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Verslag A.A.V.  

Datum:    woensdag 26 oktober 2015 

Tijd:    20.00 – 22.00 uur 

Locatie:    Zalencentrum de Amershof, Amersfoort  

 

VERSLAG 

1. Opening  

Voorzitter Jacob Lamminga heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden en opent de 

vergadering.  

 

2. Mededelingen 

Bericht van verhindering: Raphael Smit, Wytse Dassen, Dirk Zijp, Anneke Slob en  Reinier Enzerink. 

 

3. Verslag AAV 20 mei jl. 

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Meerjarenbegroting (Jaap van Dijk) 

Realisatie van de meerjarenbegroting is nu tot en met oktober, er is € 2.500 meer exploitatie resultaat 

dan van tevoren begroot. 

Vraag: waarom is er voor volgend jaar geen landelijke bijdrage? In de vorige AAV is vastgesteld dat we 

deze voor 2016 niet af zullen dragen.  

In 2018 en 2019 zijn de giften van de leden hoger vanwege verkiezingen (bijdrage) historisch gezien 

neemt tijdens een verkiezingsjaar het aantal giften toe. 

Het budget voor de werkgroepen is nog niet begroot, als er hiervoor een plan wordt ingediend, is er 

budget beschikbaar.  

Het budget van 2016 wordt door de vergadering vastgesteld.  

 

5. Wethouders aan het woord (Bertien Houwing & Yvonne Kemmerling) 

Bertien Houwing: de herstelbegroting is in minder dan een halfjaar gerealiseerd en aangenomen. Niet 

alleen met steun coalitie, maar ook vanuit de oppositie.  

Verwachting is dat er voor 1 juli ook een akkoord komt vanuit de provincie Utrecht, waardoor het 

financieel toezicht zal worden opgeheven. Daarna zal de focus weer gaan op het vormen van nieuw 

beleid.  

Binnen het college is er sprake van een constructieve manier van werken, uitgangspunten vanuit de 

herstelbegroting zijn uitgedragen en uitgewerkt, met aansluiting van de coalitiepartijen. Onderwijs, 

Stedelijk Beheer, ICT en Woningbouw zijn ingebed in de begroting.  

Portefeuille Cultuur van Pim overgenomen, breed en ook lastige dossiers (evenementennota is 

aangenomen). 

Onderwijs en huisvestingsplan voor primair en voortgezet onderwijs.  

Vluchtelingenopvang, crisisopvang van 100 bedden in sporthal Schuilenberg. De gemeente is zelf 

verantwoordelijk voor catering, inrichting en beveiliging. Omwonenden worden zo vroeg mogelijk 

geinformeerd en betrokken. Op het sportveld naast het huidige AZC komt een tijdelijke opvang voor 

300 personen. Ook is er een ander verzoek van het COA voor terrein Zon en Schild voor 60 

alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Daarnaast is men nog op zoek naar een locatie (AZC) 

voor 300-600 asielzoekers naast het bestaande AZC. 
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Yvonne Kemmerling: 

Vanaf het begin veel samen met Bertien opgetrokken, inmiddels heeft ze haar weg in Amersfoort 

gevonden.  

Portefeuille: Cultuur vervangen voor Ruimtelijke Ontwikkeling (bijv. Wagenwerkplaats en Nieuwe Stad). 

Belangrijk onderdeel is duurzaamheid (speelt in alle afwegingen). 

Economische ontwikkeling, werkgelegenheid in de regio, verbinding maken in de regio. Uitdaging om 

ondernemers in beweging te krijgen. 

 

Vraag: Zijn er rond de vluchtelingenproblematiek persoonlijke bedreigingen geweest? Niet persoonlijk, 

voor zover bekend ook bij anderen niet. In vergelijking met andere gemeenten is het gelukkig in 

Amersfoort rustig en zijn er geen incidenten bekend.  In Amersfoort is er gekozen voor kleinschalige 

opvang. Terwijl grootzalig minder kost, maar juist op de lange termijn efficiënter is. 

Vraag: Hoe is de doorstroom van statushouders naar huisvesting in Amersfoort? Statushouder wordt 

toegewezen aan een gemeente. Dit loopt zowel in Amersfoort als landelijk achter. Sociale woningbouw 

moet een boost krijgen net als de transformatie van kantoorgebouwen. Amersfoort werkt nauw samen 

met het COA, maar heeft geen invloed op de samenstelling van de toegewezen asielzoekers. 

Vraag: D66 Amersfoort is in de media niet goed zichtbaar, komt dit door teveel focus op de dossiers? 

Bertien is het hier niet mee eens, als voorbeeld is ze de laatste weken bijna dagelijks in het nieuws 

geweest over de vluchtelingenopvang. Daarnaast is zichtbaarheid door gesprekken en bijeenkomsten 

met bewoners en ondernemers en ondernemers in Amersfoort ook belangrijk. 

 

6. Lancering werkgroepen 

Siebolt Bennema: in Amsterdam en Utrecht zijn werkgroepen een succes. Ze dienen ter ondersteuning 

en als klankbord voor fractie en wethouders. Het is een ideale mogelijkheid voor leden om politiek 

actief en betrokken te zijn. Vanavond kunnen de leden in een werkgroep hun verwachtingen uitspreken 

om levensvatbaarheid van de groep te vergroten. Op 18 november is de eerste bijeenkomst gepland. 

Bart Huydts: Henk Logman doet perscontact en marketing om de zichtbaarheid te vergroten. De 

werkgroepen hebben 3 hoofdthema's: onderwijs, economie/vestigingsklimaat en duurzaamheid 

 

7. Sluiting en borrel 

Jacob Lamminga dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


