RAAD

Besluitenhijst

16-12-2013
Besluitenhijst van de raadsvergadering van de gemeenteraad van
Zoetermeervan 16december2013
Aanwezig: de dames Van As, Boontjes, Clarck, Groeneveid, Huijbens, Kouwenberg, Matabadal,
Van der Meer, Willemsen, Williams, en Wortel en de heren Autar, Bos (D66), Bos (CU/SGP),
Broekman, Den Duik, Fries, Harwig, Den Heijer, ledema, Janssen, Kuiper, Liqui Lung, Lobei,
Moree, Nawijn, Paalvast, Pattiruhu, Rosier, Schotel, Schra, Schrijvers, Staakman, Sulaiman,
Veiner, Wessels, Westhoek en De Wit.

Afwezig: mevrouw Van Zantvoort

1.

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter meldt dat in de raadsvergadering van 25 november naar aanleiding van de
beantwoording van schriftelijke vragen over de Huurverhoging wijktuinen is afgesproken dat
de Z6!-fractie aanvullende vragen over dit onderwerp zou stellen. Vervolgens is toegezegd
dat de aanvullende vragen via spoedcirculatie binnen een week beantwoord zouden worden.
De aanvullende vragen zijn pas vandaag beantwoord en mevrouw van der Meer heeft
aangegeven de schriftelijke vragen en de antwoorden daarop te willen bespreken in de raad.
Agendapunt 71 wordt aan de agenda toegevoegd.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
2.

Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door:
De heer Van den Berg over de derde baan Snowworld.
Mevrouw Jolman over de derde baan Snowworid.
-

-

3.

Mondelinge vragen
Geen.

4.

Mededelingen
Wethouder Haan meldt dat er traditiegetrouw aan het eind van de vergadering een
kerststukje klaarstaat voor alle raadsleden. Dit wordt aangeboden door het college en is
gemaakt door de DSW.

5.

Afdoening ingekomen stukken
De heerWessels (CDA-fractie) informeert naar de afdoening van ingekomen stuk 13/204
Bezwaarschrift rondom verkoop/verpachting Aquapark Keerpunt Zoetermeer. Wethouder
Van Leeuwen meldt dat er geen sprake is van doorverkoop, dit wordt gesuggereerd door de
andere partij.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
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6.

Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van het raadsvoorstel Geheime bijlage 4 Ontwikkeling Bleizo van plan
naar strategie wordt bekrachtigd.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
7.

Stemmingen

38 raadsleden aanwezig
a.

Ontwikkelingen en besluiten minimabeleid

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
b.

Bestedingsvoorstel Dienstverlening 2014

Het voorstel wordt aangenomen met 35 stemmen voor en 3 stemmen (SP 3x) tegen.
c.

Uitbreiding levensduur verlengende investering lKC schoolgebouw Kadelaan 208

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
d.

Belastingverordeningen 2014

In het RIS is een aangepast raadsbesluit toegevoegd. In het technische overleg over de
belastingverordeningen op 9 decemberjl. heeft wethouder Haan aangegeven dat per 1
januari 2014 een landelijk maximumtarief voor rijbewijzen van € 38,48 wordt ingevoerd.
Hiermee was in het raadsvoorstel nog geen rekening gehouden. Naar aanleiding hiervan
is tevens de legesverordening en de legestabel aangepast.
Mevrouw Van der Meer (Z6!-fractie) dient mede namens de SP-fractie, de CU/SGP
fractie en de GroenLinks-fractie het volgende amendement in.
Amendement 1312-D Leges teruggeven bij weigering bouwvergunning
Besluit
In raadsbesluit DOC-2013-005254 besluit 4 lid d) te vervangen door:
Het percentage van teruggaaf in artikel 1.5.5.4 van de legestabel wordt NIET
teruggebracht van 75% naar 25%. Als de bouwkosten minder dan 3000 euro bedragen
wordt eveneens 75% van de betaalde leges teruggegeven.
-

Wethouder Haan geeft aan dat om de huidige situatie te handhaven punt 4d uit het
besluit geschrapt moet worden. Indien dit het geval is, kan het college positief adviseren
over het amendement.

Amendement 1312-D wordt gewijzigd.
Stemverklaringen door de heer Den Heijer en de heer Kuiper.
Gewijzigd amendement 1312-D wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het voorstel wordt aangenomen met 35 stemmen voor en 3 stemmen (SP 3x) tegen.
e. Nieuwe Drank- en Horecawet in de APV

De heer Wessels (CDA-fractie) dient mede namens de CU/SGP-fractie het volgende
amendement in.
Amendement 1312-C

-

Geen ‘happy hours’ in de horeca in Zoetermeer
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De beslispunten 2, 3 en 4 van het raadsbesluit ‘Nieuwe Drank- en Horecawet in de APV’
(DOC-201 3-000508) als volgt te amenderen:
1. In beslispunt 2 het volgende artikel, dat het verbod op ‘happy hours’ regelt, op te
nemen:
Artikel 2:34c: Verbod ‘happy hours’
Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om
niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die
voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar
gewoonlijk voor wordt gevraagd.
2. Het huidige beslispunt 3 te schrappen en te vervangen door:
“Met uitzondering van het verbod op ‘happy hours’, geen lokaal alcoholbeleid te
voeren”;
3. In beslispunt 4 de volgende toelichting bij artikel 2:34c op te nemen:
Artikel 2:34c: Verbod ‘happy hours’
Gedurende ‘happy hours’ wordt onder andere alcoholische drank tegen gereduceerde
prijzen aangeboden. De acties zijn van korte duur en hebben tot doel om klanten te
verleiden naar de horecagelegenheid te komen en daar te blijven. In de Drank- en
Horecawet is opgenomen dat de gemeente ‘happy hours’ mag verbieden. De
systematiek is als volgt. Op grond van artikel 2:34c is het horecagelegenheden niet
toegestaan gedurende 24 uur of korter alcoholhoudende drank te verkopen tegen een
prijs die lager is dan 60% van de prijs die door horecagelegenheden normaal wordt
gevraagd. Stel een bedrijf vraagt 2 euro voor een glas bier. Dat betekent dat het
bedrijf niet gedurende 24 uur of korter het glas bier voor de prijs van 1,19 euro of lager
mag verkopen. (Immers: 60% van 2 euro is 1,20 euro. Alle prijzen die lager zijn dan
1,20 zijn niet toegestaan.)
De heer Rosier (WO-fractie) dient de volgende motie in.
Motie 131 2-01 Drank en Horecawet in beeld
Draagt het college op:
Gelijktijdig met het voorleggen van het wettelijk verplichte ‘preventie- en handhavingsplan
alcohol’ de gemeenteraad een voorstel te doen over hoe de verantwoording over het
toezicht en de handhaving van de Drank en Horecawet in de reguliere P&C cyclus wordt
opgenomen.
-

Mevrouw Matabadal (PvdA-fractie) dient mede namens de GroenLinks-fractie de
volgende motie in.
Motie 131 2-03 Aanpak alcoholmisbruik doen we samen!
Draagt het college op in de totstandkoming van het Preventie- en Handhavingsplan
Alcohol onder andere de volgende onderdelen uit te werken:
Analyse van de lokale problematiek; om de gemeentelijke situatie scherper in beeld te
krijgen;
In samenspraak met de jongerenambassadeurs, jongeren, ouderen, verenigingen, CJG,
GGD, onderwijs, horecaondernemers etc. te komen met voorstellen om het alcoholgebruik
onder jongeren terug te dringen;
De wijze waarop het handhavingdbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in
de door het plan bestreken periode worden ondernomen, al dan niet in samenhang met
andere preventieprogramma’s, en deze SMART te formuleren.
—

Mevrouw Kouwenberg (066-fractie) dient mede namens de LHN-fractie de volgende
motie in.
Motie 1312-02 Geen heksenjacht op jongeren onder de 18
Verzoekt het college om in het Preventie- en Handhavingsplan Alcolhol:
In de prioritering betreffende handhaving door de gemeente de nadruk te leggen op
situaties waar sprake is van overlast en/of de veiligheid in het gedrang komt;
—
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Terughoudend te handelen met de inzet van de handhavers bij (horeca)gelegenheden
waar over het algemeen weinig te geen overlast vandaan komt;
Nadrukkelijk aandacht te besteden aan het voorkomen van alcoholmisbruik, zowel door
jongeren onde de 18 als boven de 18.
De heer Den Duik (Z6!-fractie) dient de volgende motie in.
Motie 131 2-04 Drank en Horecawet in beeld
Draagt het college op:
Gelijktijdig met het voorleggen van het wettelijk verplichte preventie- en handhavingsplan
alcohol’ de gemeenteraad een voorstel te doen over hoe de verantwoording over het
toezicht en de handhaving van de Drank en Horecawet in de reguliere P&C cyclus wordt
opgenomen.
Na twee jaar een evaluatie in de raad aan te bieden en te bespreken.
-

Burgemeester Aptroot ontraadt amendement 131 2-C omdat hierin wordt voorgesteld
iets te regelen wat nu geen probleem is. Met betrekking tot motie 1312-01 zegt hij toe dat
er in een normale cyclus verantwoording moet worden afgelegd, dit maakt de motie
overbodig. Ook motie 131 2-02 is overbodig; er wordt risico gestuurd gecontroleerd en
gehandhaafd. Motie 1312-03 laat de burgemeester over aan de raad aangezien de notitie
preventie en handhaving volgend jaar volgt. Voor motie 1312-04 geldt dezelfde
toezegging als voor motie 1312-01. De burgemeester geeft nog aan dat de bedoeling van
de moties exact hetzelfde is als de bedoeling van het college.
De heer Rosier (WD-fractie) trekt motie 1312-01 in.
Mevrouw Matabadal (PvdA-fractie) trekt motie 1312-03 in.
De heer Den Duik (Zé!-fractie) trekt motie 1312-04 in.

Stemverklaringen door de heer Rosier, mevrouw Matabadal, de heer Den DuIk en
mevrouw Groeneveld.
Amendement 1312-C wordt verworpen met 31 stemmen tegen en 7 stemmen (CDA 4x,
SP lx, CU/SGP 2x) voor.
Stemverklaring door de heer Den Heijer.
Het voorstel wordt aangenomen met 35 stemmen voor en 3 stemmen (SP 3x) tegen.
Stemverklaring door mevrouw Van der Meer.
Motie 1312-02 wordt verworpen met 22 stemmen tegen en 16 stemmen (D66 5x, LHN 6x,
SP 3x, CU/SGP 2x) voor.
f.

Project Katwijkeriaantracé
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

g. Kredietaanvraag levensduur verlengende investering 2 schoolgebouwen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
h. Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer
2011
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
i.

Beter benutten projecten RandstadRail
Stemverklaring door de heer Bos (D66-fractie).
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

j.

Behandelvoorstei initiatiefvoorstel CDA Zoetermeerse woningmarkt
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

k. Notulen en besluitenlijst van 25 november 2013
De notulen en besluitenlijsten van 25 november 2013 worden ongewijzigd vastgesteld.
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1.

8.

Beantwoording schriftelijke vragen huurverhoging wijktuinen
Mevrouw Van der Meer licht de reden voor het agenderen van de schriftelijke vragen toe.
Wethouder De Jong geeft aan dat college de besluiten destijds feitelijk niet genomen
heeft. Op 19 novemberji. heeft het college dit besluit wel genomen en is besloten dat de
huurverhoging geïndexeerd wordt.

Raadsdebat
a. Uitbreiding Snowworid derde baan
SP vindt de gang van zaken met betrekking tot de bespreking een schertsvertoning en
verlaat de vergadering.

De heer Janssen (PvdA-fractie) dient het volgende amendement in.
Amendement 1312-E Echte groencompensatie
Besluit aan het raadsbesluit 2013-005087 toe te voegen punt 3:
Bij de uitbreiding van Snowworld het groengebied ter grootte van de footprint in of nabij
het Buytenpark volledig te compenseren en de daarvoor benodigde middelen aan het
budget voor het behoud van de kwaliteit van het Buyten park toe te voegen.
-

De heer Bos (D66-fractie) dient mede namens de PvdA-fractie en de CDA-fractie het
volgende amendement in.
Amendement 1312-F Snowworid beleving vanuit park
Het raadsbesluit 2013-005087 als volgt te wijzigen:
Aan punt 1 toe te voegen:
Met uitzondering van de randvoorwaarde van de hoogstaande vormgeving voor wat
betreft de beleving vanuit het park en de Meerpolder.
Punt la toe te voegen:
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van Snowworld aandacht te geven aan de
hoogstaande vormgeving gericht op de beleving van (de onderzijde van) Snowworid
vanuit het park en de Meerpolder.
-

-

Mevrouw Groeneveld (GroenLinks-fractie) dient het volgende amendement in.
Amendement 1312-G Financiele randvoorwaarden Snowworid

Besluit het raadsvoorstel 201 3-000916 als volgt te wijzigen:
1. Aan het besluit na onderdeel 1 toe te voegen:
Als kader voor de financiën geldt dat:
a) Alle kosten in het Buytenpark die voortvloeien uit de voorbereiding van de
gestaakte ontwikkeling van de vierde baan nog steeds voor rekening van
Snowworld zijn, tenzij hierover bindende andere afspraken zijn gemaakt;
b) Alle kosten in het Buytenpark die voortvloeien uit de uitbreiding/aanleg van de
derde baan met inbegrip van de natuurcompensatie komen voor rekening van
Snowworld;
c) De raad neemt niet eerder een besluit over de daarmee gemoeide bedragen dan
op het moment dat het definitieve plan door de raad is goedgekeurd.
2. De verwijzing naar de financiën in onderdeel 1 te schrappen en de overige onderdelen
te vernummeren.
Wethouder Emmens ontraadt amendement 1312-G. Hij kan positief adviseren over
amendement 1312-F als bullet 1 vervalt. Amendement 1312-E is overbodig aangezien dit
punt al in de voorstellen is verwerkt.
De heer Bos (D66-fractie) geeft aan bullet 1 te schrappen van het amendement 1312-F
Mevrouw Groeneveld (GroenLinks-fractie) dient de volgende motie in.
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Motie 131 2-05 Motie van treurnis

Spreekt zijn teleurstelling uit:
Dat het college er alles aan doet om de besluitvorming rondom Snowworld er nu zo snel
mogelijk doorheen te drukken en daarbij de vereiste zorgvuldigheid jegens de
ondernemer en overige betrokkenen, waaronder ook de leden van de raad, niet heeft
betracht.
-

De heer Janssen (PvdA-fractie) trekt amendement 1312-E in.

35 raadsleden aanwezig
Stemverklaring door de heer Janssen.
Amendement 1312-F wordt verworpen met 18 stemmen tegen en 17 stemmen (PvdA 5x,
D66 5x, CDA 4x, CU/SGP 2x, Trots lx) voor.
Amendement 1312-G wordt verworpen met 33 stemmen tegen en 2 stemmen (GroenLinks
2x) voor.
Stemverklaringen door de heer Bos (D66-fractie) en de heer De Wit.
Het voorstel wordt aangenomen met 31 stemmen voor en 4 stemmen (PvdA 2x (mw.
Matabadal, dhr. Janssen), GroenLinks 2x) tegen.
Stemverklaringen door de heer Paalvast, de heer Janssen, de heer De Wit, de heer Nawijn
en de heer Rosier.
Motie 1312-05 wordt verworpen met 33 stemmen tegen en 2 stemmen voor (GroenLinks
2x).
b. Aangaan gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De heer Janssen (PvdA-fractie) dient mede namens de Z6!-fractie, de Trots-fractie en de
SP-fractie de volgende motie in.
Motie 131 2-06 Versterken koppositie van de raden
Besluit
Het bestuursforum kenbaar te maken dat op de volgende onderdelen de gemeenteraad
van Zoetermeer nadere invulling van de werkwijze van de MRDH gericht op het
betrekken van de raden bij de MRDH wenst te ontvangen
• Instellen van een rekeningcommissie bestaande uit raadsleden van de deelnemende
gemeenten
• Instellen van een raadsleden bijeenkomst tijdens de zienswijze-periode over de
betrokken voorstellen van de MRDH
• Het verhogen van de gemeentelijke bijdrage met meer dan een afgesproken
percentage alleen bij unanimiteit te laten plaatsvinden
De motie van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel over de uittredingsregeling
te ondersteunen
De instemming met de gemeenschappelijke regeling aan te houden totdat het
bestuursforum MRDH heeft gereageerd op deze motie en een eerste proeve van de
onderliggende reglementen aan de gemeenteraad ter beschikking heeft gesteld.
De inhoud van deze motie zo snel mogelijk ter kennisname aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten te sturen met het verzoek om deze motie te ondersteunen
Het bestuursforum van deze motie in kennis te stellen

-

-

-

-

-

Wethouder Emmens ontraadt de motie.
De heer Janssen (PvdA-fractie) doet een ordevoorstel om eerst over de motie te
stemmen. De raad stemt hiermee in.

38 raadsleden aanwezig.
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Motie 1312-06 wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 16 stemmen (VVD 8x, D66
4x (dhr. Paalvast, dhr. Bos, mw. Kouwenberg, dhr. Pattiruhu), CDA 4x) tegen.
Dit betekent dat het voorstel nu niet meer in stemming komt en doorschuift naar een
volgende vergadering.
c. Herziening afsprakenregeling verbonden partijen (Twee kolommenschema
voortgang afspraken gemeenschappelijke regelingen)
Vervallen.
d. AED plan

Mevrouw Wortel (LHN-fractie) dient mede namens de Zô!-fractie en de D66-fractie het
volgende amendement in.
Amendement 131 2-1 Als elke seconde telt
Besluit aan raadsbesluit doc-20130004918 toe te voegen, punt 1 dot 5,
‘met de beheerder van de kasten af te spreken dat de AED kasten ook voor anderen dan
de bekende vrijwilligers (leken en/of toevallig passerende opgeleide personen) geopend
kunnen worden, zodat de AED onmiddellijk gebruikt kan worden in afwachting van de
vrijwilligers en/of de hulpdiensten, want er is immers geen seconde te verliezen.’
Wethouder De Jong wil het amendement overnemen maar niet als randvoorwaarde
omdat hij de consequenties niet kan overzien.

Amendement 1312-1 wordt aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem (Trots lx) tegen.
Het voorstel wordt aangenomen met 37 stemmen voor en 1 stem (Trots lx) tegen.
e. Structuurplan upgrade Stadshart
De heer Autar (PvdA-fractie) dient mede namens de D66-fractie, de GroenLinks-fractie en
de Trots-fractie het volgende amendement in.
Amendement 1312-J Ambitie jongerenwoningen
Besluit:
Ten aanzien van raadsvoorstel 2013-004446 aan beslispunt 2 sub c ‘Transformatie
kantoren naar woningen (bij voorkeur jongerenwoningen) en winkels mogelijk te maken’
toe te voegen: tussen ‘bijvoorkeur’ en ‘jongerenwoningen’ op te nemen: ‘en in
meerderheid’.

De heer Autar (PvdA-fractie) dient de volgende motie in.
Motie 131 2-07 Inschatting financiele consequenties upgrade Stadshart
Draagt het college op:
Na vaststelling van het structuurplan Upgrade Stadshart allereerst een inschatting van de
financiele consequenties van het plan aan de raad voor te leggen voordat de
onderhandelingen met de eigenaren van het vastgoed worden gestart.

Mevrouw Van der Meer (Zô!-fractie) dient mede namens de SP-fractie, de GroenLinks
fractie, de CU/SGP-fractie en de Trots-fractie het volgende amendement in.
Amendement 1312-K Toegankelijk Stadshart
Besluit:
Aan raadsbesluit DOC-2013-004446 toe te voegen lid 5:
‘Het college opdracht te geven bij het uitwerken van het structuurplan en bij het afsluiten
van de overeenkomsten met de eigenaren, en bij het bespreken van het structuurplan met
de ondernemers en filiaalmanagers expliciet de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor
gehandicapten te bespreken. Daarbij onderwerpen als toegang, doorgang, nooduitgang en
bereikbare pinautomaten e.d. aan de orde te stellen.’
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1

De heer Bos (D66-fractie) dient mede namens de PvdA-fractie, de CU/SGP-fractie, de
SP-fractie, de GroenLinks-fractie, de Trots-fractie, de CDA-fractie en de LHN-fractie het
volgende amendement in.

-

-

Motie 1312-08 Arcades hebben ook waarde
Verzoekt het college:
Bij de verdere uitwerking van de Structuurvisie ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk
het idee van de arcades behouden blijft;
En waar mogelijk de belevingskwaliteit en uitstraling van de arcades te versterken.
Wethouder Emmens ontraadt amendement 1312-J, er is wel voorkeur voor
jongerenwoningen maar hij kan hier geen garanties voor geven, dit hangt ook af van
onderhandelingen met de vastgoedeigenaar. Motie 1312-07 is overbodig aangezien er
begin volgend jaar een overzicht van de kosten volgt. Amendement 131 2-K wil de
wethouder overnemen en hij ontraadt motie 1312-08.
De heer Autar (PvdA-fractie) trekt amendement 1312-J en motie 1312-07 in.

Amendement 1312-K wordt met algemene stemmen aangenomen.
Het voorstel wordt aangenomen met 35 stemmen voor en 3 stemmen (SP 3x) tegen.
Stemverklaring door de heer Nawijn.
Motie 1312-08 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 13 stemmen (VVD 8x, LHN 3x
(mw. Willemsen, dhr. Broekman, dhr. Schrijvers), Z6! 2x) tegen.
9.

Stemmingen (vervolg van agendapunt 7)
a. Reglement van Orde en verordening op de commissies en Realisatie taakstelling
budgetten voor de griffie en de gemeenteraad
Vervallen.
b. Ontwikkelingsstrategie Bleizo
Vervallen.

10. Sluiting
De voorzitter concludeert dat gezien het late tijdstip de agendapunt 8c, 9a en 9b op de
agenda van 20 januari 2014 worden geplaatst.
De voorzitter wenst alle aanwezigen fijne feestdagen en goed begin van het nieuwe jaar. Hij
bedankt de griffie en de bodes voor de ondersteuning en sluit de vergadering om 00.45 uur.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 januari 2014,
de

de voorzitter

mw. drs. K. Bolt

Ch.B. Aptroot
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