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Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 26 oktober 2017 
 

Voorzitter: De heer S.C.C.M. Potters  

Griffier: Mevrouw T.B.W.M. van der Torre  
 

Aanwezige raadsleden: 
De heer C.E. Beringen, CDA 

De heer A.A. de Boer, GroenLinks, fractievoorzitter 

De heer M.H.O. Boer, SP, fractievoorzitter 
Mevrouw C. Brouwer, Beter De Bilt 

de heer A.J. Ditewig (VVD) 
De heer E. van Esterik, PvdA 

De heer D.A.W. de Groot, CDA, fractievoorzitter 
De heer K. Hagedoorn, PvdA, fractievoorzitter 

De heer H. IJssennagger, Bilts Belang, fractievoorzitter  

De heer N. Jansen, ChristenUnie, fractievoorzitter  
De heer J.L.H. de Jong Schouwenburg  

De heer M.F.A.M. Koren, CDA 
De heer C.J.H.M. Lelivelt, VVD, fractievoorzitter 

Mevrouw P.F. Middleton-Heijlen, Bilts Belang  

Mevrouw J. Muijsson, Beter De Bilt  
De heer C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, VVD  

De heer F.A. Poot, D66  
De heer Schlamilch, Fractie Schlamilch, fractievoorzitter  

De heer J.F. Slootweg, SGP, fractievoorzitter 
De heer D.M.P.G. Smolenaers, D66, fractievoorzitter 

Mevrouw V. Smit, D66  

De heer J.A. Stekelenburg, SP  
De heer W.H.F. van de Veerdonk, Beter De Bilt, fractievoorzitter 

De heer B.R. Voortman, D66 
De heer M. van Weele, D66 

De heer Zandvliet, GroenLinks  

Mevrouw G.J. de Zwart, D66 
 

Afwezige raadsleden: Dhr. De Jong Schouwenburg 
 

Wethouders: 

Mevrouw M.C.T. Bakker-Smit 
Mevrouw A.E. Brommersma 

De heer H.J.M.A. Mieras 
De heer E. Rost van Tonningen 

  
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Gasten van de raad zijn de heer en 
mevrouw Schuurman, ontvangen door de heer Jansen. 

 
2. Vaststelling agenda  

De vragen bij het Vragenuur over de samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling Schapenweide 

van Fractie Schlamilch worden ingetrokken. 
Een aantal raadsleden kondigt stemverklaringen en verzoeken om hoofdelijke stemming aan.  
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De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Als de agenda niet voor sluitingstijd wordt afgehandeld, 

schorst de voorzitter de vergadering en wordt de vergadering voortgezet op 31 oktober a.s. om 20.00 
uur. 

 

3. Benoemen en installeren commissielid, niet zijnde raadslid   
Besluit: 

in te stemmen met de benoeming van het commissielid, zijnde niet-raadslid, de heer T. (Teus) Spelt 
namens het CDA.  

 

4. Strategische agenda Wmo 
Besluit: 

de bijgevoegde Strategische WMO-agenda De Bilt vast te stellen. 
Stemming: het voorstel is unaniem aangenomen. 

 
5. Vaststellen verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning Universiteitsweg 2 

Besluit: 

tot afgifte van de bijgaande verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke 
regels ten behoeve van het medegebruik van het tuincentrum aan de Universiteitsweg 2 in De Bilt 

voor verkoop van dierenbenodigdheden annex dierenartspraktijk, met overname van de eveneens 
bijgevoegde 'Zienswijzenrapportage gebruiksverruiming Universiteitsweg 2'. 

 

Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd, op verzoek van raadslid Van de Veerdonk. 
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Hoofdelijke stemming: het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

 
5-M1 (Motie Universiteitsweg 2 achteringang van Beter De Bilt) is verworpen. 

Voor stemden BDB, VVD en SP.  

 
6. Motie vreemd aan de agenda - Geen onnodige bomenkap Vinkenplein (Fractie 

Schlamilch) 
Het college wordt gevraagd: 

- te wachten met het kappen van genoemde bomen totdat een definitieve planning van de 

werkzaamheden, een definitieve bouwaanvraag en dito inrichtingsplan aan raad overlegd zijn. 
 

Raadslid Zandvliet legt een stemverklaring af. 
Stemming:  

Voor stemde Fractie Schlamilch, tegen stemden BDB, GL, D66, CDA, VVD, PvdA, SP, SGP, Chr.Unie, 
Bilts Belang.  

De motie (6-M1) is verworpen. 
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7. Motie vreemd aan de agenda - Maak Herbie-rotonde veiliger (Fractie Schlamilch) 
Het college wordt gevraagd: 

- op korte termijn het actuele beleid met betrekking tot afvalinzameling en -verwerking, alsook de 

regionale samenwerking daartoe, te toetsen aan recente ontwikkelingen en oplossingen, en 
hierover in contact te treden met ketenpartners; 

- de resultaten van deze toetsing voor te leggen aan deze Raad ter overweging en besluitvorming; 
- in afwachting daarvan de verdere uitvoering van het nieuwe gemeentelijk beleid met betrekking 

tot scheiding en inzameling van afval te temporiseren teneinde aanzienlijke kosten te voorkomen. 

 
Stemverklaringen van de heer Boer (SP) en de heer Zandvliet (GL). 

Stemming:  
Voor stemden Fractie Schlamilch en SP. Tegen stemden: BDB, GL, CDA, D66, PvdA, Bilts Belang, VVD, 

Chr.Unie, SGP. 
De motie (7-M1) is verworpen. 

 

M7-2 (Motie Verlos ons van Herbie van Fractie Schlamilch) is ingetrokken.  
 

8. Motie vreemd aan de agenda - Startnotitie woonbeleid (D66) 
Het college wordt gevraagd: 

- In de startnotitie over het realiseren van onze woningbouwambitie voor de komende tien jaar de 

verschillende sturingsmogelijkheden:  
o Doorstroom bevorderende maatregelen 

o Het bereiken van tenminste 30 % sociale woningbouw 
o Transformatie van bestaande panden naar woningen 

o Uitwerking gemeentelijke grondpolitiek 
o Al dan niet bouwen in de rode contour 

o Inventarisatie potentiele bouwlocaties (anders dan de lijst van 22 aug. 2017) 

o Samenwerking ontwikkelaars/woningcorporaties  
uit te werken in meerdere scenario’s en voor- en nadelen inclusief kostenindicaties.  

- De startnotitie als een verdere uitwerking van de strategische agenda te beschouwen.   
 

Stemming: 

Voor stemden fracties van D66, CDA, GL, BDB, Bilts Belang, Chr.Unie, SP, SGP, PvdA, VVD. Tegen 
stemde Fractie Schlamilch. 

De motie (8-M1) is aangenomen. 
 

Stemverklaring over moties 8-M2 en 8-M3 van de heer Hagedoorn (PvdA). 

8-M2 (Motie Neem Schapenweide expliciet op in startnotitie van Fractie Schlamilch) is verworpen. 
Voor stemde Fractie Schlamilch. Tegen stemden D66, CDA, GL, BDB, Bilts Belang, Chr.Unie, SP, SGP, 

PvdA, VVD. 
 

8-M3 (Motie Ga Schapenweide sneller onderzoeken van Fractie Schlamilch) is verworpen. 
Voor stemde Fractie Schlamilch. Tegen stemden D66, CDA, GL, BDB, Bilts Belang, Chr.Unie, SP, SGP, 

PvdA, VVD. 

 
9. Motie vreemd aan de agenda - Pas op de plaats investeringen afvalscheiding (Fractie 

Schlamilch) 
Het college wordt gevraagd: 

- op korte termijn het actuele beleid met betrekking tot afvalinzameling en -verwerking, alsook de 

regionale samenwerking daartoe, te toetsen aan recente ontwikkelingen en oplossingen, en 
hierover in contact te treden met ketenpartners; 

- de resultaten van deze toetsing voor te leggen aan deze Raad ter overweging en besluitvorming; 
- in afwachting daarvan de verdere uitvoering van het nieuwe gemeentelijk beleid met betrekking 

tot scheiding en inzameling van afval te temporiseren teneinde aanzienlijke kosten te voorkomen. 
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Wethouder Brommersma zegt toe samen met raadsleden een raadsavond of werkbezoek voor te 
bereiden, op locatie om kennis op te doen over nieuwe inzichten en innovaties. Er wordt voor de 

raadsavond een schriftelijk stuk voorgelegd om het vastgestelde beleid te kunnen toetsen en om 

duidelijk te maken wat dit betekent voor het inzamelbeleid. 
 

Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd, op verzoek van raadslid Beringen. 
 

 
 

Hoofdelijke stemming: het voorstel is verworpen met 7 stemmen voor en 19 stemmen tegen. 

 
 

 
De vergadering is geschorst tot dinsdag 31 oktober om 20.00 uur.  

 

 


