
controleren;
de raad te informeren over besteding van het eventuele overschot op het aanvullend
krediet Vierstee;
het projectenboek hanteerbaarder te maken.

GroenLinks geeft aan een aantal vragen schriftelijk te stellen. De SGP overweegt twee
moties t.a.v. het projectenboek; een om het initiatief voor parkeerplaatsen op het
Maertensplein bij te stellen en een motie om het initiatief van bedrijf Schonenboer op te
nemen in het projectenboek. De VVD zal een stemverklaring over de OZB afleggen. De
commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 18 mei 2017.
9. Vaststellen 1e wijziging Algemene Subsidieverordening 2012’
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
de bijgaande Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening De
Bilt 2012 vast te stellen.
De wethouder zegt toe de raad met een startnotitie te betrekken bij de herijking van het
subsidiebeleid. De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 18 mei 2017.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

