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Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 21 december 2017  
Voorzitter: De heer S.C.C.M. Potters  

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

 
Aanwezige raadsleden: 

Dhr. T.G. Aalbers, ChristenUnie, fractievoorzitter  
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 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 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: de heer J.A. Stekelenburg, SP  
 

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. Eventuele hoofdelijke stemming 

begint bij de heer Aalbers. Gast van de raad is mevr. Peperkamp, op uitnodiging van de heer 

Zandvliet (GL). Na de sluiting volgt een besloten raadsvergadering voor een geheime mededeling. 
 

2. Vaststelling agenda 
Agendapunt 14, voorstel inzake Universiteitsweg 340, wordt een maand uitgesteld na berichten van 

ongeruste bewoners. Commissiebehandeling in januari richt zich op de inspraak bij dit voorstel. 

Agendapunt 12, motie vreemd aan de agenda Gevolgen Wet Harmonisering Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen en subsidietoekenningen in De Bilt (Beter De Bilt) wordt ingetrokken. 

Over agendapunt 17, motie Jan van Eijcklaan (ChristenUnie) wordt stemming gevraagd.   
 

  



                                                                                                                    

 2 

 

3. Kredietvoorstel voor uitwerken voorkeursvariant voor exploitatie en beheer van de 
gemeentelijke (sport)accommodaties 

Besluit: 

een krediet van € 160.000 beschikbaar te stellen voor het verder uitwerken van de, in het bijgaande 
'Scenariovoorstel Beheer & Exploitatie' beschreven, voorkeursvariant Publiek-Publieke Samenwerking 

voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal en de 
multifunctionele accommodatie De Vierstee. 

 

4. Motie vreemd aan de agenda Ja-Ja-sticker (GroenLinks) 
Verzoekt het college: 

1. Over te gaan op de introductie van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk 
met gebruikmaking van een JA/JA sticker;   

2. Hiertoe zo nodig aan de Raad een voorstel te doen voor het aanpassen van de 
Afvalstoffenverordening of de Algemene Plaatselijke Verordening; 

 

Stemming: 
Voor de motie stemden GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, SGP 

Tegen de motie stemden VVD, Beter De Bilt, CDA, PvdA, Bilts Belang, Fractie Schlamilch 
Motie is verworpen. 

 

5. Motie vreemd aan de agenda Onderzoek cijfers genderbeleid De Bilt (Fractie 
Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
- eerst in kaart te brengen hoe groot het probleem in De Bilt nu werkelijk is alvorens Genderbeleid 

te gaan invoeren, dan wel uitvoeren 
- dat te doen door bv. te onderzoeken wat nu exact de cijfers voor zelfbenoemde genderneutralen 

in De Bilt zijn, exclusief andere groepen, en die tevens beleidsverandering wensen 

 
Stemming: 

Motie is verworpen na een hoofdelijke stemming met 7 stemmen voor en 19 stemmen tegen.  
 

6. Motie vreemd aan de agenda Onderzoek ongewenste effecten genderbeleid De Bilt 

(Fractie Schlamilch) 
Verzoekt het college: 

- de mogelijke effecten van het nieuwe beleid eerst in kaart te brengen alvorens Genderbeleid te 
gaan invoeren, dan wel uitvoeren 

- voor mogelijke bovengenoemde effecten eerst een aanvullend beleid op te stellen: waar ligt de 

grens? 
- het Genderbeleid op te schorten totdat bovengenoemde effecten in kaart zijn gebracht en het 

aanvullend beleid beschikbaar is, en het vervolg van het Genderbeleid voor te leggen aan de raad 
 

Stemming: 
Motie is verworpen na een hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor en 20 stemmen tegen.  

 

7. Motie vreemd aan de agenda Verzacht ongewenste effecten genderbeleid De Bilt 
(Fractie Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
- het invoeren van genderneutrale aanspreekvormen in speeches achterwege te laten: een 

overgrote meerderheid van de toehoorders zullen immers best tevreden zijn met hun geslacht 

- in brieven het ‘Geachte dames en heren’ niet te vervangen door ‘Geachte inwoners’ maar een 
technisch systeem te bedenken waarbij alleen mensen die daar écht aanstoot aan nemen een 

dergelijke aanhef te kunnen aanvragen 
 

Stemming: 
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Voor de motie hebben gestemd Fractie Schlamilch, Bilts Belang, SGP en ChristenUnie. 

De motie is verworpen. 
 

8. Motie vreemd aan de agenda Antennenota 2017 (Fractie Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
de nota Antennebeleid 2017 aan te passen overeenkomstig de bescherming zoals geformuleerd in het 

vroegere art. 8 lid d ‘Antennebeleid De Bilt 2012’. 
 

Stemming: 

Voor de motie heeft gestemd Fractie Schlamilch. 
De motie is verworpen. 

 
9. Motie vreemd aan de agenda Maak stations trap veiliger (Fractie Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
- de beslissing van het niet aanpassen van de bewuste trap te accepteren te heroverwegen  

- nogmaals bij ProRail aan te dringen op ten minste het plaatsen van een middengeleider, i.i.g. 

totdat de ‘loopstromen en de steeds groter wordende piekbelasting in de spits mede door de 
toename van het aantal reizigers wat [sic] overstapt van/naar de bus richting Uithof’ 

daadwerkelijk zijn beslag heeft gekregen 
- ook de optie van bv. betere belijning op de traptreden bij ProRail onder de aandacht te brengen 

- daarbij ProRail te suggereren dat de middengeleider ook uit het midden kan worden aangelegd, 

bv. op 1/3 
 

Stemming: 
Voor de motie heeft gestemd Fractie Schlamilch. 

De motie is verworpen. 
 

10. Motie vreemd aan de agenda Trap Kwinkelier gevaarlijk (Fractie Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
- omgaand de situatie in ogenschouw te nemen en maatregelen te treffen opdat de 

eigenaar/verantwoordelijke van/voor de trap de situatie afdoende herstelt en handhaaft 
 

Stemming: 

Voor de motie heeft gestemd Fractie Schlamilch. 
De motie is verworpen. 

 
11. Motie vreemd aan de agenda Geluidsbescherming Hollandsche Rading onderzoeken 

(Fractie Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
- omgaand in overleg te treden met bewoners en RWS om te bezien of de klachten van de 

bewoners terecht zijn, en of er nog mogelijkheden zijn het scherm te optimaliseren 
- de resultaten voor 1 februari aan de raad te doen toekomen 

 
Stemming: 

Voor de motie heeft gestemd Fractie Schlamilch. 

De motie is verworpen. 
 

12. Motie vreemd aan de agenda Gevolgen Wet Harmonisering Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen en subsidietoekenningen in De Bilt (Beter De Bilt) 

Vraagt het college: 

- Met spoed in overleg te treden met de directies van ’t Bruggetje en ‘t Mereltje teneinde de 
gevolgen van invoering van de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaal voor hen in 

kaart te brengen en te overleggen hoe meer transparantie in het aanbestedingsproces kan 
worden gebracht; 

- Om in samenwerking met alle aanbieders te komen tot een andere, meer rechtvaardige regeling 
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betreffende de VVE-opleidingsgelden`; 

- Voorstellen te doen voor effectieve monitoring van de mogelijke uitstroom van de groep peuters 
die straks tussen wal en schip dreigen te vallen  

Indiener heeft de motie voor behandeling ingetrokken. 

 
13. Motie vreemd aan de agenda Poliobesmetting goed onderzoeken (Fractie Schlamilch) 

Verzoekt het college: 
- omgaand te achterhalen of en wanneer het onderzoeksrapport IGZ opgesteld is, waar het nu te 

vinden is, en dit z.s.m. te delen met de Raad 

- indien dit rapport niet opgesteld is, omgaand nogmaals bij het Ministerie van VWS navraag te 
doen over het rapport, c.q. te vragen naar de reden van uitstel (of afstel), en dit te delen met de 

Raad 
- daarnaast omgaand een reactie te formuleren op het ‘memo’ van het RIVM 

 
Stemming: 

Voor de motie heeft gestemd Fractie Schlamilch. 

De motie is verworpen. 
 

14. Instemmen met ruimtelijke randvoorwaarden locatie Utrechtseweg 340 
De raad wordt voorgesteld: 

in te stemmen met de bijgaande 'Ruimtelijke randvoorwaarden voor herontwikkeling Utrechtseweg 

340 in De Bilt', als kader voor een goede ruimtelijke inpassing van een woonbestemming op de 
huidige kantoorlocatie. 

Dit voorstel is door de raad van de agenda afgevoerd en wordt t.b.v. inspraak opnieuw behandeld in 
de januari vergadering van de commissie OR.  

 
15. Vaststellen ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 

Utrechtseweg 370 

Besluit bij hamerslag: 
- de bijgaande ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de 

ruimtelijke regels ten behoeve van het bouwplan voor het transformeren van het kantoorpand 
Utrechtseweg 370 in De Bilt naar een woongebouw met niet-zelfstandige zorgappartementen; 

- de beslissing over het afgeven van de (definitieve) verklaring van geen bedenkingen, na het 

inwachten van zienswijzen met betrekking tot de ontwerpverklaring, te delegeren aan het college 
van burgemeester en wethouders. 

 
16. Vaststellen Controleprotocol Jaarrekening 2017 

Besluit bij hamerslag: 

het bijgaande 'Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2017' vast te stellen. 
 

17. Motie vreemd aan de agenda Jan van Eijcklaan gedeeltelijk vrijgeven 
tweerichtingsverkeer (ChristenUnie) 

Vraagt het college: 
Zo snel mogelijk het huidige eenrichtingsverkeer op de Jan van Eijcklaan te beperken tot het gedeelte 

tussen de Jan Provoostlaan en de Jan Steenlaan  

 
Stemming: 

Voor de motie hebben gestemd ChristenUnie, SGP en Fractie Schlamilch. 
De motie is verworpen.  

 

18. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 
Besluit:  

wijziging 002 van de begroting 2018 vast te stellen. 
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19. Lijst ingekomen stukken 

Op voorstel van de heer De Jong Schouwenburg wordt brief nr. 3 over de firma Schoonderwoert 
verplaatst naar categorie III: het college wordt gevraagd een concept antwoord voor te bereiden.  

 

20. Vragenuur 
De heer Hagedoorn (PvdA) stelt mondelinge vragen over de watertemperatuur van het nieuw te 

bouwen zwembad Brandenburg. Gebruikers hebben aangegeven dat de temperatuur na 3 weken 
continu boven de 30 graden uitkomt (een door de KNZB verboden temperatuur). De wethouder 

erkende het probleem en zei dat oplossingen in zicht zijn.  

 
21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 


