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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. 24 september 2020

==========================================================================================================
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 2020 per beleidsveld

De planningkalender vast te stellen.

6.

Verslaglegging van:
De verslaglegging vast te stellen.
- Raadhuisplein 2020-5 van 26 en 27 mei en 3, 4
en 11 juni 2020;
- Raadhuisplein 2020-6 van 24 en 25 juni en 2 en 9
juli 2020.

7.

RV 20-40: Benoeming lid Raad van Toezicht
Stichting Eem-Vallei Educatief

Op grond van artikel 11 van de statuten van de STEV per
1 oktober 2020 te benoemen de heer M. Wesseloo tot lid
van de Raad van Toezicht van Stichting Eem-Vallei
Educatief (STEV).

Nee

8.

RV 20-41: Herijking Treasurystatuut

Het herijkte Treasurystatuut 2020 vast te stellen.

Nee.

9.

RV 20-42: Bekrachtiging geheimhouding aankoop
percelen Den Blieklaan

Het besluit van het college van B&W van 7 juli 2020 om
geheimhouding op te leggen op de adviesnota, de
koopovereenkomst met bijlage tussen de gemeente en
Vitens N.V. inzake aankoop grond nabij Den Blieklaan 1 en
3 te bekrachtigen.

Nee.

1. In te stemmen met de concept RES Regio
Amersfoort en het college de opdracht te geven
het bod als concept in te dienen bij het Rijk, zodat

Nee.

10. RV 20-22: Concept bod Regionale Energiestrategie
Regio Amersfoort 1.0

Bijzonderheden

Referendabel

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

Referendabel

Amendement ingediend door Soest 2002,
BurgerBelangen, POS, D66 en LAS om het
afsteekverbod vuurwerk nu niet mee te
nemen in de voorgestelde wijzigingen,
maar om dat volgend jaar weer in te
brengen bij de actualisatie van de APV.

Ja.

de landelijke doorrekening van de conceptbiedingen van alle regio’s kan plaatsvinden.
2. Het college opdracht te geven om in regionaal
verband:
a. het bod te concretiseren in zoekgebieden
b. een regionaal programma energietransitie op
te zetten voor de uitwerking van de regionale
ambitie om in 2030 49% CO2 te reduceren
c. de samenleving actief te betrekken bij de
concretisering van het bod en de uitwerking
van de Regionale Energie Strategie
11. RV 20-39: Actualisatie Algemene Plaatselijke
Verordening 2020 (APV Soest)

I.
II.

de Algemene plaatselijke verordening Soest 2020
(APV Soest) vast te stellen;
te bepalen dat de Algemene plaatselijke
verordening Soest 2020 in werking treedt zes
weken na de dag van bekendmaking.

Het amendement is na hoofdelijke
stemming verworpen met 10 stemmen
voor en 15 stemmen tegen.
Het (ongewijzigde) voorstel is unaniem
aangenomen.
12. Vragenkwartier

-

Vragen ingediend door POS, Soest
2002 en LAS over het niet
uitvoeren van de motie over een
vuurwerkshow.
De genoemde partijen bevroegen
het college van B en W o.a.
waarom het college niet van plan is
de motie uit te voeren om een
professionele vuurwerkshow
mogelijk te maken bij de komende
jaarwisseling.
Burgemeester Metz antwoordde

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

namens het college van B en W dat
het college van B en W de motie
niet uit kan voeren o.a. vanwege
een gebrek aan ambtelijke
capaciteit, ook is er in de begroting
vorig jaar geen ruimte gemaakt om
een dergelijke show uit te voeren
en is het vanwege de coronaregels
onwaarschijnlijk dat een dergelijke
vuurwerkshow georganiseerd kan
worden.
13. Sluiting

Referendabel

