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AANWEZIG: mw. L.F. Jagtenberg (HBB), dhr P.C. Keyser (HBB), dhr E.J. de Valk (HBB), dhr K.R. 
Kremer (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw S.L. van de Pieterman (HBB), dhr T. Smole (HBB), mw 
H.M.A. Hooij (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), dhr A.M. Kramer (VVD), 
mw R.M. Baan-Timmer (VVD), dhr S.M. Nieuwland (D66), mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), dhr A.P.A.F. 
Rocourt (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr B. Verrips (GL), dhr O.J. 
Boeder (CDA), mw S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. R.N. Pameijer (PvdA), mw. A.P. van der 
Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr J.F. Struijf (wethouder), en mw. H.W. de Vos 
(secretaris).

VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester)
GRIFFIER: Mw. I.C.M. Hesp

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Agenda raadsvergadering 5 juli 2018

De raad besluit
a. het nieuw aangeboden raadsvoorstel voor huur van noodlokalen Nic Beetsschool te 
agenderen in plaats van het voorliggende voor medegebruik (#3)

b. Het aangeboden raadsvoorstel voor gedeeltelijke opheffing geheimhouding tav het 
voorbereidingsbesluit bp Centrum eo (VOMAR) te agenderen. (#4)

c. alle agendaonderdelen over het voorbereidingsbesluit te behandelen in één 
bespreekpunt te bundelen onder #4. 

Aldus is de agenda vastgesteld.

2 Vragenuur

CDA inzake externe inhuur tbv zaaksysteem Mozard
Het College werkt aan een ‘kapstok’ voor afweging van externe inhuur en informeert de 
raad zodra deze gereed is. Planning nog niet bekend.

CDA inzake Monitor Burgerparticipatie
Het College verwacht in september een Plan van Aanpak aan te bieden voor het 
gezamenlijk vormgeven van een programma burgerparticipatie, bijvoorbeeld ism een 
raadswerkgroep. Dhr Kramer biedt zich aan voor de raadswerkgroep. Dhr de Zeeuw zit 
daar al in en zal ook de aanbevelingen uit de vorige raadsperiode afronden.



3 Huur noodlokalen t.b.v. Nicolaas Beetsschool

De raad besluit:
1. teneinde het college in staat te stellen een voor tijdelijk gebruik bestemde 

voorziening '' uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest'' , i.c. het 
laten huren van +/- 130 m²² ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool te 
kunnen verstrekken, in te stemmen met beschikbaar stellen van een bedrag 
van €€  117.000 in 2018 ten laste van de algemene middelen en 

2. teneinde het college in staat te stellen de huur van de noodlokalen bij de Nicolaas 
Beetsschool te kunnen verstrekken in de begroting 2019 voor de schooljaren 
2019/2020 en 2020/2021 jaarlijks een bedrag van €€  31.500 op te nemen.

Het besluit is unaniem vastgesteld

4 Bespreking Procedure rond bestemmingsplan Centrum eo, tweede gedeeltelijke 
herziening (VOMAR) – voorbereidingsbesluit en beroepsprocedure bij de Raad 
van State (StAB deskundigenverslag)

Voortzetting vragenuur 
CDA inzake opheffen geheimhouding.
Het College heeft reeds een voorstel voor (gedeeltelijke) opheffing geheimhouding 
aangeboden en de raad heeft dat geagendeerd.

VVD inzake toelichting door het College op het Voorbereidingsbesluit VOMAR

Gedeeltelijk opheffen geheimhouding Procedure bestemmingsplan Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (VOMAR)

Amendement VVD, D66 en CDA Opheffing geheimhouding
De raad besluit:

1. De geheimhouding per direct op te heffen die krachtens het raadsbesluit van 28 
juni 2018 berust op:

a. het raadsbesluit (het voorstel) inzake de Procedure bestemmingsplan Centrum 
en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar);

b. het audioverslag (de beraadslagingen en het onderwerp) van de besloten 
raadsvergadering op 28 juni 2018 inzake de Procedure bestemmingsplan 
Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar);

2. Het audioverslag openbaar te maken;
3. Het onleesbaar maken van financiële gegevens in de inhoudelijke bijlagen 1 t/m 
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Het amendement is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Voor stemden de fracties van VVD, D66 en CDA
Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA



4 Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding 
De raad besluit:

1. De geheimhouding per direct op te heffen die krachtens het raadsbesluit van 28 
juni 2018 berust op:

a. het raadsbesluit (het voorstel) inzake de Procedure bestemmingsplan Centrum 
en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar), met uitzondering van de 
bijbehorende inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8 waarop de geheimhouding blijft 
berusten;

b. het audioverslag (de beraadslagingen en het onderwerp) van de besloten 
raadsvergadering op 28 juni 2018 inzake de Procedure bestemmingsplan 
Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar), met 
uitzondering van de informatie waarin wordt gerefereerd aan de inhoudelijke 
bijlagen 1 t/m 8 waarop de geheimhouding blijft berusten; 

2. Het audioverslag openbaar te maken, met uitzondering van de informatie 
waarin wordt gerefereerd aan de inhoudelijke bijlagen 1 t/m 8 waarop de 
geheimhouding blijft berusten.

Het besluit is unaniem vastgesteld

Motie D66, VVD en CDA Uitgestoken hand

De raad roept het College op:

 De raad in september 2018 een besluit voor te leggen om in openbaarheid het 
voorbereidingsbesluit in te trekken

 Om daarna met de raad het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden die er 
zijn om het bestemmingsplan Centrum e.o. aan te passen

Wethouder van der Have zegt toe dat zij eind september terug komt in de raad met een 
stand van zaken en een besluit voor intrekking van het voorbereidingsbesluit als dat bij 
de stand van zaken past.

De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

Motie D66 VVD CDA Afkeuring Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Centrum eo
De raad spreekt uit:
Het proces omtrent het voorbereidingsbesluit tot intrekken van het Bestemmingsplan 
Centrum e.o. nadrukkelijk af te keuren.

De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen
Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA
Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA

Deskundigenverslag StAB
Dit agendapunt komt niet meer aan de orde en schuift door naar september

5 Kaderbrief 2019-2022 
voortzetting van de beraadslaging in de raad van 28 juni 2018

Dit agendapunt komt niet meer aan de orde en schuift door naar september

De voorzitter sluit de vergadering om 2.35 uur.


