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B E S L U I T E N L I J S T van de vergadering van de gemeenteraad van Soest

d.d. 19 december 2019

===========================================================================================================

Nr

Voorstel

Besloten is:

1.

Vaststelling agenda

De agenda vast te stellen.

2.

Mededelingen van de voorzitter

-

3.

Overzicht van ingekomen stukken en stukken ter
kennisneming

-

4.

Overzicht toezeggingen

-

5.

Planningkalender 2019 per beleidsveld

De planningkalender vast te stellen.

6.

Verslaglegging van:
- Raadhuisplein 2019-9 van 31 oktober en 7
november 2019

De verslaglegging vast te stellen.

7.

RV 19-58: Wijzigen Statuten Stichting Meerkring

De gewijzigde statuten van Stichting Meerkring vast te
stellen. Gemeente Soest wordt hiermee deelnemer van
Stichting Meerkring.

Nee.

8.

RV 19-56: Wijzigen gemeenschappelijke regeling
RWA

Toestemming te verlenen aan het college van B&W voor
de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling
Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en
omgeving (RWA) naar aanleiding van:
1. invoering van de wet normalisatie rechtspositie
ambtenaren per 1 januari 2020;
2. opnemen tijdstip van betaling van de
gemeentelijke bijdrage.

Nee.

9.

RV 19-60: Wijzigen gemeenschappelijke regeling
BBS

1. Toestemming te verlenen aan het college van B&W
voor de aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling BBS naar aanleiding van de wet
normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA);
2. Geen zienswijze in te dienen op het besluit van het
bestuur BBS voor het lidmaatschap van de

Bijzonderheden

Referendabel

Nee.

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

Referendabel

Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
9a. NIEUW AGENDAPUNT Aanwijzingsbesluit griffier en
plv. griffier

-

10. RV 19-51: Benoeming tweede gemeentelijke
ombudsman

11. RV 19-59: Rapport Rekenkamercommissie Soest
“Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf
Midden-Nederland (RMN)”

De heer M. van Vliet MPM AA aan te wijzen als
griffier als bedoeld in artikel 107 (nieuw) van de
Gemeentewet;
Mevrouw H. Kuijer-Franken aan te wijzen als
plaatsvervangend griffier als bedoeld in artikel
107d van de Gemeentewet.

De heer I.A.W. Tilanus, wonende te Amersfoort, benoemen De heer Tilanus heeft de verklaring en
tot 2e gemeentelijk ombudsman, ingaande per 19
belofte afgelegd.
december 2019.
-

De conclusies van het rapport “Functioneren en
Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland”
vaststellen;
Voor wat betreft de aanbevelingen de lijn van het
college van B en W volgen. Dat wil zeggen:
•
Aanbeveling 1 en 3 (verwachtingen
expliciteren en de DVO daarop aanpassen)
door het college uit laten voeren.

•

•

12. RV 19-57: (Her)benoeming leden
Rekenkamercommissie Soest

Nee.

Nee.

Nee.

Aanbeveling 2, 4 en 7 bij de raad terug
laten komen als de kerndiscussie gevoerd
is over wat voor soort organisatie RMN
moet zijn of worden.
Aanbeveling 5 (regionaal zwerfafval- en
reinigingsplan op te stellen), 6
(implementatiekracht vergroten) en 8
(harmonisatie en kostenbesparingen door
samenwerking) niet over te nemen.

In te stemmen met:
a. de benoeming tot lid van de
Rekenkamercommissie Soest van de heer dr. H.A.
Binnema, mevrouw mr. J.G. Calmeyer Meijburgvan Reekum MPM en mevrouw drs. B.R. van
Henten-Meijer per 1 januari 2020;
b. de benoeming van mevrouw drs. J.A. Satijn MPM
tot voorzitter en de herbenoeming van de heer
drs. L.J. Mellema tot lid van de
Rekenkamercommissie Soest per 1 januari 2020.

Mevrouw Van Henten en de heer Binnema
hebben de eed afgelegd.
Mevrouw Calmeyer Meijburg heeft de
verklaring en belofte afgelegd.

Nee.

Nr

Voorstel

13. NIEUW AGENDAPUNT Initiatiefvoorstel DSN –
Ondertekenen VN kernwapenverdrag

14. Vragenkwartier

Besloten is:

Bijzonderheden

Referendabel

Het initiatiefvoorstel is na hoofdelijke
stemming verworpen met 4 voor en 22
stemmen tegen.

Nee.

-

Vragen van GL over afsluiting
fietspad Pijnenburg
GroenLinks bevroeg het college
over de afsluiting van het fietspad
over landgoed Pijnenburg.
Wethouder Kundić antwoordde
namens het college onder andere
dat Landgoed Pijnenburg niet op
Soester grondgebied ligt en dat zij
dus beperkte mogelijkheden heeft
om daar iets tot stand te brengen.
Wel is ze in overleg met de
gemeente Baarn die wel direct
contact heeft met de eigenaar van
het landgoed. Op verzoek van GL
zegde ze toe om haar collegawethouder in Baarn te vragen met
de landeigenaar de mogelijkheid te
bespreken om de Stulpselaan open
te stellen voor fietsverkeer.

-

Vragen van GGS over
vuurwerkverbod
GGS stelde vragen over de
mogelijkheden om te komen tot
een algemeen vuurwerkverbod in
de gemeente Soest. Burgemeester
Metz antwoordde namens het
college dat hij oog heeft voor de
maatschappelijke tendens over
vuurwerk, maar dat hij
ingewikkelde juridische gevolgen
ziet voor een gemeentelijk
vuurwerkverbod. Ook gaf hij aan
rekening te houden met
plaatselijke ondernemers in de

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

vuurwerkbranche. Burgemeester
Metz gaf aan dat de raad wel de
mogelijkheid heeft om de
Algemene Plaatselijke Verordening
aan te passen en daarin
beperkingen over vuurwerk op te
nemen. Ook kan GGS een
initiatiefvoorstel indienen. GGS
vroeg ook of het college bereid is
om onderzoek te doen naar de
behoefte aan een centraal
professioneel vuurwerk in Soest en
Soesterberg tijdens de
jaarwisseling. Burgemeester Metz
gaf aan dat de kosten van een
dergelijk onderzoek zo hoog waren
dat hij dat in het licht van de
bezuinigingen voor 2020 niet
verantwoord acht.
-

Vragen de PvdA over
opengestelde toiletten
De PvdA vroeg opnieuw aandacht
voor het aantal opengestelde
toiletten voor inwoners in de
gemeente, naar aanleiding van hun
initiatiefvoorstel van een jaar
geleden. Wethouder Treep
antwoordde namens het college dat
zij het eens is met de conclusie dat
er in het laatste jaar onvoldoende
ondernemers hun toiletgelegenheid
als opengesteld hebben aangemeld
in de internetapplicatie Hoge Nood.
Zij gaf aan om ondernemers
nogmaals te vragen om dat te doen
in overleggen en via een oproep in
de Soester Courant en op sociale
media. Ook nodigde ze de PvdA uit
samen met haar een sticker te

Referendabel

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

plaatsen bij de ingang van het
gemeentehuis waarop staat
aangegeven dat het gemeentehuis
een opengesteld toilet heeft voor
inwoners. Dat kan dan ook een
signaal zijn naar ondernemers om
hetzelfde te doen.
-

15. Sluiting

Vragen van Pos over een artikel
in de Soester Courant
POS plaatste vraagtekens bij een
artikel in de Soester Courant van
18 december 2019 waarin twee
ambtenaren van de gemeente
Soest inhoudelijk ingaan op
bouwplannen in Soesterberg. POS
vroeg onder meer of het college
het met hen eens is dat het niet
aan de ambtelijke organisatie is om
op zaken vooruit te lopen.
Wethouder Dijkhuizen antwoordde
namens het college dat de
ambtenaren in de betreffende
informatiebijeenkomst een
toelichting gaven op de manier
waarop zij uitvoering geven aan
opdrachten die de raad vastgesteld
heeft.

Referendabel

