Verslag A.A.V.
Datum:

Woensdag 18 juni 2018

Tijd:

20.00 – 22.00 uur

Locatie:

Mercure Hotel, Amersfoort

Aantal aanwezige leden:

47

VERSLAG
1.

Opening + vaststellen agenda

Vanwege afwezigheid van voorzitter Martin Froberg en penningmeester Rifat Yucel, vraagt Erik Dolfing
of de aanwezige leden akkoord gaan met Jacob Lamminga als gelegenheidsvoorzitter. De vergadering
stemt hier mee in, waarna Jacob de vergadering opent.
Deze AAV is ingelast, op verzoek van 15 leden die moties m.b.t. het coalitieakkoord in willen dienen,
waaraan het bestuur gehoor heeft gegeven. Er zijn geen aanvullende agendapunten, waarmee de
agenda is vastgesteld.
2.

Toelichting coalitieakkoord

Fractievoorzitter Tyas Bijlholt geeft een toelichting op de totstandkoming van het coalitieakkoord.
Deze hebben 3 maanden geduurd, samen met Tyas, vormden Irma Dijksta, Willem Jan Stegeman,
Bertien Houwing en Dirk Joost van Hamersveld het team onderhandelaars.
Vraag: Naar buiten toe heeft de VVD de afgelopen 4 jaar gedomineerd, dit is ten kosten gegaan van het

D66 geluid en profiel. Was er een mogelijkheid om de VVD uit te sluiten?
Er is zorgvuldig gekeken met welke partijen we de komende 4 jaar het beste onze doelen kunnen
bereiken en een stabiele coalitie konden vormen. Een coalitie met VVD, GroenLinks en Christen Unie
voldeed hieraan het best.
Duurzaamheid is een belangrijk thema in het akkoord: duurzame stad, groeiende stad en een
inclusieve stad. Duurzaamheid komt o.a. terug met het inzetten op aardgasloos bouwen, het verlagen
van de CO2 uitstoot en 3 locaties die geschikt zijn voor windmolens. Schone distributie
(winkelbevoorrading), emissie vrij OV (wordt in de komende aanbesteding meegenomen) sluiten hierop
aan.
Opmerking: goed om te zien dat duurzaamheid zo prominent terugkomt in het akkoord.
Vraag: het proces rond de Westelijke Ontsluiting is al jaren gaande, is er bekend wat het aandeel van

de ambtelijke kosten op het budget van 67 miljoen is?
Dit is nu niet bekend, maar wordt uitgezocht en teruggekoppeld tijdens de volgende AAV.
Sociaal Domein: omvangrijk pakket, preventie (iedereen toegang tot zorg), kostenbeheersing opdracht
voor de komende 4 jaar.
Vraag: 0,5 - 2,0 miljoen besparing door innovatie, hoe komt deze tot stand?
Regierol als inkoper zorg, vraag marktpartijen te transformeren, reserve op sociaal domein is
behouden.
Het voorzieningenniveau blijft op peil en groeit mee met de stad. Sport en cultuur moet geld bij,
broedplaatsen zijn opgenomen, bezuinigingen op amateurkunst teruggedraaid.
Onderwijs, aansluiting op arbeidsmarkt constant houden, aan de slag met campus Amersfoort.
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Veiligheid, camera's in de stad herzien, meer macht bij gemeenteraad m.b.t. veiligheid, doorzetten
coffeeshopbeleid.
Onderzoek naar renovatie stadhuis moet voor 2020 afgerond zijn.
3.

Kennismaking wethouders

De wethouders Willem Jan Stegeman en Fatma Koser Kaya stellen zich aan de leden voor.
Ze hebben de volgende portefeuille verdeling:
Fatma: cultuur, economie en innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijsvoorzieningen,
bedrijventerrein Vathorst, kantorenpark Podium, citymarketing, milieu en grondstoffenbeleid, circulaire
economie en archief Eemland.
Arbeidsmarkt is erbij gehaald, aangezien deze in lijn ligt met onderwijs, economie en cultuur.
Willem Jan: financiën en belastingen, deelnemingen en PPS, grondzaken/vastgoed, stadhuis (incl.
stadhuisgebied), stadshart (incl. Nieuwe Stad), evenementen, bedrijventerrein de Hoef (met wethouder
Janssen).
Vraag: waarom is het aantal wethouders toegenomen naar 7?
Bij de portefeuille verdeling is eerst naar de inhoud gekeken, om dit tot een goede uitvoer te brengen,
dit heeft tot een aantal van 7 geleid.
4.

Moties

Jacob legt de procedure uit: de indiener krijgt 1 minuut voor een toelichting, waarna de leden/fractie
mogen reageren, waarna de indiener het laatste woord krijgt en de motie in stemming wordt gebracht.
Motie 1 (Chris Bruijnes): Zonnevelden Vathorst Noord/ Draagvlak van de meerderheid omwonenden als
voorwaarde voor zonnevelden Vathorst Noord.
Vraag: meerderheid is niet meetbaar, hoe wordt het gemeten. Wat wordt verstaan onder omwonenden?
Er is door 1100 mensen een petitie getekend, gebied is een recreatiegebied voor heel Vathorst
Stemming: motie aangenomen
Motie 2 (Chris Mooiweer): helderheid financiële bovengrens Westelijke Ontsluiting / Mobiliteit
Toelichting: ongeacht wat er gebeurd, met dient binnen afgesproken budget blijven
Opmerking: nog niet alle kosten die bij de ontsluiting horen zijn in het budget meegenomen, dit dient
wel verankerd te worden.
Vanuit fractie: wat voegt deze motie toe? Er staat een kader binnen het akkoord, bij overschrijding gaat
het terug naar de Raad.
Opmerking: gemeente legt een deel van de 67 miljoen neer, groter deel komt vanuit provincie.
Stemming: motie aangenomen
Motie 3 (Chris Mooiweer): minimaliseer bomenkap/mobiliteit
Toelichting: elke boom zo lang mogelijk laten staan
Fractie: seismisch onderzoek + stenen bij spoorwegovergang vallen onder minimale kap
Opmerking: voor seismisch onderzoek hoeft niet perse gekapt te worden, bij hockeyterrein al veel
gekapt,
Stemming: motie aangenomen
Motie 4 (Chris Mooiweer): mobiliteit: afspraken met partners
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Opmerking: motie niet duidelijk, wat wordt er verstaan onder andere vormen van vervoer
Geen vragen uit zaal
Stemming: motie aangenomen
Motie 5 (Chris Mooiweer): schone lucht / luchtkwaliteit
Opmerking: we weten wat de luchtkwaliteit is, ligt al een plan om dit te verberen, ook houtrook en
scooters
Opmerking: motie onderstreept geest van Terlouw en sluit aan op motie eerdere AAV
Vraag: college overzicht verwachtte effecten, wat houdt dit in?
Toelichting: was in veronderstelling dat er nog geen plan was, motie kijkt naar huidige situatie als
uitgangspunt.
Stemming: motie aangenomen
Motie 6 (Frank Kwanten): D66 stempel op mobiliteit
Opmerking bestuur: 1 opmerking staat een opdracht bij volgende AAV, vervangen voor een AAV, dan
akkoord
Opmerking: plan van aanpak duurzaamheid, 2 takt is hierin opgenomen. Wat versta je onder pro actief
en transparant te werk gaan.
Stemming: motie aangenomen
Motie 7 (Frank Kwanten): Maak werk van windmolens / windinitiatieven op Isselt, aan de A1 en de
Hoef
Oproep: update over status in volgende AAV, hieraan zal door de fractie gehoor worden gegeven.
Stemming: motie aangenomen
Motie 8 (Frank Kwanten): verscherpt toezicht mobiliteitskwartel / VVD wethouder mobiliteit en
luchtkwaliteit
Opmerking bestuur: toon motie niet netjes om te spreken van VVD-er, akkoord dient vertrouwen te
ademen.
Stemming: motie verworpen
Motie 9 (Ed de Moor): herberekening westelijke ontsluiting
Opmerking: dit is vorige AAV's al besproken
Opmerking: de feiten worden ontkent, het wordt tijd om het ingenomen standpunt te herzien
Stemming: motie aangenomen
Motie 10 (Ed de Moor): kosten westelijke ontsluiting / volledige aanbesteding
Opmerking: volgens cijfers rond westelijke ontsluiting: in 2004, 2010, 2011 en 2015 stond het verkeer
vast. Een ander verkeersbureau heeft hele andere resultaten dan bureau DHV. Volgens TomTom zijn er
in Amersfoort 25 knelpunten, westelijke ontsluiting valt daar niet onder.
Fractie: discussie over herberekening is gevoerd, zien geen reden deze discussie weer te openen
Zaal: bewoners worden weggezet als mensen die er geen verstand van hebben, kundig bureau en een
autoriteit op gebied van mobiliteit bevestigen het gelijk van de bewoners.
Zaal: discrepantie tussen meting en berekening, meting zou leidend moeten zijn. Doe het nu goed en
zorgvuldig.
Vraag: wat kost dit rapport. Antwoord: loopt crowdfunding.
Zaal: DHV al sinds 1993 hofleverancier, al 25 jaar kloppen de cijfers niet, DHV is niet betrouwbaar.
Laatste woord: de cijfers kloppen niet, fractie neemt besluit op verkeerde cijfers
Stemming: motie aangenomen
Verslag AAV 18 juni 2018
Pagina 3 van 4

Motie 11 (Dirk Huisman): eenvoud en duidelijkheid / stationsgebied
Bestuur: stationsgebied is 1 wethouder, dus niet 2.
Geen vragen uit de zaal
Stemming: motie verworpen
Motie 12 (Dirk Huisman): kwaliteit begint met participatie / wonen, bouwen en gebiedsontwikkeling
Opmerking:in coalitie akkoord staat participatie benoemd
Zaal: zou beter geformuleerd kunnen staan, stond ook in vorige akkoord
Zaal: afgelopen dinsdag motie aangenomen om bij elk project in elk voorstel waarin starten voor de
stad wordt toegelicht.
Stemming: motie aangenomen
Jacob: oproep in vorige periode werkgroepen gehad, deze bijeenkomst is een opstap om weer tot
werkgroepen te komen.
5.

Sluiting en Borrel

Jacob staat nog kort stil bij het afscheid van Bertien Houwing, hij bedankt haar alvast voor haar inzet,
een officieel afscheid vanuit de afdeling volgt nog.
De voorzitter sluit om 22:00 de vergadering.
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