Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad heeft vergaderd
op 29 juni 2017
werd gesteund door GL, PvdA, CU-SGP, Burgerbelangen en LAS.
GGS en DSN stemden tegen het amendement en het gewijzigde
voorstel.

Hieronder vindt u een verslag van deze bijeenkomst om u
op de hoogte te houden van wat er behandeld is.

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING
BESTEMMINGSPL AN PIJNENBURGERL A AN 3
De raad heeft besloten het Bestemmingsplan “partiële herziening
Landelijk gebied, Pijnenburgerlaan 3” gewijzigd vast te stellen.
Op het perceel Pijnenburgerlaan 3 is een paardenhouderij gevestigd.
De huidige bestemming “bedrijf” maakte naast paardenhouderij nog
andere bedrijvigheid mogelijk. Dat is niet gewenst. Overleg met de
eigenaar, omwonenden en de gemeente heeft tot overeenstemming
geleid om het bestemmingsplan aan te passen. Het gewijzigde
bestemmingsplan staat alleen bedrijfsmatige paardenhouderij toe en
geen andere bedrijfsvormen.

B E S T E M M I N G S P L A N A M E R S F O O R T S E S T R A AT 97
De raad heeft het Bestemmingsplan Amersfoortsestraat 97 gewijzigd
vastgesteld. Op het perceel Amersfoortsestraat 97 staat een woning
die eerder deel uit maakte van een groter perceel met daarop onder
andere een bedrijfsgebouw. Het woonhuis staat buiten het ontwikkelingsgebied van het ecoduct en heeft een woonbestemming gekregen.

OPHEFFEN SPITSAFSLUITING FOEKENL A AN
EN AFSL AGVERBOD BARTOLOT TIL A AN
De raad heeft besloten om het college van B en W opdracht te geven
de voorbereidingen te treffen om de spitsafsluiting en het afslagverbod op te heffen en daarbij ook de verschillende werkzaamheden te
gaan uitvoeren die de verkeersveiligheid in de wijk waarborgen.
De totale kosten worden geraamd op € 2.065.000, te dekken uit de
gelden van VERDER. Het voorstel is aangenomen met 15 stemmen
voor en 11 stemmen tegen. D66, VVD, Soest 2002, PvdA en
Burgerbelangen hebben voor het voorstel gestemd. De andere
fracties hebben tegen gestemd.

B O U W S T E E N WO N E N
De raad heeft besloten de bouwsteen wonen mee te nemen als
input voor de integrale afwegingen bij de totstandkoming van de
gemeentelijke omgevingsvisie. Voor Soest en Soesterberg is een
nieuwbouwopgave inzichtelijk gemaakt. Voor de gemeente Soest als
geheel wordt een opgave tot 2030 voorzien van ca. 2.125 woningen.
In de kern Soesterberg komt de opgave neer op ca. 1.025 woningen
tot 2030. De huidige plancapaciteit is voldoende om dat te realiseren. Voor de kern Soest is dat anders. In Soest zijn ca. 1.100 woningen nodig. Berekend wordt dat 712 van deze woningen binnen de
rode contouren gerealiseerd kunnen worden. Voor de overige 388
woningen dienen locaties gevonden te worden. GGS, GL en DSN
hebben tegen het voorstel gestemd.

REGIONALE RUIMTELIJKE VISIE (RRV )
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in 2014 geconstateerd dat er in de regio Amersfoort in de periode 2030-2040 een
tekort aan woningen ontstaat. Voor de Regio is dat aanleiding
geweest om gezamenlijk een regionale ruimtelijke visie op te stellen.
Hoofdlijnen van de visie zijn:
- de groei wordt zoveel mogelijk opgevangen in bestaand bebouwd
gebied;
- de groei waarvoor nu nog geen locaties zijn aangewezen,
maar wel noodzakelijk zijn, worden opgevangen in het regionale
hart waarvan deel uitmaken: Amersfoort, Leusden, Nijkerk en
Soest; het gaat naar verwachting om enkele duizenden woningen,
vooralsnog voor oplevering na 2030. De raad werd verzocht deze
concept Regionale Ruimtelijke Visie te omarmen. Via een amendement van D66, VVD, Soest 2002 en CDA heeft de raad besloten aan de regio Amersfoort te vragen om binnen de uitvoerings
agenda prioriteit te geven aan de ruimtelijke gevolgen van de
geschetste woningbouwopgaven binnen de regio. Zo kan de
gemeente Soest de RRV als bouwsteen meenemen bij de integrale
afweging in het kader van de Omgevingsvisie. Het amendement

ONT TREKKING A AN DE OPENBA ARHEID
VO E T- E N F I E T S PA D E N E C O D U C T
B O E L E S TA A L
De raad heeft ingestemd het aan de openbaarheid onttrekken van
de voet- en fietspaden gelegen ten (zuid)oosten van het ecoduct
Boele Staal en ingestemd met de reactienota op de ingediende zienswijze.
In het achterliggende gebied van het ecoduct Boele Staal, tussen de
Amersfoortsestraat en het zuidelijker gelegen Zeisterspoor liggen
diverse wandel- en fietspaden met een recreatieve functie.
Drie eigenaren van deze paden verzochten de gemeente om enkele
paden aan de openbaarheid te onttrekken om verstoring van fauna
te voorkomen. Via een zienswijze hadden 60 omwonenden aangegeven tegen de afsluiting van de voet- en fietspaden te zijn. Wethouder
Van Berkel zegde toe om de provincie Utrecht te vragen een bijeenkomst met omwonende te overleggen om het alternatieve wandelpad te bespreken.

S TA R T N O T I T I E L A N D S C H A P S - E N
O N T W I K K E L I N G S P L A N 2 018 -2 0 2 3
De raad heeft unaniem besloten om de startnotitie Landschaps- en
Ontwikkelingsplan 2018-2023 vast te stellen. Hierdoor zal een verkenning uitgevoerd worden naar met name het ambitieniveau voor
het nieuwe plan en om hiertoe het gesprek aan te gaan met de in de
startnotitie vermelde stakeholders. Als participatievorm wordt voorgesteld te kiezen voor adviseren. Volgens de tijdsplanning is besluitvorming over de verkenning gedacht in november/december van dit
jaar.

BESTEMMINGSPL AN SOESTDIJKSE
GR AC HTEN, NIJVERHEIDSWEG 4 - 6
De raad heeft unaniem ingestemd met de Nota van Reactie en het
Bestemmingsplan Soestdijkse Grachten voor wat betreft
Nijverheidsweg 4 e.o. en 6. Op 1 maart 2017 heeft de Raad van State
een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan. In de tussenuitspraak wordt gewezen op een aantal gebreken in het bestemmingsplan. Met dit besluit worden de grebreken gerepareerd.

A A N PA S S I N G V E R O R D E N I N G W M O
De raad heeft unaniem ingestemd de Verordening maatschappelijke
ondersteuning, artikel 15 te wijzigen om een goede prijs-kwaliteitverhouding bij Wmo-diensten door derden te waarborgen.

S TA R T N O T I T I E L O K A A L
GEZONDHEIDSBELEID
De raad heeft unaniem ingestemd met de startnotitie Lokaal
Gezondheidsbeleid en gekozen voor “adviseren” als participatieniveau. In de startnotitie wordt voorgesteld een Gezondheidsdebat te
organiseren om te komen tot een gedragen nota Lokaal
Gezondheidsbeleid. Hiervoor worden alle partners die een link
hebben met gezondheid uitgenodigd. Dit zijn onder andere de
gebruikelijke partners als GGD en huisartsen, maar ook Balans,
Welzin, scholen, Portaal en sportverenigingen. Ook raadsleden
worden hiervoor uitgenodigd. Doel is input vergaren en draagvlak en
betrokkenheid creëren. Hierna zal een nota op hoofdlijnen aan de
raad voorgelegd worden, vervolgens zal een uitvoeringsplan opgesteld worden.

voerd, maar doorschuiven naar 2017. Het reële rekeningsaldo komt
hiermee op € 852.000 positief, dat is 0,7% van de omzet.
Een bedrag van € 500.000 is bestemd voor de transformatie
Omgevingswet. Het daarna resterende netto-rekeningresultaat van
€ 352.000 wordt gestort in de algemene reserve. De accountant
heeft nog geen goedkeurende verklaring af kunnen geven. Dit heeft
te maken met extra controles in het sociaal domein. De accountant
heeft wel aangegeven dat een goedkeurende verklaring voor 15 juli
tot de mogelijkheden kan behoren. De raad zal het accountantsrapport na de zomer bespreken.

K A D E R N O TA 2 018
De raad heeft ingestemd met de Kadernota 2018. Hierin zijn de
beleidsrichtingen voor het komende begrotingsjaar opgenomen en
de financiële uitgangspunten. DSN heeft tegen de Kadernota 2018
gestemd. GGS en Burgerbelangen hebben voor de Kadernota 2018
gestemd maar tegen de uitgaven voor Wij zijn Soest, het onderzoek
naar het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen bij de Van
Weedestraat en tegen de hoogte van het bedrag voor het plan van
aanpak Smitsveen gestemd. De PvdA en GL hebben ingestemd met
de Kadernota maar tegen het onderzoek naar de uitbreiding van het
aantal parkeerplaan bij de Van Weedestraat. GL heeft ook tegen de
hoogte van het bedrag voor Wij zijn Soest gestemd. Een motie van
GGS om te onderzoeken onder welke condities Soest kan gaan deelnemen aan de Economic Board of Utrecht (EBU) werd overgenomen door het college van B en W. Een amendement van GGS en
CU-SGP om de dekking voor het plan van aanpak Smitsveen te wijzigen werd alleen gesteund door GGS, CU-SGP en DSN en is daarmee verworpen.

ONTHEFFING INGEZETENSCHAP
WETHOUDER ADRIANI
De raad heeft besloten wethouder Adriani ontheffing te verlenen
van de eis om als wethouder in Soest te wonen. De Gemeentewet
stelt het als vereiste dat wethouders ingezetene zijn van de gemeente waarin zij de functie vervullen. Onder bijzondere omstandigheden
is het mogelijk dat de gemeenteraad een ontheffing voor de duur van
een jaar verleend. Na de zomer komt wethouder Adriani in Soest
wonen.

VRAGENKWARTIER
I N I T I AT I E F VO O R S T E L P V DA E A
S T R A AT C O A C H E S
De raad heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel van de PvdA,
Soest 2002, CDA, D66, Burgerbelangen en de VVD om op korte
termijn 2 straatcoaches aan te stellen ter bestrijding van jeugd- en
jongerenoverlast in Smitsveen en waar nodig in andere wijken. GL
en DSN stemden tegen het initiatiefvoorstel. LAS, GGS en CU-SGP
hebben voor het voorstel gestemd.

J A A R S T U K K E N 2 016
De raad heeft de Jaarstukken 2016 unaniem vastgesteld. Hiermee
heeft het college van B en W verantwoording af over de realisatie
van de afgesproken doelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2016 en over de hieraan gerelateerde inzet van budgetten. Het
jaar 2016 is afgesloten met een formeel rekeningresultaat van
€ 948.000 positief. Met dit saldo is nog geen rekening gehouden met
een te oormerken bedrag van € 97.000. Het betreft taken die door
onvoorziene omstandigheden niet in 2016 konden worden uitge-
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M O T I E S S P O R T H A L OV E R H E E S
Burgerbelangen heeft via een motie het college van B en W o.a.
verzocht om alle werkzaamheden met betrekking tot de realisatie
van een sporthal in Overhees per direct te beëindigen en om eerder
genomen besluiten hiertoe te heroverwegen. Ook stelde men voor
om de resultaten van de heroverweging in twee businesscases te
presenteren waarbij ook de locaties Beukendal en het voormalige
RMN-gebouw aan de Lange Brinkweg meegenomen moeten
worden. Deze motie werd alleen gesteund door GL en
Burgerbelangen en is daarmee verworpen. D66, VVD, Soest2002 en
het CDA hebben het college o.a. via een motie verzocht om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van vervangende nieuwbouw
van een sporthal op de locatie Beukendal. Dit moet op een zodanige
manier in beeld gebracht worden dat de diverse locaties vergeleken
kunnen worden. GGS, GL, LAS en DSN stemden tegen deze motie.
De overige partijen waren voor de motie waardoor die aangenomen is.

