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D66
CU
PvdA
WIJ Lansingerland
GroenLinks
Partij Neeleman

: Wouter Hoppenbrouwer, Jan Pieter Blonk, Marjolein Gielis (vanaf 17.25 uur),
Georgine Zwinkels, Leon Erwich, Henk Meester en Jan van der Laan
: Matthijs Ruitenberg, Nelleke Bouman (vanaf 17.15 uur), Arnold Oosterlaan,
Johan van der Burg (vanaf 20 uur), Hans van der Stelt (vanaf 20.20 uur) en
Gert-Jan van den Bogerd
: Kathy Arends, Nathalie van Bakel, Alexander Kuipers (vanaf 18.17 uur), Juval
Pat El (vanaf 18.30 uur) en Eric Kampinga
: Michiel Muis, Ineke den Heijer, Rob Snijders en Erik Jonker (vanaf 17.15 uur)
: Kees-Willem Markus en Jurjen Dieleman
: Gerard Bovens en Petra Verhoef
: Petrine van Olst
: Ivana Citterbartová
: Eddy Neeleman

Voorzitter
Griffier

: Pieter van de Stadt
: Marijke Walhout

CDA

VVD

Wethouders
: Simon Fortuyn, Albert Abee, Jeroen Heuvelink en Ankie van Tatenhove
Gemeentesecretaris : Ad Eijkenaar

Afwezig
André Nieuwlaat (CU); Leon Hoek (WIJ Lansingerland)
Agenda
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 17 uur.

2.

Trekken van het lot ter bepaling van het raadslid bij wie een eventuele stemming zal
beginnen
Nr. 15 Wouter Hoppenbrouwer.

3.

Vragenhalfuurtje voor raadsleden
Jan van der Laan stelt een vraag over diefstal van een bronzen beeld op een begraafplaats.

4.

Spreekrecht voor niet-raadsleden
Dhr. Kor Wieske betr. buurttoezicht

5.

Vaststelling van de agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

6.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
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Bespreekpunten
7.

Bespreekpunten

7.a. Reactie op uw brief inzake ons bestuurlijk advies t.a.v. het Ontwerp Tracébesluit A16

Rotterdam
Het voorstel is met algemene stemmen (24) aangenomen.
7b.

Actualisatie grondexploitaties 2016 (geheime bijlage in iBabs-map)


Eddy Neeleman dient een motie in (zie bijlage): M2016-11 Opzetten nieuwe grondexploitatie
Notaris Kruytstraat.
Stemverklaring over de motie van
Jurjen Dieleman: wij zullen tegen de motie stemmen hoewel we de motie sympathiek vinden en ons goed
kunnen vinden in waarom PN hier een grex zou willen maken, maar op het woord van de wethouder
denken wij dat wij ook zonder dit voldoende informatie krijgen. Mocht dan niet het geval zijn dan zullen
wij samen met PN daar een opmerking over maken.
Henk Meester: wij zullen ook tegen stemmen juist omdat de wethouder deze toezegging gedaan heeft.
Wij wachten die met spanning af.
De motie wordt afgewezen met 1 stem voor (Partij Neeleman) en 24 stemmen tegen (L3B, CDA, VVD, D66,
CU, PvdA, GL en WIJ.
Het voorstel wordt met algemene stemmen (25) aangenomen.
7.c. Voorjaarsnota 2016
 Matthijs Ruitenberg dient een amendement in (zie bijlage): A2016-14 Afvalcontainers
ondergronds. Het amendement wordt aangenomen met algemene stemmen (25).
 Henk Meester dient een amendement in (zie bijlage): A2016-15 Vaststelling voorjaarsnota. Het
amendement wordt afgewezen met 11 stemmen voor (L3B, PvdA, GL en PN) en 14 stemmen tegen
(CDA, D66, CU, VVD en WIJ).
Stemverklaring van
Henk Meester (L3B): wij betreuren het dat ons amendement verworpen is, maar wij willen niet dat het
college op de blaren moet zitten. Wij zullen daarom voor de voorjaarsnota stemmen want er moet wel
een begroting zijn op grond waarvan het college kan werken.
Eddy Neeleman (PN): ik stem tegen VJN omdat ik de vrijheid heb het college er aan te houden te
handelen naar de nota afschrijvingen.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor (L3B, CDA, VVD, D66, CU, PvdA, GL
en WIJ) en met 1 stem tegen (Partij Neeleman).
7.d. Kadernota 2017
 Wouter Hoppenbrouwer dient een motie in (zie bijlage): M2016-12 Toezicht en handhaving. De
motie wordt aangenomen met algemene stemmen (29).
 Wouter Hoppenbrouwer dient een motie in (zie bijlage): M2016-13 sociale huurwoningen. De
motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor (L3B, CDA, CU, PVDA, GL en WIJ) en 10 stemmen
tegen (VVD, D66 en PN).
Matthijs Ruitenberg legt een stemverklaring af over M2016-13: het CDA wil nogmaals benadrukken
dat zij van mening zijn dat het CDA het derde punt niet ondersteunt omdat het voor het CDA
alleen gaat om het uitvoeren van een onderzoek, dan zullen wij de motie steunen.
 Wouter Hoppenbrouwer dient een motie in (zie bijlage): M2016-14 Elektrische oplaadpunten. De
motie wordt ingetrokken.
 Wouter Hoppenbrouwer dient een motie in (zie bijlage): M2016-15 Gesproken woord omzetten in
digitale tekst. De motie wordt aangenomen met 22 stemmen voor (L3B, CDA, D66, CU, WIJ, GL en
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PN) en met 7 stemmen tegen (VVD en PvdA).
Matthijs Ruitenberg dient een motie in (zie bijlage): M2016-16 Bevriezen huurtarieven
binnensport. De motie wordt aangenomen met algemene stemmen (29).
Kathy Arends dient een motie in (zie bijlage): M2016-17 Versnelling tempo uitgifte
bedrijfsterreinen. De motie wordt afgewezen met 10 stemmen voor (VVD, PvdA, WIJ, GL en PN)
en 19 stemmen tegen (L3B, CDA, D66 en CU).
Kathy Arends dient een motie in (zie bijlage): M2016-18 Energieneutraal: bij nieuwbouw vanaf
2020, in 2050 voor alle bouw. De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor (VVD, D66, CU,
PvdA, GL en WIJ) en 14 stemmen tegen (L3B, CDA en PN).
Michiel Muis dient een motie in (zie bijlage): M2016-19 Inventariseren mogelijkheden
Burgerbudget. De motie wordt aangenomen met 26 stemmen voor (L3B, CDA, VVD, D66, CU, GL
en WIJ) en 3 stemmen tegen (PvdA en PN).
Kees-Willem Markus dient een motie in (zie bijlage): M2016-20 Toegankelijkheid stemlokalen. De
motie wordt aangenomen met 28 stemmen voor (L3B, CDA, VVD, D66, CU, GL PvdA en WIJ) en 1
stem tegen (PN).
Kees-Willem Markus dient een motie in (zie bijlage): M2016-21 Digitale verspreiding moties en
amendementen. De motie wordt aangenomen met 20 stemmen voor (CDA, VVD, D66, CU, GL, PN
en WIJ) en 9 stemmen tegen (L3B en PvdA).
Wouter Hoppenbrouwer legt een stemverklaring af over M2016-21: wij zullen tegen deze motie
stemmen omdat wij dit niet de manier vinden om de griffie aan te spreken.
Petrine van Olst dient een motie in (zie bijlage): M2016-22 Kadernota 2017 – Kosten aanpassing
Verkeerscirculatieplan Berkel Noord. De motie wordt verworpen met de 7 stemmen voor (WIJ,
VVD en GL) en 22 stemmen tegen (L3B, CDA, D66, CU, PvdA en PN).
Ivana Citterbartová dient een motie in (zie bijlage): M2016-23 Vergroening tuinen. De motie
wordt aangenomen met algemene stemmen (29).
Petra Verhoef dient een amendement in (zie bijlage): A2016-16 Kadernota 2017 (verlaging OZB).
Het amendement wordt afgewezen met 3 stemmen voor (PvdA en GL) en 26 stemmen tegen (L3B,
CDA, VVD, D66, CU, WIJ en PN).

Het voorstel wordt met algemene stemmen (29) aangenomen.

Hamerstukken
8.

Hamerstukken - geen

8.a. Bekrachtiging vertrouwelijkheid (indien van toepassing) – niet van toepassing
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

Alle raadsstukken zijn te vinden op www.lansingerland.nl, via de link “de gemeente”,
“vergaderschema”, vervolgens de juiste datum aanklikken. In de centrale hal van het gemeentehuis kunt
u de stukken digitaal inzien.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2016,
De griffier,

drs. Marijke Walhout
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Toezeggingen raad 30 juni 2016

Simon Fortuyn
Kadernota, n.a.v. motie M 2016-19 burgerbudget: de wethouder stelt bij de raadsdelegatie die bezig is
een nieuwe verordening vast te stellen, voor om daarin een tekst op te nemen om een burgerbudget
daarin te borgen en verordening dus te verruimen.
Albert Abee
Actualisatie Grondexploitaties: de wethouder verstrekt de raad alle detail informatie over de exploitatie
van Notaris Kruijtstraat, gelijkwaardig aan en in het kader van de informatie die verstrekt wordt in
reguliere rapportages aangaande de grondexploitaties.
Kadernota, n.a.v. motie M2016-17 versnelde uitgifte bedrijventerreinen: : de wethouder schenkt bij de
tweejaarlijkse actualisering extra aandacht in de tekst aan het onderdeel marketing en acquisitie.
Jeroen Heuvelink
Kadernota, motie M2016- Elektrische oplaadpunten: de wethouder neemt de uitkomsten de
marktverkenning naar de mogelijkheden van oplaadpunten mee in een nota die hij daarna in de
commissie gaat brengen, alvorens e.e.a. in de raad besproken en besloten wordt (en neemt daarbij niet
op voorhand een besluit om de genoemde 275 laadpalen te plaatsen in de gehele gemeente).
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