Overzicht toezeggingen en schriftelijke vragen raadsperiode 2018-2022

Nummer

Omschrijving

2017/10

- De initiatiefnemers waar mogelijk te steunen om
medewerking te verkrijgen van de huidige dan wel
toekomstige eigenaar van de start/landingsbaan,
- Bij de stuurgroep Hart van de Heuvelrug te
bevorderen dat Solar Runway een warmtebron wordt
bij de ontwikkeling van de Oude Tempel en van de
woonwijk op de voormalige Vliegbasis,
- Te onderzoeken of er andere nieuwbouwprojecten in
Soesterberg geschikt zijn om aan te aansluiten op SR
en deze waar mogelijk te faciliteren,
- Te onderzoeken welke bestaande woningen in de
nabije toekomst kunnen worden aangesloten op SR.

2018/62

Terugkomen bij de raad op welke manier de
beeldentuin van de familie Hazelaar behouden kan
worden.

Toezegging door/
vragen van

2019-47

Te vinden in

Afhandeling vóór

Motie Solar Runway

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 8
juni 2017, agendapunt 15
Vragenkwartier; Motie
vreemd aan de orde van de
dag Solar Runway

Wethouder Kundić

Opiniërende
Raadsbijeenkomst d.d. 1
november 2018,
agendapunt 3 Begroting
2019, inclusief
meerjarenraming 2020-

Tussenbericht per
email d.d. 31
januari 2019.
We zijn in gesprek
met de
initiatiefnemer
over de mogelijke
organisatie en de
uitvoering van een
nieuw innovatief
warmtenet. We
zullen uw raad
met een
raadsinformatiebri
ef informeren over
de uitkomst van
deze verkenning.
In het derde
kwartaal ontvangt
de raad een
toetsingskader
waaraan nieuwe
initiatieven en ook
voorliggend
initiatief getoetst
kunnen worden.
Tussenbericht per
email d.d. 31
januari 2019.
Het college neemt
een besluit gericht
op continuering

1

Wijze van
afhandelen

Nummer

2018/66

2018/67

Omschrijving

Toezegging door/
vragen van

Op korte termijn te starten met een proces voor het
College van B en W
opstellen van een bestemmingsplan waarmee het
realiseren van betaalbare (huur) woningen voor
starters en senioren mogelijk wordt. In het
totstandkomingsproces en de onderhandelingen met de
ontwikkelende woningcorporatie zorg te dragen dat er
type woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor
starters en senioren.

-

Samen met de raad in te zetten op
College van B en W
burgerparticipatie bij de totstandkoming van de
programmabegroting 2020-2022;

2

Te vinden in

Afhandeling vóór

2022.

van de huidige
situatie. Mogelijke
uitbreiding wordt
meegenomen bij
de
omgevingsvisie,
zodat een
integrale afweging
kan plaatsvinden.
Tussenbericht per
email d.d. 31
januari 2019.
Zodra een keuze
gemaakt is over
de ontwikkelende
woningcorporatie
en er capaciteit
beschikbaar is,
kan gestart
worden met
planvorming en
het proces voor
het opstellen van
een
bestemmingsplan
voor de
Molenstraat.
Zodra aan deze
voorwaarden is
voldaan
informeren wij u
hierover.

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 8
november 2018,
agendapunt 3 Begroting
2019, inclusief
meerjarenraming 20202022.

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 8
november 2018,

Wijze van
afhandelen

Zie de informatie
per email over het
proces d.d. 14
november 2019.

Besproken in de
Opiniërende

Nummer

Omschrijving
-

2018/71

-

-

2018/86

2019/24

De raad zo spoedig mogelijk een plan voor te
leggen over de wijze waarop inwoners actief
betrokken zullen worden bij de
programmabegroting en prioriteitstelling 20202022.
Zo spoedig mogelijk te komen met een
inventarisatie van de locaties waaruit blijkt hoe
de gemeente uitvoering gaat geven aan haar
grondwettelijke taak op het gebied van
woningbouw, en hoe de gemeente uitvoering
gaat geven aan het vigerende raadsbesluit om
te bouwen naar behoefte en 200 sociale
huurwoningen te bouwen in 5 jaar en meer
betaalbare huurwoningen te realiseren in
Soest.
Hierbij te betrekken het Grondbeleid uit 2019
en zo nodig met aanpassingen van dit beleid te
komen voor meer actieve grondpolitiek zodat
de woningbouw doelstellingen optimaal
ondersteund worden door het grondbeleid.

Motie van GL, Soest 2002 en LAS over de startnotitie
versnelling energietransitie is overgenomen door het
college van B en W:
Verzoekt het college in de uitwerking in het
programmaplan energietransitie accent te
leggen op het gebruik en de innovatie van
fossiel-vrije vormen van energieopwekking die
voor 2030 op grote schaal toepasbaar zijn en
voor de financiering hiervan gebruik te maken
van innovatieve financieringsvormen zoals die
nu ontwikkeld worden door onder meer BNG,
Rijk, Provincie en bedrijfsleven.
Motie van alle fracties over de verkeersveiligheid rond
het sportcomplex Bosstraat is overgenomen door het
college van B en W:

-

Toezegging door/
vragen van

Te vinden in

Afhandeling vóór

agendapunt 3 Begroting
2019, inclusief
meerjarenraming 20202022.
College van B en W

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 8
november 2018,
agendapunt 3 Begroting
2019, inclusief
meerjarenraming 20202022.

College van B en W

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 20
december 2018,
agendapunt 13 Versnelling
energietransitie Soest

College van B en W

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 22
mei 2019, agendapunt 8
Voorkeursmodel

Na realisatie van de plannen op en rondom

3

Wijze van
afhandelen
Raadsbijeenkomst
van 14 november
2019.

Tussenbericht per
email d.d. 31
januari 2019.
De vraagstukken
uit dit punt
worden
meegenomen in
het Masterplan
wonen. Per 1
januari 2019 is er
weer voldoende
capaciteit
aanwezig om het
Masterplan actief
op te pakken.
Tussenbericht per
email d.d. 31
januari 2019.
Deze motie
nemen we mee bij
het opstellen van
het
programmaplan
energietransitie
dat medio 2019
gereed is.

Nummer

Omschrijving

-

-

-

2019/27

Toezegging door/
vragen van

ontwikkeling buitensport
Bosstraat

het sportcomplex, de verkeersveiligheid
met medewerking van omwonenden en
sportverenigingen te monitoren.
Indien uit de monitoring blijkt dat
aanvullende maatregelen voor de
verkeersveiligheid wenselijk/noodzakelijk
zijn hierover in samenspraak met
sportverenigingen en omwonenden na
afweging van alle belangen besluiten te
nemen en uit te voeren.
Met de sportverenigingen afspraken te
maken zodat zij verantwoordelijkheid
nemen om het parkeren op de
piekmomenten op de zaterdagen te
reguleren en het fietsgebruik te
stimuleren.
Budget dat bespaard wordt op de
parkeervoorzieningen aan te wenden voor
deze verkeersveiligheidsmaatregelen.
Indien dit niet toereikend is, terug te
komen bij de raad met een voorstel voor
aanvullend budget.

Motie vreemd van GL en D66 inzage Geen Sticker,
Geen Reclame waarmee het college verzocht is om:
Een onderzoek te starten naar de effecten van
de invoering van het opt-in systeem voor
reclamedrukwerk in Soest,
Dit onderzoek mee te nemen in een of
meerdere van de in de Startnotitie
Grondstoffenmanagement genoemde te
ontwikkelen scenario’s
De raad een terugkoppeling van de resultaten
van dit onderzoek te geven voor 2020.

Te vinden in

Wethouder Kundić

De opt-in optie meenemen in de beleidsvorming die

4

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 20
juni 2019, agendapunt 11
Vragenkwartier (zie de
notulen pagina 14).

Afhandeling vóór

Wijze van
afhandelen

Nummer

2019/32

2019/38

2019/49

2019/51

2019/52

Omschrijving

Toezegging door/
vragen van

volgt na de startnotitie grondstoffenmanagement.
Motie van de VVD en de PvdA waarmee het college
College van B en W
verzocht is om aanpassing 1 t.o.v. de Participatiekrant
te laten vervallen in het voorliggende Plan van Aanpak
en de rol van de Raad beslist niet te beperken tot enkel
toezicht op het beleidsproces zoals vermeld in het Plan
van Aanpak.
De motie is overgenomen door het college van B en W
met dien verstande dat er een gemeenschappelijke
inspanningsplicht is om de besluitvorming voor de
zomer van 2020 plaats te laten vinden.
Een voorstel voorbereiden en daarover van
gedachte wisselen met de gemeenteraad over
de leesbaarheid van het jaarverslag;
Terugkomen bij de raad of de
onderhoudsbepalingen van het gemeentelijk
vastgoed voldoen aan de nieuwe regelgeving
op het gebied van verslaglegging.
Motie van CU-SGP, GGS, PvdA, GL, CDA en POS
overgenomen door het college van B en W om uiterlijk
in 2022 aan de raad voor te leggen een uitgewerkt
mensenhandelbeleid, losgekoppeld van
prostitutiebeleid, met daarbij aandacht voor alle
verschijningsvormen van mensenhandel (naast
seksuele uitbuiting, ook arbeidsuitbuiting en criminele
uitbuiting).

Te vinden in

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 11
juli 2019, agendapunt 12
Plan van Aanpak
Omgevingsvisie (zie de
notulen pagina 10)

Wethouder Van Aalst

Opiniërende
Raadsbijeenkomst d.d. 4
juli 2019, agendapunt 4
Jaarstukken 2018 (zie de
notulen pagina 6).

College van B en W

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 10
oktober 2019, agendapunt
15 Beleidsnota prostitutie
inclusief
mensenhandelbeleid

Indien uit de meicirculaire 2020 blijkt dat de uitkering
Motie
uit het Gemeentefonds voor Soest beduidend hoger is
heroverwegingen
en de financiële situatie van de Gemeente er beter
voorstaat dan in 2019, bezien zal worden of, en in
welke mate, uitgavenreducties en
bezuinigingsvoorstellen kunnen worden verminderd. Dit
geldt eveneens voor het lastenniveau voor inwoners en
bedrijven.
Motie van D66, GGS en CU-SGP overgenomen door het College van B en W

5

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 7
november 2019,
agendapunt 3 Begroting
2020, incl.
Meerjarenraming 20212023
Besluitvormende

Afhandeling vóór

Wijze van
afhandelen

Nummer

2019/53

2019/54

2019/55

Omschrijving

Toezegging door/
vragen van

Te vinden in

college van B en W:
Om met de organisaties SWOS, Balans en MEE
te onderzoeken welke bezuinigingen door
efficiëntere bedrijfsvoering gehaald kunnen
worden;
De raad te informeren over de resultaten van
dat onderzoek;
Bij de Kadernota van 2021, in het licht van de
financiële situatie, en met inachtneming van
wat er bezuinigd kan worden op de
respectievelijke bedrijfsvoeringen, te
overwegen de bezuiniging niet of niet geheel op
te nemen.
Motie van D66, GGS en CU-SGP overgenomen door het College van B en W
college van B en W:
Om het opstellen van de nieuwe cultuurvisie
zodanig tijdig uit te voeren dat de uitkomst
meegenomen kan worden in de kadernota
2021;
Bij de Kadernota 2021, aan de hand van de
nieuwe cultuurvisie en de financiële situatie, te
overwegen de bezuiniging op dit waardevolle
beleidsterrein niet of niet geheel op te nemen.

Raadsvergadering d.d. 7
november 2019,
agendapunt 3 Begroting
2020, incl.
Meerjarenraming 20212023

Motie van D66, GGS en CU-SGP overgenomen door het
college van B en W:
Om de evaluatie van NME zodanig tijdig uit te
voeren dat de uitkomsten nog in de kadernota
2021 meegenomen kunnen worden;
De raad te informeren over de resultaten van
de evaluatie van de NME;
Bij de kadernota van 2021, afhankelijk van de
uitkomst van de evaluatie en de financiële
situatie, te overwegen de bezuiniging op deze
waardevolle activiteit niet of niet geheel op te
nemen.
Motie van de VVD, GGS, D66 en CU-SGP overgenomen
door het college van B en W om:

College van B en W

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 7
november 2019,
agendapunt 3 Begroting
2020, incl.
Meerjarenraming 20212023

College van B en W

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 7

6

Besluitvormende
Raadsvergadering d.d. 7
november 2019,
agendapunt 3 Begroting
2020, incl.
Meerjarenraming 20212023

Afhandeling vóór

Wijze van
afhandelen

Nummer

Omschrijving
Te onderzoeken, samen met de deelnemende
gemeente Baarn, Bunschoten, De Bilt en
Eemnes, op welke wijze samenwerking in het
kader van BIBOB-beleid kan leiden tot
(financiële) voordelen;
De Raad hierover uiterlijk 1 april 2020
informeren, zodat de uitkomsten kunnen
worden meegenomen in de overwegingen bij
de Kadernota 2020.
Op korte termijn met een voorstel naar de raad te
komen om de kostendekkendheid van de bouwleges te
verhogen richting de 100% (begroot € 100.000)

Toezegging door/
vragen van

Uit te spreken dat deze opbrengst bij voorkeur wordt
besteed aan de NME / SWOS Balans en cultuur, en
uiterlijk bij de kadernota hierop terug te komen.
2019/57

2019/58

Schriftelijk bij de raad terugkomen op de (juridische)
consequenties van het voorstel van de
projectontwikkelaar inzak het bestemmingsplan
Kerklaan. Daarbij verduidelijking geven welk plan de
raad bespreekt; het voorgelegde
ontwerpbestemmingsplan of het voorstel van de
initiatiefnemer.
De vragen van POS schriftelijk beantwoorden. De
vragen zijn:
Waarom is in de businesscase geen
onderbouwing van de kosten opgenomen in
plaats van een opsomming van aantallen
vierkante meters en onderdelen waarin alleen
term post in vermeld is?
Waarom geen is er geen risicoparagraaf in de
businesscase?
In de uitgangspunten staat dat de sporthal voor
de binnensport moet voldoen aan de normen
van NOC*NSF, toch is aangegeven dat dit niet
het geval zal zijn. Voor met name de
Springbokken zal dit een hard gelag zijn. Kunt

Afhandeling vóór

Wijze van
afhandelen

november 2019,
agendapunt 3 Begroting
2020, incl.
Meerjarenraming 20212023

-

2019/56

Te vinden in

Besluitvormende
Motie Taakstelling
meeropbrengst leges Raadsvergadering d.d. 7
november 2019,
agendapunt 3 Begroting
2020, incl.
Meerjarenraming 20212023
Wethouder
Dijkhuizen

Opiniërende
Raadsbijeenkomst d.d. 14
november 2019,
agendapunt 6
Bestemmingsplan Kerklaan

Zie de
beantwoording per
email d.d. 18
november 2019

Wethouder
Dijkhuizen

Opiniërende
Raadsbijeenkomst d.d. 14
november 2019,
agendapunt 7 Businesscase
sporthal achter
sportboulevard de Engh.

Zie de
beantwoording per
email d.d. 18
november 2019

7

Nummer

2019/59

2019/60

Omschrijving

Toezegging door/
vragen van

er uitgelegd worden waarom besloten is deze
eis te laten vervallen?
In het raadsvoorstel staat dat in de
businesscase een voorstel voor het vervolg is
opgenomen om de procedure voor de
omgevingsvergunning te starten. Echter in
bijlage 1 van de businesscase lees ik een ander
advies. Namelijk dat het belangrijk is de raad
mee te nemen in de besluitvorming en dat dit
gebeurt bij de toepassing van een
bestemmingsplanprocedure. Ook staat daar dat
het grote voordeel van een
omgevingsvergunning de snelheid is. Maar dat
er dan geen inspraakmogelijkheid is voor
voorbelanghebbenden en deze zijn dan
genoodzaakt naar de rechter te stappen.
Waarom wordt toch gekozen voor deze
procedure en niet voor een bestemmingsplan
procedure?
Door het bouwen van de sporthal kunnen er
woningen gebouwd worden op de plaats waar
nu Beukendal staat. In de businesscase zijn
deze inkomsten niet verantwoord. Waarom
gebruikt u de inkomsten van de woningbouw
niet om de kapitaallasten voor de sporthal te
betalen?
Is het college bereid het voorgestelde besluit
referendabel te maken?
Schriftelijk bij de raad terugkomen op de vraag van
LAS:
Gesteld is dat de exploitatielasten van de nieuwe
sporthal ongeveer gelijk zijn aan de exploitatielasten
van Beukendal. Waarom is er dan een toename te zien
van deze exploitatielasten op basis van die nieuwbouw
van € 257.000 per jaar vanaf 2022? Valt op dat
moment de exploitatielast van Beukendal niet vrij? Kan
dit bijdragen aan de sportbezuiniging van € 5 ton?
Schriftelijk terugkomen op de vraag van LAS:
Wethouder Van Aalst

8

Te vinden in

Afhandeling vóór

Wijze van
afhandelen

Opiniërende
Raadsbijeenkomst d.d. 14
november 2019,
agendapunt 7 Businesscase
sporthal achter
sportboulevard de Eng.

Zie de
beantwoording per
email d.d. 18
november 2019

Opiniërende

Zie de

Nummer

Omschrijving
In de Najaarsnota stroomt de
septembercirculaire binnen. Welke
melding/mededeling/berichtgeving verwacht u
nog van Den Haag die van invloed kan zijn op
de Kadernota 2021?
In een volgend P&C document bij wijzigingsvoorstellen
duidelijker aangeven hoe voldaan wordt aan de drie o’s
(onvermijdelijk, onvoorzien of onbeïnvloedbaar).

Toezegging door/
vragen van

Raadsbijeenkomst d.d. 14
november 2019,
agendapunt 8 Najaarsnota
2019.

-

2019/61

Te vinden in

Wethouder Van Aalst

9

Opiniërende
Raadsbijeenkomst d.d. 14
november 2019,
agendapunt 8 Najaarsnota
2019.

Afhandeling vóór

Wijze van
afhandelen
beantwoording per
email d.d. 19
november 2019

