Versie d.d. 6 februari 2020

Kenmerk: Griffie/
Bijeenkomsten Raadhuisplein 2020/1 van 22, 23 en 30 januari en 6 februari 2020
BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 FEBRUARI 2020

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING

19.30 uur

Agenda:

Raadzaal

1. Vaststelling agenda
2. Mededelingen van de voorzitter
Voorgesteld als hamerstukken:
3. Overzicht ingekomen stukken en stukken
ter kennisneming (bijgevoegd)
4. Overzicht toezeggingen (bijgevoegd)
5. Planningkalender 2020 per beleidsveld
(bijgevoegd)
6. Verslaglegging van:
-

Raadhuisplein 2019-8 van 16 en 17
oktober en 14, 21 en 28 november
2019;
Raadhuisplein 2019-10 van 3, 4, 12 en
19 december 2019.

7. RV 20-01: Definitieve ozb-tarieven 2020
Kan de raad de ozb-tarieven 2020 door
middel van de eerste wijziging van de
verordening onroerendezaakbelastingen
2020 vaststellen?
8. RV 20-07: Wijziging gemeenschappelijke
regeling RID Utrecht
Kan de raad het college van B en W
toestemming verlenen om de
gemeenschappelijke regeling RID Utrecht
te wijzigen?
9. RV 20-04: Actualisering Algemene
Subsidieverordening 2020
Kan de raad de Algemene
subsidieverordening Soest 2020
vaststellen?
Overige agendapunten:
10. RV 20-10: Bestemmingsplan Jachthuislaan
55
Kan de raad instemmen met de Nota van
1

dhr. Metz
dhr. Van Vliet

zienswijzen en het bestemmingsplan
‘Jachthuislaan 55’ vaststellen?
11. RV 20-02: Bestemmingsplan Ferdinand
Huycklaan tussen 9 en 11 en Peter van
den Breemerweg 6
Kan de raad instemmen met de Nota van
zienswijzen en het bestemmingsplan
‘Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11 en
Peter van den Breemerweg 6’ vaststellen?
Naar aanleiding van de Opiniërende
Raadsbijeenkomst van 30 januari
2020 vindt er eerst nog een
opiniërend deel plaats bij dit
agendapunt.
12. RV 20-09: Programma energietransitie
2020-2025
Kan de raad het Programma
Energietransitie vaststellen?
13. RV 20-06: Onderwijshuisvesting
Soesterberg
Kan de raad de uitbreiding van de
Carolusschool faciliteren in de Linde, door
de school zo snel mogelijk gebruik te laten
maken van een deel van de Linde? Kan de
raad de kosten voor uitbreiding van de
Carolus van € 152.000 incl. BTW dekken
uit de Reserve Integraal
Accommodatiebeleid? Een voorkeur
uitspreken voor nieuwbouw van de
Postiljon, op een andere locatie en om de
kosten voor het voorbereidingskrediet voor
de nieuwbouw van de Postiljon van
€100.000 incl. BTW te dekken uit de
Reserve Integraal Accommodatiebeleid?
14. RV 20-08: Verordening maatschappelijke
ondersteuning
Kan de raad de verordening
maatschappelijke ondersteuning Soest
2020 terugwerkend tot en met 1 januari
2020 vaststellen en het verwachte extra
budget van ca. € 21.000 (voor Hulp bij het
huishouden voor mantelzorgers (HHT)
onder het abonnementstarief) verwerken
bij de voorjaarsnota 2020?
15. RV 20-11: Strategische agenda Regio
Amersfoort
Kan de raad instemmen met de voorstel
van de Stuurgroep Regio Amersfoort:
Ten aanzien van Kwalitatieve woningbouw:
a. Opnemen van de drie
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b.

perspectiefkaarten – samenwerken,
gebied en de woning – in de
strategische agenda en te
onderzoeken op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid;
Waar mogelijk voorstellen mee te
nemen in het uitvoeringsprogramma
van de Regionale Ruimtelijke Visie
(RRV).

Ten aanzien van Energie en
duurzaamheid:
a. De voorstellen uit de domeinen II
(gebouwde omgeving) en IV
(aanvullend) over te dragen aan de
RES (Regionale Energie Strategie);
b. Voorstellen uit de domeinen I
(mobiliteit), III (financiële
arrangementen), V (duurzame
werkgelegenheid en lokale economie),
VI (voorlichting en draagvlak) en VII
(overig) voor verder onderzoek op te
nemen op de strategische agenda;
c. Voorstellen uit domein VIII (lobby
agenda) niet opnemen op de
strategische agenda.
Ten aanzien van Inclusieve arbeidsmarkt:
a. Drie voorstellen zijn al gehonoreerd via
het Actieplan “Amersfoort Werk(t) voor
iedereen”, de overige twee - sociaal
instituut opleidingen en sociale
coöperatie - niet opnemen op de
strategische agenda.
16. Vragenkwartier
17. Sluiting

3

