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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Agenda De Raad dinsdag 11 mei 2010
De Ronde - 19.00 uur
Vergaderingen over diverse onderwerpen.

19.00-20.00 uur - Molendijkzaal
SP: Voor de zomervakantie terugkeer rust in de 
Weberstraat en Ganskuijl
(voorbereiding besluit)
De SP-fractie wil een reactie van de andere raadsleden op 
hun motie met voorstellen voor maatregelen op deze  
plekken. Onder ander doet de SP het voorstel om een 
samenscholingsverbod in te stellen, als oplossing voor de 
korte termijn. 

19.00-20.00 uur – Kamer 1.26
Presidium
(Kennismakingsbijeenkomst)
Eerste bijeenkomst van het nieuwe presidium, dat in de 
vergadering van dinsdag 27 april is benoemd.

19.00-20.15 uur – Collegekamer
Commissie Begroting & Verantwoording
(Intern overleg)

20.00 – 20.15 uur – Vermeerzaal
Onderzoek stukken en geloofsbrieven  
kandidaat-wethouders

20.15 uur 
Pauze

Het Besluit - 20.30 uur
Debat en besluitvorming.

Het Besluit is live te volgen via www.amersfoort.nl/
gemeenteraad

Besluiten met debat
•   Debat coalitieakkoord 

De gemeenteraad reageert op het coalitieakkoord dat de 
fracties van BPA, VVD, D66, GroenLinks en CDA hebben 
gepresenteerd.

•   Voordracht kandidaat-wethouders en bevraging door de 
raad

•   Benoeming wethouders. 
De commissie van onderzoek doet verslag van zijn  

bevindingen. Dan wordt er gestemd met behulp van  
stembriefjes. Afhankelijk van de uitkomst worden de 
nieuwe wethouders beëdigd.

•   Afscheid van raadsleden die benoemd zijn tot  
wethouder

•   Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuw  
benoemde raadsleden. 
Zij komen op de plek van de raadsleden die zojuist 
benoemd zijn tot wethouder en dus geen raadslid meer 
kunnen zijn.

Benoemingen
•   Benoeming leden vertrouwenscommissie  

burgemeestersvacature
•   Benoeming raadsleden rekenkamercommissie

Motie
SP: Voor de zomervakantie terugkeer rust in Weberstraat 
en Ganskuijl!
Agendering is onder voorbehoud van behandeling in De 
Ronde eerder op de avond.

22.30 Einde

De fracties van BPA, VVD, D66, GroenLinks en CDA hebben 
overeenstemming bereikt over het collegeprogramma voor 
de periode 2010 - 2014. Komende dinsdag 11 mei bespreekt 
de gemeenteraad het coalitieakkoord en staat de benoeming 
en beëdiging van de wethouders op de agenda.

Coalitieakkoord
'Verbonden, slagvaardig en duurzaam' zijn de centrale 
waarden in het akkoord. De vijf partijen hebben elkaar 
gevonden op een gemeenschappelijke inhoud, ambitie 
en stijl. De kracht van de stad en haar inwoners staat 
daarbij centraal. Bewoners, ondernemers en organisaties 
kunnen zelf verantwoordelijkheid dragen. Het is aan het 
gemeentebestuur om de kracht van de stad te stimuleren, 
te benutten en te faciliteren. Het te benoemen college wil 
bereikbaar zijn en zal veel in de wijken aanwezig zijn. En het 
wil verantwoordelijkheid nemen. Moeilijke beslissingen over 

bijvoorbeeld bereikbaarheid, groen en bezuinigingen worden 
niet vooruit geschoven.

De gemeente staat voor een zeer zware financiële opgave. 
De vijf partijen willen dat slagvaardig  ter hand nemen. Zo 
willen zij bereiken dat het sociale vangnet een trampoline 
is, naar deelname en participatie in de maatschappij. 
Bezuinigingen en innovatie gaan hand in hand. De 
coalitiepartners zoeken naar vernieuwende en duurzame 
oplossingen waarbij sociaal-culturele, ecologische en 
economische samenhang in beeld blijft. Het te benoemen 
college gunt Amersfoort een gezonde, duurzame toekomst. 

De vijf coalitiepartijen zullen in de komende vergadering 
verantwoording afleggen over het bereikte resultaat. Ze 
vragen de raad zich uit te spreken over de inhoud van het 
akkoord en het mede te ondersteunen.

Benoeming wethouders
De vijf partijen hebben elk een kandidaat-wethouder 
voorgedragen. De kandidaten zijn: Ben Stoelinga (BPA), Hans 
Buijtelaar (VVD), Mirjam Barendregt (D66), Sebastiaan van 
’t Erve (GroenLinks) en Gert Boeve (CDA). Het is aan de 
gemeenteraad om de wethouders te benoemen. Er wordt 
schriftelijk gestemd, zoals gebruikelijk bij het stemmen over 
personen. Als een meerderheid van de raadsleden instemt 
met de benoeming, kan vervolgens de wethouder door de 
burgemeester beëdigd worden.

Live via internet
Het besluitvormende gedeelte van de raadsvergadering, vanaf
20.30 uur, is live te volgen via internet. Via www.amersfoort.nl/ 
gemeenteraad kunt u meekijken en meeluisteren bij wat er 
in de raadzaal gebeurt. Ook is het mogelijk om op een later 
moment het videoverslag via de website terug te kijken.

Coalitieakkoord en benoeming wethouders

Raadsleden fietsen langs
projecten Amersfoort Vernieuwt
Naast de vergaderingen in het stadhuis zijn de raadsleden ook veel in de stad te vinden. Nu, na 
de verkiezingen, nodigen veel organistaties de (nieuwe) raadsleden uit om kennis te maken en 
hen te informeren.

Op dinsdag 18 mei is er een fietstocht voor de raadsleden langs diverse projecten van
Amersfoort Vernieuwt. Ze fietsen door de wijken Kruiskamp, Liendert/Rustenburg, 
Hogewegzone en Randenbroek/Schuilenburg. De raadsleden bekijken wat er is gerealiseerd en 
waaraan nog gewerkt wordt. 

Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente  en de woningbouw-
corporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal. Doel is om met woningbouw en met projecten 
op het gebied van samenleven, werken, leren, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen de 
leefkwaliteit in de wijken te verhogen. Informatie over Amersfoort Vernieuwt vindt u op
www.amersfoortvernieuwt.nl.

In de activiteitenkalender, op de pagina hiernaast, vindt u meer activiteiten van de 
gemeenteraad.



In de raadsvergadering van 27 april stonden veel 
benoemingen op de agenda.

De gemeenteraad heeft raadsleden als plaatsvervangend 
voorzitters van de raad benoemd. Een plaatsvervanger 
neemt de voorzittershamer van de burgemeester over, als zij 
afwezig is of als zij als portefeuillehouder het woord in de 
raadsvergadering moet voeren.
Als eerste plaatsvervanger is Simone Kennedy-Doornbos (CU) 
gekozen, als tweede Manfred Vogels (VVD).
(allen voor benoeming; bepaling eerste plaatsvervanger: 28 
voor Kennedy, 7 voor Vogels) 

De raad heeft ook de leden van het presidium benoemd. Het 
presidium heeft onder andere als taak om de vergaderingen 
en andere bijeenkomsten van de gemeenteraad voor te 
bereiden. Als leden zijn benoemd de raadsleden Raphaël Smit 
(BPA), Hetty Hessels (VVD), Bertien Houwing (D66), Ingeborg 
Oostlander (CDA) en Simone Kennedy (CU). 
(allen voor)

Ten slotte heeft de raad de externe leden van de 
rekenkamercommissie benoemd. De Rekenkamer is een 
onafhankelijke commissie die onderzoekt of het bestuur 
doelmatig en doeltreffend werkt De externe leden zijn: de 
heer Steven Oostlander (voorzitter), mevrouw Ilse Hento 
en mevrouw Liesbeth Marchesini. De twee raadsleden in 
de rekenkamercommissie worden na de collegevorming 
benoemd. (allen voor)

Motie plaats uriliften
De raad heeft ingestemd met een motie van BPA, VVD, D66 
en CDA over de plaats van uriliften. De raad heeft het 
college gevraagd om de voorwaarden voor het bepalen van 
de plaats van uriliften zodanig aan te scherpen, dat bewoners 
en ondernemers hier geen of zo min mogelijk hinder van 
ondervinden. De urilift op de Groenmarkt moet onmiddellijk 
buiten gebruik worden gesteld en binnen twee maanden 
moeten er een nieuwe locatie of nieuwe gebruiksregels 
worden bepaald. En de raad vindt dat de locatie van de 

nieuwe urilift op de Hof ook moet worden bepaald aan de 
hand van de nieuwe voorwaarden.
(23-15: BPA, VVD, D66, 1 GL, 3 CDA, Trots voor; PvdA, 4 GL,1 CDA, 
CU, SP tegen)

Overige besluiten
-   De raad heeft ingestemd met het onteigeningsplan voor de 

Randboulevard in het gebied Wieken-Vinkenhoef.  
(allen voor)

-   De verordening op de vertrouwenscommissie  
burgemeestersvacature Amersfoort is vastgesteld.  
(allen voor) 

-   De notulen, verslagen en besluitenlijsten van maart 2010 
zijn vastgesteld. 
(allen voor)

-   De heer Marcel Breet is benoemd als  
plaatsvervangend griffier.  
(allen voor)

Meer informatie op website
De complete besluitenlijst, de notulen en een videoverslag 
van Het Besluit kunt u vinden op www.amersfoort.nl /
gemeenteraad. 
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Ken uw raadslid

Dirk-Joost  van Hamersveld (D66)
Wie is Dirk-Joost van Hamersveld?
Hooglanderveen is het dorp waar ik ben geboren 
(1967) en getogen. Samen met Astrid en onze 
kinderen Eva (11), Freek (9) en Thijs (6) woon ik 
met heel veel plezier in het dorp. Bij Terberg 
Leasing in Utrecht ben ik als accountmanager 
werkzaam.

Wat wilt u bereiken als gemeenteraadslid?
In de komende periode moet er heel veel  
bezuinigd worden. De gemeenteraad staat voor 
een gezamenlijke taak om hierover de juiste 
keuzes te maken. Het is daarbij belangrijk om de 
kwaliteit van de leefbaarheid in Amersfoort op 
niveau te houden. Een goed vestigingsklimaat, 
bereikbaarheid en sport zijn, naar mijn idee, hier-
bij essentieel. Hier ligt dan ook mijn focus.

Waar bent u trots op in Amersfoort?
Het grote aantal vrijwilligers maakt Amersfoort uniek. Hierbij denk ik onder andere aan 
de mensen achter het Dorpsfeest in Hoogland, de Waterlijn, de sportverenigingen, de 
Zonnebloem, het Rode Kruis, de vele festivals of de collectes van de diverse organisaties. 
Samen met al die anderen maken zij Amersfoort tot een bruisend geheel. Maar ook de 
samenwerking tussen de vrijwilligers en het bedrijfsleven is bijzonder.

Vertel eens iets over uzelf dat niemand van u verwacht.
Advocaat met slagroom, daar mag je mij midden in de nacht voor wakker maken.

dj.vanhamersveld@raad-amersfoort.nl

Geert Groeneveld (SP) 

Wie is Geert Groeneveld?
Ik ben dit jaar 50 geworden. Het werk voor de 
SP doe ik naast mijn werk bij de NS als P&O’er.  
Strijdvaardigheid is de rode draad in mijn leven. 
Strijdvaardig is voor mij meer dan praten.  De acties 
van de SP en het echte ondersteunen van mensen 
die het nodig hebben, is waar ik warm voor loop. Of 
het nu gaat om een actie voor het behoud van de 
pensioenleeftijd op 65 jaar of een actie tegen sloop 
van goede sociale huurwoningen, ik zet mij daar 
100% voor in. Om  rust te krijgen ga ik regelmatig 
naar de polder Arkemheen, waar ik kan genieten van 
de weidse uitzichten en Hollandse wolkenluchten. 

Wat wilt u bereiken als gemeenteraadslid?
Amersfoort krijgt een zeer ‘rechtse’ Amersfoortse 
regering. De BPA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan vooral bezuinigen op wijkwelzijn, 
werk en inkomen en WMO. Deze ‘rechtse’ partijen moet een spiegel worden voorgehouden 
dat het ook anders kan. Ik wil deze partijen de spiegel voorhouden dat het asociaal is om 
de lasten van de crisis op de zwakste schouders te leggen. De SP zal met plannen komen 
om te bereiken dat juist de mensen die dat het hardst nodig hebben zoveel mogelijk wor-
den ontzien. 

Waar bent u trots op in Amersfoort?
Ik ben trots op de mensen in de omgeving van Kelvinstraat die samen met de SP hebben 
voorkomen dat goede sociale huurwoningen worden gesloopt. Ze hebben laten zien dat 
actie voeren nut heeft.

g.groeneveld@raad-amersfoort.nl

Besluiten van De Raad van 27 april 2010

Informatie over de Raad
Kijk op www.amersfoort.nl/gemeenteraad als u 
meer wilt weten over De Raad. Daar vindt u het 
vergaderschema, de agenda en bijbehorende stukken. 
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met 
de raadsgriffie: t 469 43 79 e griffie@amersfoort.nl

Activiteitenkalender

Een blik in de agenda van de raad.

Dinsdag 11 mei
De Raad
Openbare raadsvergadering.
Zie agenda op deze pagina’s.

Dinsdag 18 mei
Fietstocht Amersfoort Vernieuwt
Raadsleden krijgen informatie over de projecten.

Dinsdag  25 mei
De Raad
De agenda staat vanaf woensdag 12 mei op 
www.amersfoort.nl/gemeenteraad en op vrijdag 
21 mei op deze pagina’s.

Rekenkamercommissie, presidium
en plaatsvervangend voorzitters

(foto: Wil Groenhuijsen)


