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Colofon
Stadsberichten zijn berichten van 
de gemeente Amersfoort.  
E-mail:  
stadsberichten@amersfoort.nl

Contactgegevens gemeente 
Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoon 14 033
Website: www.amersfoort.nl. 
E-mail: info@amersfoort.nl
WhatsApp: 06 5750 5302

OPENINGSTIJDEN 
Burgerzaken werkt momenteel 
alleen op afspraak.
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3,  
telefonisch bereikbaar 09.00 - 
17.00 uur

Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e 
verdieping). Openingstijden en 
meer informatie:  
www.archiefeemland.nl.

Wijkteams
Informatie over wijkteams voor 
zorg en ondersteuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams 
of bel 14 033

Belastingen
Informatie over de 
gemeentebelastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen 
of bel 14 033.

Kerstboominzameling zaterdag 7 januari 
Wilt u na de feestdagen van uw kerstboom af? Breng uw boom dan op 
zaterdag 7 januari naar een inzamelplek bij u in de buurt. Of geef uw 
kerstboom komende dagen mee aan kinderen die kerstbomen ophalen. 

Van de kerstbomen maken we 
compost en houtsnippers voor in 
het park of het bos. Daarom is het 
belangrijk dat u de boom aanlevert 
zonder emmer, pot, standaard of 
kerstversiering.

Inzamelplek in uw wijk
Zaterdag 7 januari kunt u vanaf 
’s ochtends vroeg uw kerstboom 
inleveren op een plek bij u in de 
buurt.  
Op www.amersfoort.nl/kerstbomen 
ziet u welke plek het dichtst bij u in 
de buurt zit en tot hoe laat u daar 
uw kerstboom kunt neerleggen. Op 
de plek staat een hek met daarop 
een afbeelding van kerstbomen. 

Poster: Mijn kerstboom mag je ook 
meenemen!
Mogen kinderen uw kerstboom 
meenemen? Vandaag vindt u in 
deze krant een poster die u achter 
uw raam kunt hangen. Als u dat 
doet, weten kinderen dat ze uw 
kerstboom mee mogen nemen. Een 
poster voor uw raam is trouwens 
geen garantie dat iemand uw 
kerstboom meeneemt. U kunt hem 
dan alsnog naar de inzamelplek in 
uw wijk brengen op zaterdag  
7 januari. 

Kinderen verdienen 50 cent per 
kerstboom
Kinderen kunnen 50 cent per 
kerstboom verdienen door 20 of 
meer kerstbomen op te halen. Doet 
uw kind mee? Stapel de opgehaalde 
kerstbomen op bij uw huis of in de 
buurt van uw huis.  

Meld de kerstbomen vóór vrijdag  
6 januari 11.00 uur aan via  
www.amersfoort.nl/kerstbomen. 
Vul daar ook een bankrekening-
nummer in en omschrijf de plek 
waar de kerstbomen liggen. 
ROVA haalt de kerstbomen 
zaterdagochtend 7 januari bij u 
op. Gemeente Amersfoort betaalt 
50 cent per kerstboom op het 
bankrekening nummer dat u heeft 
ingevuld. 

Liever voor of na 7 januari uw 
kerstboom weg?
Natuurlijk kunt u uw kerstboom 
met kluit ook een plek geven 
in de tuin. Of u kunt hem klein 
knippen voor de gft-container of de 
composthoop. Takken uit de boom 
kunt u ook gebruiken om dieren een 
schuilplek te geven in uw tuin. 

Natuurlijk kunt u uw kerstboom 
ook altijd gratis inleveren bij het 
milieubrengstation van ROVA 
op Nijverheidsweg-Noord 35. 
Openingstijden vindt u op de 
website van ROVA: www.rova.nl.

Hannah sleept kerstboom  
door de wijk.

Maandag 9 januari 2023 • van 19:00 tot 21:30 uur

U bent van harte uitgenodigd voor de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente Amersfoort op 
maandag 9 januari. 
Dit jaar ontvangen we u graag in Het Element, 
Hooglandseweg-Noord 55. We hopen u te 
ontmoeten op maandag 9 januari!

Lucas Bolsius  burgemeester
Marlies Bongers  waarnemend griffier
Nico Kamphorst  gemeentesecretaris

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie
Programma 
19.00 uur: inloop
19.30 uur: plenair programma met aandacht voor de 
kracht van spontane ontmoetingen, nieuwe dingen  
leren en succesvol blunderen.
19.00 - 21.30 uur: borrel

Activiteiten
• Naailes van Fatiha & co
• Workshop succesvol blunderen door Sebe Emmelot
• Proef de lekkerste mocktails
• Timmerles van de meiden van Technika 10

Meld u aan via: nieuwjaarsreceptie@amersfoort.nl
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Stad met een hart

Kinderen krijgen 50 cent per kerstboom als zij er 20 of meer 
verzamelen.  Kijk voor meer info op:

Wilt u van uw kerstboom af? Hang deze poster 
dan vóór vrijdag 6 januari voor het raam.

Mijn kerstboom 
mag je ook 
meenemen!
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De weg in de stad
In de ‘weg in de stad’ vindt u informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. 
Omdat het werk aan de weg afhankelijk is van vele zaken, waaronder het weer, kan het zijn 
dat de werkzaamheden eerder of later beginnen dan gepland. De actuele ontwikkelingen 
vindt u op www.amersfoort.nl/werkaandeweg.

Uw inzameldagen wijzigen in 2023
Ook in 2023 komt ROVA weer langs in Amersfoort om uw containers voor afval en 
grondstoffen te legen. Om te zorgen dat alle containers veilig en op tijd worden geleegd, 
heeft ROVA meerdere routes voor 2023 aangepast. Hierdoor wijzigen uw inzameldagen. 

Wat verandert er voor uw adres?
Op de inzamelkalender van ROVA ziet u 
snel en eenvoudig wat in 2023 precies 
gaat veranderen op uw adres. U kunt de 
inzamelkalender op verschillende manieren 
bekijken:

•  ROVA app 
Heeft u een smartphone of tablet? Dan 

kunt u de gratis ROVA-app downloaden via 
de App Store en Google Play Store. In de app 
stelt u éénmalig uw adres in, daarna heeft 
u altijd alle informatie over inzameling van 
afval en grondstoffen bij de hand. In de app 
kunt u ook een herinnering instellen, zodat 
u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag 
een melding krijgt. Zo vergeet u nooit meer 
de container op tijd aan de straat te zetten.

•  ROVA website 
Heeft u geen smartphone of tablet? Dan 
kunt u uw postcode en huisnummer 
invoeren op https://inzamelkalender.rova.nl. 
U krijgt dan direct de volledige jaarkalender 
met inzameldagen in beeld.

Waarom veranderen mijn inzameldagen?
Elk jaar kijkt ROVA of de routes voor het 
huis-aan-huis inzamelen van afval en 
grondstoffen verbeterd kunnen worden. 
Het besluit om routes aan te passen kan 
verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld 

het ontstaan van extra adressen door 
nieuwbouwwoningen of doordat is gebleken 
dat te veel containers voor een route zijn 
ingepland.

Extra inzameldagen
De inzameldagen in 2023 kunnen wijzigen. 
Om te zorgen dat u niet te lang hoeft te 
overbruggen tussen de inzameldagen, zijn 
extra inzameldagen ingepland. Kijk op  
www.rova.nl/inzamelkalender of de  
ROVA-app of dit voor uw adres geldt.

Expositie ‘Verduurzaam je monument!’ in stadhuis
Woont u in een monumentaal pand of staat uw huis in een beschermd stadsgezicht? En 
zoekt u inspiratie voor het verduurzamen van uw historisch pand en het verlagen van uw 
energierekening? Kom dan naar een expositie Verduurzaam je monument!

De expositie Verduurzaam je monument! 
is van tot 30 december te zien in het 
stadhuis op Stadhuisplein 1. De expositie 
is tijdens gewone openingstijden (9.00 
tot 17.00) gratis te bezoeken op de vide 
in de hal. Op woensdag 28 december is 
de tentoonstelling tot 15.00 te bezoeken. 
Ook is er iedere woensdag een speciaal 
duurzaamheidsloket geopend bij de 
tentoonstelling. Daar kunt u terecht met 
vragen over wat u kan doen en welke 
subsidiemogelijkheden er zijn. Kom gewoon 
langs, zonder aanmelden, en stel uw vraag. 

Expositie met iedere woensdag advies op 
maat
Onze stad heeft ongeveer 5.000 monumenten  
en gebouwen binnen beschermde stads-
gezichten. Met eenvoudige maatregelen 
zoals een goed ingeregelde cv, tochtstrips, 
ledverlichting of dikke gordijnen, valt 
al veel energie te besparen. Maar het 
verduurzamen van monumenten en andere 
historische gebouwen vraagt ook om 
maatwerk. Zolang de cultuurhistorische 
waarde van het monument behouden 
blijft, kan er vaak meer dan u denkt. De 
expositie toont wat er kan en hoe dat in zijn 

werk gaat, zowel in tekst, beeld als video. 
Denk aan acties om te isoleren, ventileren, 
verwarmen en energie op te wekken. 

Omgevingsvergunning
Voor het verduurzamen van een monument, 
zowel binnenkant als buitenkant, is wel 
vaak een Omgevingsvergunning nodig. 
Om u daar goed op voor te bereiden is het 
belangrijk om vooraf advies te vragen. Dus 
maak gebruik van het duurzaamheidsloket 
op woensdag. Hier geven medewerkers 
van de afdeling monumentenzorg advies 
op maat. Zij kunnen u ook adviseren over 
financieringsmogelijkheden.

Meer informatie
Voor het plaatsen van zonnepanelen in 
beschermde stadsgezichten zijn er meer 
mogelijkheden. Via www.amersfoort.nl/
duurzaam-erfgoed kunt u meer informatie 
vinden over wat er zonder vergunning 
wel kan. Kijk voor vragen of een advies op 
maat op deze website of neem contact 
op met de afdeling Monumentenzorg via  
monumentenzorg@amersfoort.nl of via 
telefoonnummer 14 033.

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Ariaweg Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 januari 2023 t/m 
29 maart 2024

Beukenlaan en Berkenlaan 
(tussen Esdoornlaan en 
Plataanweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
6 maart 2023

Cycladen Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 december

Eikenlaan ter hoogte van 
nummer 25

Afgesloten voor doorgaand verkeer in 
verband met een kraan op de weg.

28 december

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 
2023

Laakboulevard (tussen 
rotonde 7 en 8)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
3 februari 2023

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 3 maart 2023

Plataanweg (tussen 
Zevenhuizerstraat en Engweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 
2023

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

 9 januari t/m  
24 februari 2023

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m  
24 februari 2023

Waterdorp Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari 
2023

Heeft u een laag inkomen? Dan zijn er verschillende regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken. Kijk eens op de 
website www.geldcheck033.nl voor een overzicht van alle regelingen. In het nieuwe jaar komen daar twee regelingen bij. 

Bijdrage in dierenartskosten 
Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van Amersfoort met 
een inkomen op bijstandsniveau een bijdrage krijgen in de 
kosten voor medische zorg voor hun huisdier. Het gaat om 
een bijdrage van maximaal 85 euro per jaar voor de kosten 
van medische zorg door een dierenarts. Voorwaarde is wel 
dat uw dier gechipt is of wordt bij de behandeling. Als een 
huisdier gechipt en geregistreerd is kan een dierenarts of 
asiel aan de hand van de chip zien wie de eigenaar is. Als het 
dier dan bijvoorbeeld wegloopt en weer gevonden wordt, dan 
kan de eigenaar geïnformeerd worden. 
Kijk op de website www.amersfoort.nl/dierenartskosten voor 
de voorwaarden. 

Gratis identiteitskaart voor kinderen van 12 t/m 17 jaar
Voor gezinnen met een laag inkomen biedt de gemeente 
per 1 januari 2023 een gratis identiteitskaart (ID-kaart) voor 
kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Een ID-kaart is 
verplicht en geldt voor een periode van vijf jaar. Normaal 

kost de ID-kaart € 36,98. De gemeente wil de kosten gaan 
vergoeden voor gezinnen met een inkomen tot 150% van de 
bijstandsnorm. 

Kijk op de website www.amersfoort.nl/id-kaart voor de 
voorwaarden.  

Wilt u hulp bij het aanvragen? 
Heeft u nog vragen, bel dan met 14033. Wilt u hulp met 
het aanvragen? Maak dan een afspraak bij één van de vier 
informatiewinkels van Indebuurt033. 

•  Soesterkwartier en Amersfoort-Zuid: Amsterdamseweg 6-K, 
033 – 7370294

•  Amersfoort Noord: Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt), 
033 – 7370353, Icoon/Leeghwater 1-3 (maandagochtend)

•  Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 – 4755664
•  Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 

033 - 3036420

Nieuwe regelingen in 2023 voor inwoners met een laag inkomen

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed
https://www.amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed


Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken 
professionals werken hard aan het bestrijden en voorkomen van 
overlast, criminaliteit en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook de 
veiligheidsambassadeurs, maatjes van Jack, deelnemers aan Burgernet 
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Jaarwisseling Amersfoort

Gelukkig kunnen we de jaarwisseling dit jaar weer écht 
samen vieren. Thuis met alle mensen die u lief zijn, in 
de stad bij Countdown033 of op een andere manier die 
bij u past. Laten we er een mooie, gezellige en veilige 
jaarwisseling van maken. Voor het nieuwe jaar wens ik u 
veel mooie ontmoetingen. Met oude bekenden en nieuwe 
mensen in uw omgeving. Laten we er ook in 2023 zijn 
voor elkaar.

Sluit het jaar af met De Legende van de Drakenstier
Aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren vindt op 31 december de nieuwe editie van Countdown033 plaats. Een lichtshow 
en optredens voor en door Amersfoorters vormen de start van een gloednieuwe Amersfoortse nieuwjaarstraditie: De Legende 
van de Drakenstier.

Amersfoort is een legende rijker. De Legende van de 
Drakenstier is gebaseerd op twee iconische figuren uit 
Amersfoort. De draak uit het verhaal van Joris & de Draak 
én het kunstwerk De Stier van Thijs Trompert. Tijdens de 
jaarwisseling komen deze twee figuren samen om het nieuwe 
jaar in te luiden.

Van Amersfoort, voor Amersfoort
Wethouder kunst, cultuur en evenementen Tyas Bijlholt, is 
enthousiast over deze nieuwe stadstraditie: “Het is echt een 
feest voor en door Amersfoorters. De organisatoren, artiesten 
en kunstenaars die meewerken aan Countdown033 komen uit 
de stad. En het is gratis toegankelijk, dus iedereen is welkom 
om mee te dansen en te proosten op het nieuwe jaar. Met 
de Legende van de Drakenstier verbinden we twee unieke 
verhalen van de stad.” 

Twee avonden staat De Legende van de Drakenstier centraal 
op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof. Op oudejaarsavond met 
het lichtspektakel van Silence of te Lights, optredens van Three 
Little Clouds en DJ TIM-BER en we tellen samen af naar twaalf 
uur.  

Op Nieuwjaarsdag wordt de lichtshow herhaald, voor hen die 
niet tot middernacht op het plein waren. Dan komt ook de 
drakenstier tevoorschijn. Geholpen en aangemoedigd door 
een team van twee kunstenaars én het winkelend publiek 
in de Riddergang, maakte kunstenaar Jurrian van der Haak 

een bijzonder lichtsculptuur. Op drie momenten maakt de 
Drakenstier een ronde over het Lieve Vrouwenkerkhof, als de 
lichtshow van Silence of the Lights wordt herhaald.

Wie meer wil weten over het programma op 31 december en 
1 januari kan terecht op www.countdown033.nl of de speciale 
facebookpagina voor dit evenement. 

Melden overlast
Wordt er vóór en na de jaarwisseling vuurwerk afgestoken in uw buurt? Meld dit! Vóór 
31 december 18:00 uur en na 1 januari 02:00 geldt een vuurwerkverbod. We kunnen niet 
overal direct heen en vaak zijn de daders alweer vertrokken voor we er zijn. Maar met 
uw melding krijgen we een goed overzicht om preventief op de juiste plaats aanwezig te 
kunnen zijn. Meld uw overlast via www.amersfoort.nl/melden, of via de MijnGemeente-app.  
Is er sprake van een noodgeval, dan belt u direct 112.

Maandag 9 januari: nieuwjaarsreceptie
Vorig jaar vierden wij het nieuwe jaar ‘in lockdown’, met een online uitzending. Gelukkig 
kunnen we elkaar dit jaar weer live ontmoeten, op de nieuwjaarsreceptie van Gemeente 
Amersfoort. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Wij ontvangen u graag op maandag 9 
januari in Het Element. Vanaf 19.00 uur 
zijn de deuren open. Om 19.30 uur start 
het programma, met aandacht voor de 
kracht van spontane ontmoetingen, nieuwe 
dingen leren en succesvol blunderen. Er zijn 
meerdere activiteiten, lessen en workshops. 
Een timmerles van de meiden van Technika 

10, bijvoorbeeld. Proef de lekkerste 
mocktails en proost samen op het nieuwe 
jaar!

Maandag 9 januari 2023
19.00 – 21.30 uur
Het Element
Hooglandseweg-Noord 55

Lever je (illegale) vuurwerk veilig in!
Heb jij nog oude knallers en pijlen liggen of vuurwerk dat uit het buitenland is 
geïmporteerd en hier niet is toegestaan? Op 29 december kun jij gratis, veilig en op een 
milieuvriendelijke manier van je vuurwerk afkomen. Tot 25 kilo kun je inleveren 

Waar en wanneer je vuurwerk kunt inleveren, staat op: www.amersfoort.nl/jaarwisseling.
Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in en laat het veilig vernietigen.

Vragen? Mail ons: veilig@amersfoort.nl.

Nieuwevuurwerkregels.nl
Tijdens oud en nieuw zien en horen we vast weer veel vuurwerk. Er geldt tijdens de 
jaarwisseling geen vuurwerkverbod, maar de regels rondom vuurwerk zijn de afgelopen jaren 
wel veranderd. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Dit jaar knallen vooral de kurken
We willen een feestelijke en veilige jaarwisseling. Daarom zijn knallers niet meer te koop. 
Ratelbanden, Chinese rollen, singleshots, cobra’s, vlinders en nitraten zijn allemaal verboden. 
Flessen kunnen in de glasbak, want ook vuurpijlen en babypijlen zijn niet langer toegestaan. 
Vuurwerk komt uit een cakebox of compound, als siervuurwerk dus.

Vuurwerk kopen en afsteken
Als u vuurwerk wilt kopen, 
dan mag dat op 29, 30 en 31 
december. Van 31 december 
18:00 uur tot 1 januari 02:00 
uur mag u vuurwerk afsteken. 
Buiten dit tijdslot geldt altijd een 
vuurwerkverbod. Steekt u buiten 
deze tijden vuurwerk af, dan kunt 
u daarvoor een boete krijgen.

Vuurwerkvrije zone
In Amersfoort steken we geen 
vuurwerk af in de buurt van het 
Meander Medisch Centrum. Dit 
is een officiële vuurwerkvrije 
zone, waar vuurwerk afsteken 
ook tijdens de jaarwisseling 
verboden is. Niet iedereen vindt 
vuurwerk leuk, niet iedereen kan 
tegen vuurwerk. Dus gooi geen 
vuurwerk naar andere mensen 
of dieren en hou voldoende 
afstand. U kunt ook met uw 
buren afspreken om uw straat 
vuurwerkvrij te houden. Vier de 
jaarwisseling bijvoorbeeld eens 
anders.  
Voor inspiratie:  
www.alternieuw.nl

Dit jaar knallen
alleen de kurken
Check de

Een samenwerking van:
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Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken 
professionals werken hard aan het bestrijden en voorkomen van 
overlast, criminaliteit en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook 
de veiligheidsambassadeurs, maatjes van Jack, deelnemers aan 
Burgernet en andere bewoners dragen veel bij aan veiligheid.

Amersfoort, groene stad
Op het kruispunt van de beboste Utrechtse Heuvelrug, het halfopen bekenlandschap

van de Gelderse Vallei en de open veenweidepolder Eemland ligt Amersfoort. Een 

aantrekkelijke en groene stad. De verscheidenheid aan landschappen heeft geleid 

tot een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor mensen, planten en dieren. Op 

deze pagina’s leest u hier meer over. Ook vindt u meer informatie over het beheer en 

onderhoud van de stad en het behoud en de ontwikkeling van het Amersfoortse groen.

Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken 
professionals werken hard aan het bestrijden en voorkomen van 
overlast, criminaliteit en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook 
de veiligheidsambassadeurs, maatjes van Jack, deelnemers aan 
Burgernet en andere bewoners dragen veel bij aan veiligheid.

Gezond blijven en bewegen  
een uitdaging?

Amersfoort één groot sportpark?
“Een paar jaar geleden stelden we: de 
openbare ruimte is één groot sportpark,” zegt 
Mirjam van der Graaf (afdeling Leefomgeving 
van de gemeente). “Want sportverenigingen 
zijn superbelangrijk, maar niet iedereen 
wil erheen reizen, lidmaatschap betalen, 
op donderdagavond met dat team trainen 
en zaterdags een wedstrijd. Als sommige 
jongeren wat ouder worden, gaan ze 
bijvoorbeeld niet meer naar een vereniging. 
Terwijl tegelijkertijd de ‘urban scene’ enorm 
opkomt: met internetfilmpjes kun je jezelf 
allerlei sportieve dingen aanleren en dan 
zoek je buiten gewoon naar mensen die dit 
ook doen.

De gemeente vindt het belangrijk dat 
Amersfoorters in tijden van inflatie en 
eenzaamheid gewoon buiten samen 
kunnen sporten. Dat ondersteunen we met 
skatebanen, fitnesstoestellen buiten, voetbal- 
en basketbalcourts en veel speelplekken. Ook 
voor sporters met een beperking: zo staan in 
het Stolbergpark voor rolstoelers verstelbare 
basketbalpalen. De buurtsportcoaches zorgen 
voor activiteiten op deze plekken. Eigenlijk 
willen we dat in elke wijk: samen bewegen en 
ontmoeten.”

Verenigingen organiseren voor 
buurtbewoners
Buurtsportcoach Sonny Brons vertelt hoe 
hij dat doet: “Ik vraag verenigingen of 
sportaanbieders om activiteiten op deze 
plekken te organiseren voor buurtbewoners. 
Zodat die ontdekken dat het leuk is om 
daar samen te komen sporten. Hier bij 
de fitnesstoestellen bij Het Plot zou ik 
bijvoorbeeld denken aan een bootcamp. 

Terwijl ik voor de basketbalcourt bij het 
Coderiuscollege weer contact leg met een 
basketbalvereniging om clinics te geven. Als 
buurtsportcoaches zijn we de aanjagers en 
de netwerkers daarin. En voor promotie van 
die activiteiten, kloppen we weer aan bij 
Indebuurt033 en communitycoaches.

Een buurtinitiatief
Steven zit in de bewonerscommissie 
van Het Plot. “Deze bewoners gaan niet 

vanzelfsprekend naar een sportvereniging, 
maar willen wel sporten. Dus laatst kwam er 
eentje met de wens om met andere bewoners 
te gaan fitnessen. Niet alleen hier op die 
buitentoestellen, maar ook met slecht weer 
op een paar toestellen in de gezamenlijke 
binnenruimte van Het Plot. Dan zetten we de 
deur open en kan het gezellig samen met de 
buurt. Daarop vroeg ik Sonny om te helpen 
met financiering. En weet je wat er dan 
gebeurt? Bewoners raken enthousiast, vragen 

om een volleybalveldje, willen er in de zomer 
een barbecue bij organiseren, etc. Prachtig als 
we dit voor elkaar krijgen.”
Sonny: “Wij vinden dit een mooi 
buurtinitiatief, omdat het verschillende 
doelgroepen met elkaar verbindt en activeert. 
En de initiatiefnemer heeft een achtergrond 
in sport, kan activiteiten leiden, dus dat 
maakt zo’n project kansrijk. Dat ondersteun 
ik graag.”

Doe jij mee met Dry January? 
Dry January: de challenge voor iedereen die wel eens drinkt en de positieve effecten van niet drinken wil ervaren. Veel 
deelnemers voelen zich mentaal fitter en slapen beter. Gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat Amersfoorters zich 
bewust zijn van deze voordelen. 

Dry January is een landelijk initiatief waarbij deelnemers 
in de maand januari de uitdaging aangaan om één maand 
niet te drinken. Jellinek is dé expert op het gebied van 
middelengebruik en verslaving. Hanneke van der Kooy, 
preventiewerker bij Jellinek, vertelt meer over Dry January en 
de aanpak van Jellinek in Amersfoort.

Hoeveel drinken Amersfoorters eigenlijk?
“In vergelijking tot de hele regio Utrecht drinken 
Amersfoorters over het algemeen minder. Maar in de 
leeftijdscategorie 65+ is het aandeel zware drinkers juist 
hoger dan in de hele regio.”

Wat doet Jellinek om overmatig alcoholgebruik tegen te 
gaan?
“Jellinek doet veel aan de preventie. We geven bijvoorbeeld 
ouderavonden op scholen en we bieden verschillende 
trainingen en webinars aan op onze website, ook voor 
naasten. Verder hebben we een telefoonlijn waarop iedereen 
met vragen of die hulp nodig heeft, ons anoniem kan bellen 
voor vrijblijvend advies. En daarnaast ondersteunen we 
verschillende campagnes, waaronder Dry January.”

Waarom Dry January? 
‘’Bewustwording is stap één naar een betere gezondheid. 
Dit is ook het doel van Dry January. De campagne is helemaal 
niet bedoeld om je te laten stoppen met drinken, maar vooral 
om te ervaren wat een maand niet drinken je op kan leveren.’’

Heb je tips voor mensen die aan Dry January willen meedoen? 
‘’Bedenk van tevoren wat lastige situaties voor jou kunnen 
zijn. Wanneer zou je het misschien niet volhouden? Dit kan 
bijvoorbeeld een feestje zijn, waar je normaal gesproken wel 
zou drinken. Het kan helpen om de challenge samen met je 
partner, een vriend(in) of een groepje te doen. Verder kun je 
interessante websites bekijken. Ik vind de website  
www.allesoverdrinken.nl erg informatief en leuk, omdat deze 
website de positieve kant belicht. Als je tijdens Dry January 
merkt dat je het veel lastiger vindt dan verwacht en daarvan 
schrikt, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.’’

Bewoner Steven en buurtsportcoach Sonny bij het fitnesstoestel bij Het Plot (foto: Simon Lamme)

Meer informatie over 
Gezondheid en Bewegen
In deze tweede special over Gezondheid en Bewegen 
laten we twee projecten in onze stad zien ter inspiratie. 
Hoeveel fitter voel jij je zonder alcohol? Hoe leuk 
(en goedkoop!) is het om dichtbij huis buiten met 
buurtgenoten te sporten? In het voorjaar laten we 
nog meer projecten zien. Hieronder vind je praktische 
gegevens over Dry January en Bewegen in de openbare 
ruimte.

Dry January:
Meedoen met? Kijk op www.ikpas.nl 
Meer informatie over Jellinek: www.jellinek.nl. 
De Jellinek Advieslijn is te bereiken op 088 505 1220.  
Je kunt elke werkdag tussen 8:30 en 17:00 uur bellen. Je 
laat je naam en vraag achter en Jellinek belt je dezelfde 
dag terug. 
Meer informatie over minder alcohol drinken: 
www.allesoverdrinken.nl.

Bewegen in de openbare ruimte:
• Waar vind je speelplekken? 
www.amersfoort.nl/spelen

• Wat biedt de buurtsportcoach in jouw buurt aan? 
www.sro.nl/buurtsportcoach

• Hoe vraag je subsidie aan voor een goed idee in jouw 
buurt om meer buurtbewoners te laten bewegen? 
www.amersfoort.nl/subsidie-sport-en-bewegen

Doe jij mee met Dry January? (foto: IkPas)
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Wie zitten er in de commissies?

Een commissie bestaat uit raadsleden en buitengewoon fractieleden die 
namens hun fractie in de commissie het woord voeren. De commissies Sociaal, 
Bedrijvigheid en Bestuur hebben maximaal drie woordvoerders per fractie 
in de commissie, de commissie Omgeving maximaal vier. De commissie 
wordt geleid door vaste voorzitters. Voor de commissie Sociaal is dat raadslid 
Marjolein Perdok. Voor de commissie Bedrijvigheid is dat raadslid Marcel 
Koning. Raadsleden Hans Bol en Youssef El-Messaoudi zijn de voorzitters van de 
commissie Omgeving. Freya Sixma is voorzitter van de commissie Bestuur.

Presidium

Op dinsdag 10 januari vergadert ook het presidium. Het presidium is het dagelijks bestuur van de 
gemeenteraad en heeft vooral een organiserende taak: het presidium gaat over de agenda en de 
werkwijze van de raad. Het presidium in Amersfoort bestaat uit raadsleden. De burgemeester en de 
griffier zijn adviseurs. Elke fractie mag een raadslid in het presidium hebben. Dat zijn tot nu toe: Youssef 
El-Messaoudi (GroenLinks), Maarten Flikkema (VVD), Sieta Koet-Minis (Amersfoort2014), Marjolein 
Perdok (D66), Hans Bol (ChristenUnie) en Alex Engbers (CDA). Daar komen nu ook de voorzitters van de 
commissies bij. Bol, El-Messaoudi en Perdok zijn ook voorzitter en zitten dus al in het presidium. Marcel 
Koning (ChristenUnie) en Freya Sixma (GroenLinks) komen daar als voorzitters bij.

Vaste agendapunten 
commissievergadering
Op de agenda van de raadscommissies staan – naast 
de onderwerpen die besproken worden – ook  vaste 
agendapunten. Een commissievergadering start met het 
bespreken van de agenda. Daarna is er spreekrecht voor 
inwoners, organisaties en bedrijven uit de stad, gevolgd 
door een korte pauze waarin met insprekers kan worden 
doorgepraat. 
Vervolgens bespreekt de commissie wat er op de 
vergaderplanning staat voor de komende periode 
(termijnagenda). 
Vaste terugkerende agendapunten zijn ook de hamerstukken. 
Een hamerstuk is een raadsvoorstel dat direct op de agenda 
van de gemeenteraadsvergadering Het Besluit kan worden 
gezet zonder dat er eerst inhoudelijk over wordt gesproken 
(de voorzitter kan het dan ‘afhameren’). De commissie 
bespreekt of zij dat wil of niet. 
Ook bespreekt de commissie actualiteiten: mededelingen 
worden gedaan door commissieleden/collegeleden over 
actuele zaken, bijvoorbeeld een korte terugkoppeling uit 
regionale overleggen.

Rekenkamerrapport over jeugdbescherming

De rekenkamer heeft het onderzoek ‘In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse 
jeugdbeschermingsketen’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderzoek werd uitgevoerd nadat de raad de motie Zorgen 
om de Jeugdzorg aannam. 

In die motie verzocht de raad de rekenkamer te onderzoeken 
hoe de jeugdbeschermingsketen en de uitvoering van de 
jeugdbescherming in Amersfoort werken. De raadsleden 
maakten zich zorgen over de landelijke berichten van de 
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en over de signalen 
die zij kregen van inwoners van Amersfoort over het niet 

goed functioneren 
van de lokale jeugd-
beschermings keten. 

Uit het onderzoek 
van de rekenkamer 
blijkt dat 
ouders die met 
jeugdbescherming 
te maken krijgen, 
vaak niet goed 

op de hoogte zijn welk hulp- en zorgaanbod aanwezig is in 
Amersfoort. Ook weten ze niet wat ze van de verschillende 
professionals mogen verwachten. In de Amersfoortse 
jeugdbeschermingsketen is niet altijd duidelijk wanneer 
welke professional aan zet is en wie verantwoordelijk is. 
Dit ervaren ouders, maar ook  professionals. Ook blijkt 
dat specifieke kennis om de juiste hulp te bieden bij de 
wijkteams soms ontbreekt. De rekenkamer doet daarom 
een aantal aanbevelingen en stelt de raad voor om het 
college op te dragen de aanbevelingen uit te voeren. 
Zo stelt de rekenkamer bijvoorbeeld voor dat er een 
informatiepunt komt waar alle informatie over hulp en zorg 
en jeugdbescherming te vinden is. 

21.15 uur. Molendijkzaal. U kunt de commissievergadering 
online volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live.  

Raadscommissies: de vergaderagenda van 10 januari 2023 
Rekenkamerrapport over jeugdbescherming

De gemeenteraad start na het kerstreces weer met vergaderen op dinsdag 10 januari. Dan is ook de eerste keer dat 
er commissievergaderingen zijn. Die avond vergaderen de commissies Sociaal en Bedrijvigheid. De vergaderingen 
beginnen om 19.00 uur met een interne bijeenkomst waarin de commissieleden de nieuwe vergaderwijze 
bespreken. De commissie Sociaal vergadert daarna over het rekenkamerrapport over jeugdbescherming. De 
commissie Bedrijvigheid vergadert over economie. U leest er op deze pagina meer over. Op pagina drie en verder 
leest u meer over de besluiten van de gemeenteraad van 20 december.  

Vergadering volgen

U kunt de commissievergaderingen bijwonen vanaf de 
publieke tribunes in de vergaderzalen. Van harte welkom! 
Ook kunt u de vergaderingen online volgen via Politiek 
Portaal: amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website 
staat ook de vergaderagenda met de vergaderstukken.

De Raad Raadscommissies

COMMISSIE 
SOCIAAL

AGENDA COMMISSIE 
OMGEVING

COMMISSIE 
BEDRIJVIGHEID

COMMISSIE 
BESTUUR

Dinsdag 
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
14.30 - 18.00 uur
19.00 - 22.30 uur

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

De Raad is gemiddeld één keer per 

maand op een dinsdag. 

Uitgezonderd schoolvakanties.

Aan het begin van elke raadscommissievergadering is er algemeen spreekrecht en kunnen inwoners, organisaties en 
bedrijven inspreken en zo hun mening geven. Inspraak mag over elk onderwerp gaan dat die commissie aangaat.

15.00 uur
De Actualiteitenraad

15.15 uur
Raadsvergadering Het Besluit 

17.30 - 18.00 uur
Informatiemarkt Het Plein 

19.00 uur
Vervolg raadsvergadering Het Besluit

(Indien agenda nog niet af is)

Zorg

Welzijn

Onderwijs

Inclusie

Werk & Inkomen

Sport

Ruimtelijke ordening

Mobiliteit

Wonen

Duurzaamheid

Energietransitie & 

Grondzaken

Stedelijk beheer en milieu

Veiligheid

Sport

Kunst en cultuur

(circulaire) Economie

Financiën

Bestuur

Dienstverlening & 

vastgoed

De ene dinsdag vergaderen de commissies Sociaal en Bedrijvigheid, de andere dinsdag de commissies Omgeving en Bestuur.

Zo vergadert de gemeenteraad

• Commissie Sociaal (19.00 uur)

Vergaderplanning commissie Sociaal

•  19.00 – 20.30 uur: Vaststellen agenda en intern
constituerend beraad (commissieleden praten over nieuwe 
vergaderwijze en vergaderafspraken. Niet openbaar).

•  20.30 – 21.00 uur: Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken 
over elk onderwerp dat gaat over een sociaal onderwerp. 

•  21.00 – 21.15 uur: Termijnagenda, uitnodigingen, 
hamerstukken en actualiteiten.

•  21.15 – 22.15 uur: Rekenkamerrapport over
jeugdbescherming

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt 
start, hangt af van het verloop van de vergadering.

(foto: Donate Schuil)

Lees verder op de volgende pagina >>
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Word jij onze eerste kinderburgemeester?

Burgemeester Bolsius van Amersfoort zoekt er een belangrijke hulp bij: een kinderburgemeester! Alle kinderen in 
Amersfoort die nu in groep 7 zitten mogen solliciteren op de baan van eerste kinderburgemeester van Amersfoort. Heb jij 
al gesolliciteerd? Je hebt nog tot en met 6 januari!

De toekomstige kinderburgemeester praat met kinderen en 
kinderwijkraden over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 
Praat met de mensen die belangrijke beslissingen nemen 
over Amersfoort en zet de ideeën en wensen van kinderen 
bij hen op de kaart. De kinderburgemeester gaat ook samen 
met de burgemeester of wethouders naar activiteiten 
die voor kinderen belangrijk zijn - bijvoorbeeld de 
Sinterklaasintocht of de opening van een groene speeltuin - 
en legt bezoeken af.

Wie zoeken we?
Kan jij goed luisteren naar de meningen en wensen van 
kinderen? Heb je een eigen mening en vind je het leuk om 
voor een groep mensen te staan om hen iets te vertellen? 
Solliciteer dan gauw via de website van de gemeenteraad 
Amersfoort: amersfoort.nl/kinderburgemeester. Vul het 
aanmeldformulier in op de website én stuur een video op 
van jezelf via kinderburgemeester@amersfoort.nl.
Je hebt tot en met uiterlijk 6 januari 2023.

Inwerkprogramma Economie / startnotitie beleidsevaluatie Economie

Elk programma uit de gemeentelijke begroting wordt eens 
per vier jaar geëvalueerd: had het beleid effect? Zijn de 
doelen gehaald? Dit jaar staat de beleidsevaluatie Economie 
gepland. Tijdens deze commissievergadering wordt de 
hiervoor opgestelde startnotitie besproken. 

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat: ‘Amersfoort is een 
geweldige stad om in te wonen, te werken en te leven 
(…). Een stad met een krachtige en diverse economie die 
bijdraagt aan een gezonde, schone en groene samenleving 
(…).’ De economische ontwikkeling is voor dit college een doel 
maar ook een middel om bij te dragen aan een schone en 
groene samenleving. In het inwerkprogramma schetst het 
college kort de verschillende opgaven en doelen en welke 
instrumenten hiervoor worden ingezet. Daarna wordt het 
huidige beleid geëvalueerd: welke resultaten zijn behaald en 
wat zijn lessen voor de komende periode? Specifiek wordt 
hierbij gekeken naar het transformatiekader Kantoren.

• Commissie Bedrijvigheid (19.00 uur)

Terugblik De Actualiteitenraad

Terugblik Het Plein

Vergaderplanning commissie Bedrijvigheid

•  19.00 – 20.30 uur: Vaststellen agenda en intern
constituerend beraad (commissieleden praten over nieuwe 
vergaderwijze en vergaderafspraken. Niet openbaar).

•  20.30 – 21.00 uur: Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken 
over elk onderwerp dat gaat over stedelijk beheer en milieu, 
kunst en cultuur, sport, veiligheid en (circulaire) economie. 

•  21.00 – 21.15 uur: Termijnagenda, uitnodigingen, 
hamerstukken en actualiteiten.

•  21.15 – 22.15 uur: Inwerkprogramma Economie / 
Startnotitie beleidsevaluatie Economie

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt 
start, hangt af van het verloop van de vergadering.

Kantoren Langs Eem en Spoor (foto: Simon Lamme).

Terugblik De Raad met gemeenteraadsvergadering van 20 december 
Zorgpark Zon & Schild, parkeerbelastingen en gelote burgerraad

Op dinsdagavond 20 december was de raadsavond De Raad met de Actualiteitenraad, de raadsinformatiemarkt Het Plein 
en de raadsvergadering Het Besluit. De raad besloot over onder andere het raadsvoorstel uitwerkingsvoorstel Zon & Schild,  
een plan van aanpak voor een gelote burgerraad en de parkeerverordening en -belasting 2023. Er werd één nieuw buiten -
gewoon fractielid benoemd. Ook nam de raad een motie aan over samenwonen proberen in de bijstand.  

Belangrijke informatie

Kijk op amersfoort.nl/gemeenteraad als u meer wilt 
weten over de gemeenteraad. Daar staan onder andere de 
vergaderplanning en alle vergaderstukken. Het kan zijn dat 
de vergaderagenda wijzigt. Houd daarom de website in de 
gaten voor actuele informatie.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeente-
raad? Volg de raad dan op 
 @RaadAmersfoort 
 youtube.com/raadamersfoort
 facebook.com/raadamersfoort 
 instagram.com/gemeenteraadamersfoort

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse RaadsMail 
via amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.

Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffie:  
 griffie@amersfoort.nl 
 033 469 4379.

Toename schoorsteenbranden

Tijdens de Actualiteitenraad stelde Arie den Ouden (CDA) vragen over de toename van schoorsteenbranden. Door de hoge 
gasprijs besluiten steeds meer mensen hun huis te verwarmen met een houtkachel of open haard. Daarmee neemt ook het 
aantal schoorsteenbranden toe.

De afgelopen twee weken heeft de Amersfoortse brandweer diverse keren zo’n brand moeten bestrijden. De toename van 
schoorsteenbranden kwam eerst vooral door het groeiend aantal gelegenheids- en gezelligheidsstokers. Sinds kort blijkt de 
toename van schoorsteenbranden ook te komen door gebruik van goedkopere warmtebronnen. 
Arie den Ouden vroeg het college hoe groot de toename van schoorsteenbranden is in 2022 ten opzichte van 2021. Maar ook 
hoe de gemeente houtstokende Amersfoorters kan informeren over bijvoorbeeld de stookwijzer. 
Wethouder Johnas van Lammeren zei dat er in 2021 elf schoorsteenbranden waren. Dat zijn er in 2022 tot nu toe veertien. Deze 
ontwikkeling is volgens het college ongewenst vanwege brandveiligheid, gezondheid en milieu. Het college wil mensen beter 
informeren via onder andere de website amersfoort.nl/houtrook. Daarop staat hoe je veilig hout kunt stoken. 

 Arie den Ouden tijdens de Actualiteitenraad. 

Klimaatburgemeester Amersfoort, Winnaars Techathon ’22 Hoefkwartier 
en Awesome Amersfoort
Op raadsinformatiemarkt Het Plein riep klimaatburgemeester Ton Jansen de klimaatnoodtoestand uit. Twee 
studententeams van De Haagse Hogeschool/mbo Rijnland en Hogeschool Utrecht/ROC Midden-Nederland 
presenteerden hun winnende ontwerpen voor het Hoefkwartier. En Awesome Amersfoort introduceerde zich 
aan de gemeenteraad.

Klimaatburgemeester Ton Jansen kwam naar Het Plein om de klimaatnoodstand uit te roepen. De energietransitie 
moet worden versneld. De raad kan dit volgens hem doen door raadsbesluiten langs een CO2-meetlat te leggen. Door 
een energiebesparingsplicht, een materiaaltransitie in de bouw te laten plaatsvinden en van biomassa naar duurzame 
bronnen over te schakelen.

Lees verder op de volgende pagina >>

https://amersfoort.nl/kinderburgemeester
https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven
https://amersfoort.nl/houtrook
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Lees verder op de volgende pagina >>

Tijdens de Techathon 2022 kregen studenten en professionele 
talenten de opdracht om in één dag een concreet plan 
te maken voor een bestaande uitdaging in de openbare 
ruimte. Dit jaar ging het om de herontwikkeling van de wijk 
Hoefkwartier in Amersfoort. Het team Croonwalter&dros/De 
Haagse Hogeschool/mbo Rijnland won met de Digital-twin, 
een digitale wijk waarin het echte Hoefkwartier kan worden 
gesimuleerd en geregeld. Het team Movares/Hogeschool 
Utrecht/ROC Midden-Nederland won met hun idee van een 
ballonnenkaart, om zo verbindingen te maken tussen hub-
gebouwen (hub: een spil, knooppunt), woningen en groene 
oases binnen het Hoefkwartier.  
Meer informatie over de Techathon ’22 Hoefkwartier is te 
vinden op  startmetconnect.nl/techathon. 

Awesome Amersfoort is trots op Amersfoort. De stad zit vol 
historie en enthousiasme en is al jaren sterk in ontwikkeling. 
Toch denken de mensen achter Awesome Amersfoort dat de 
stad nog leuker en mooier kan. Elke twee maanden wordt 
daarom een pitchavond georganiseerd waar mensen hun idee 
voor een groot publiek kunnen presenteren. De winnaar krijgt 
duizend euro en mag de daaropvolgende pitchavond vertellen 
over de voort gang van het project. Meer informatie kunt u 
vinden op awesomeamersfoort.nl.

De raadsinformatiemarkt Het Plein is een leuke en informele 
manier om uw idee, project of plan met de raadsleden, 
collegeleden en andere bezoekers van een raadsavond te 
delen. Wilt u ook een keer op Het Plein staan? Mail dan naar: 
gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Terugblik Het Besluit

Informatie over de vergadering

Bij de raadsvergadering waren 36 raadsleden aanwezig. 
Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA), Hanske Mulder-
van Maanen (ChristenUnie) en Rachida Issaoui (PvdA) waren 
afwezig.

Ordevoorstellen
De raad gaat altijd over de eigen agenda. De agendapunten 
Ontwikkelkader Nijkerkerstraat Oost en West en 
Begrotingswijziging Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat zijn 
van de agenda gehaald. Dat verzoek had het college aan het 
presidium gedaan. Het presidium adviseerde de raad dat 
verzoek te honoreren. 

Voor een volledige weergave van de behandeling van de onderwerpen, verklaringen van de fracties bij het stemmen 
en de reactie van het college, verwijzen wij u naar de uitzending van de vergadering en het schriftelijk verslag. De 
vergaderstukken (zoals raadsvoorstellen en moties), het schriftelijk verslag en de besluitenlijst vindt u op Politiek Portaal: 
amersfoort.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1023564. U kunt de vergadering daar ook terugkijken. Daarnaast kunt u de 
vergadering terugkijken via youtube.com/raadamersfoort. 

Verschil tussen motie en amendement

Met een motie doet de raad een verzoek aan het college, 
of geeft een opdracht om iets uit te voeren. Dit kan bij een 
raadsvoorstel zijn, of over een willekeurig onderwerp. 
Bij de behandeling van een ontwerpbesluit (een 
raadsvoorstel) kan de raad daarin nog iets wijzigen. Dat 
doet de raad door het indienen van een amendement. 
Een amendement is een voorstel om het ontwerpbesluit 
op een bepaald punt of meerdere punten te wijzigen. 
Als de meerderheid van de raad voor het amendement 
stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpraadsbesluit of 
raadsvoorstel daarmee gewijzigd. En daarover neemt de 
raad dan weer een besluit. 

Uitwerkingsvoorstel Zon & Schild

Het terrein Zon & Schild moet worden herontwikkeld omdat veel gebouwen zijn verouderd 
en niet meer voldoen aan deze tijd. De raad nam een besluit over het uitwerkingsvoorstel 
voor het westelijk deel van het terrein, waar een zorgpark moet komen. 

Bij dit raadsvoorstel werd één amendement behandeld: ‘Het licht laten schijnen over parkeren 
binnen NNN’ (GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie). Het 
amendement ging over onderzoeken hoe de negatieve impact van parkeren op het gebied 
van Natuur Netwerk Nederland (NNN) zoveel mogelijk kan worden beperkt. Jeroen Bulthuis 
(GroenLinks): “De lang verwachte nieuwbouw voor het zorgcomplex kan van start. Daarmee 
wordt plaats gemaakt voor de bouw van vijfhonderd broodnodige woningen. Het plan ligt 
echter tegen en deels in het Natuur Netwerk Nederland, een van de strengst beschermde 
natuurgebieden in de provincie. Daarmee moet zorgvuldig worden omgegaan. Dat geldt in het 
voorliggende plan met name voor de parkeervoorzieningen die deels zijn ingetekend binnen 
het Natuur Netwerk Nederland. Er is goed gekeken hoe de verharding zoveel mogelijk kan 
worden beperkt en er komt geen verharding bij, maar ook andere aspecten zijn bepalend voor 
de impact op de natuur.” Natanja Vreugdenhil (Partij voor de Dieren): “Het is fijn dat dieren 

kunnen migreren, maar niet als het bosgebied wordt overlopen en dieren en natuur in het 
gedrang komen. Partij voor de Dieren zal daar scherp op letten.”

Tegenstem
Hans van Wegen (BPA) stemde tegen: “Direct of indirect moet een GGZ-instelling geen 
projectontwikkelaar worden voor vijfhonderd dure villa’s die naar verwachting € 1,2 of  
€ 1 miljoen gaan kosten. Als per villa € 100.000 winst wordt gemaakt, is sprake van een 
winstmaximalisatie van € 50 miljoen en bij een winst van € 200.000 per villa wordt dit  
€ 100 miljoen. Dat is geen goede zaak. De BPA mist een definitieve borging voor de Emerhese 
langdurige zorg. Deze zeer kwetsbare cliënten mogen niet in de stad worden uitgeplaatst.” De 
VVD vindt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn ingetekend. 

Het amendement werd aangenomen met 30 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, DENK) en 
6 stemmen tegen (VVD, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

De raad nam het raadsvoorstel aan met 35 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, VVD, Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, 
Amersfoort voor Vrijheid, DENK) en 1 stem tegen (BPA). 

Thomas van der Eerden van Amersfoort2014 gaf het college voor de vervolgplannen mee 
‘dat het midden en het oostelijk deel waar vijfhonderd woningen komen, niet ten koste 
mogen gaan van natuur en er moet duidelijk participatie plaatsvinden’. Alex Engbers 
sprak namens het CDA zijn lof uit voor de GGZ: “Die de afgelopen jaren heeft geprobeerd 
op te loeven, gedwongen door de tijd waarin ze met minder mensen proberen de zaken 
overeind te houden, ook op dit gebied. Ze hebben moeten afslanken en doen dat vooralsnog 
bewonderenswaardig.”
Judith van Zon (SP): “De SP tekent protest aan bij de drastische afname van de klinische 
capaciteit in de zorg. De doorgeslagen ambulantisering gaat ten koste van de ziekste patiënten 
die korte of lange tijd opname nodig hebben. De goede en robuuste zorgverlening die er 
volgens het uitwerkingsvoorstel in de toekomst zal zijn, is niet gefundeerd. In de toekomst zal 
hooguit sprake zijn van magere zorgverlening waar het chronische psychiatrische patiënten 
betreft(…). Uit realisme stemt de SP voor het voorstel.”

Raadsvergadering 20 december  

https://startmetconnect.nl/techathon
https://awesomeamersfoort.nl
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1023564
https://youtube.com/raadamersfoort
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Jorrit van Dijk legde de belofte af.

Benoeming buitengewoon fractielid

Jorrit van Dijk (Amersfoort voor Vrijheid) werd benoemd tot 
buitengewoon fractielid met 34 stemmen voor en  
2 stemmen tegen. Elke fractie mag twee buitengewoon 
fractieleden hebben. Sylvia de Boer nam afscheid als 
buitengewoon fractielid namens Amersfoort voor Vrijheid, 
waardoor er een plekje vrij kwam. 

Buitengewoon raadsleden vergaderen mee met de 
fracties en mogen als woordvoerder deelnemen aan 
commissievergaderingen. Ook mogen zij vragen stellen 
aan het college. Zij mogen niet deelnemen aan een 
raadsvergadering en geen besluiten nemen. 

Parkeerverordeningen 2023 en Verordening parkeerbelasting 2023

De Verordening Parkeerbelasting wordt jaarlijks vastgesteld. In deze verordening zijn juridische regels vastgelegd op basis waarvan parkeervergunningen in de stad verleend kunnen 
worden en parkeergeld geheven kan worden. Met het vaststellen van de Verordening parkeerbelasting voor 2023 gaan de parkeertarieven op straat met vijf cent per uur omhoog. De 
stijging van het tarief voor vergunningen is afhankelijk van het type vergunning. Zo stijgt het tarief voor een bewonersvergunning in zone A van €104,80 naar €106,85 per jaar en in zone B 
van €86,80 naar €88,50 per jaar. 

Bij dit raadsvoorstel is één amendement behandeld: ‘Verantwoordelijkheden eerst in 
de commissie’ (VVD, Amersfoort voor Vrijheid en BPA). Het amendement ging over de 
bevoegdheid om vergunningzones en buitengrenzen van parkeerregulering vast te stellen, bij 
de raad te laten en niet bij het college. Maarten Flikkema (VVD): “Ik stel voor bevoegdheden 
over de hoogte van het vergunningsplafond en het vaststellen van het vergunningstype bij 
het college neer te leggen, maar bevoegdheden om vergunningszones vast te stellen bij de 
raad te laten. Daartoe moet de verordening op diverse punten worden aangepast, waarvoor 
een uitgebreid amendement is opgesteld.” 
Wethouder Tyas Bijlholt (D66): “Ik realiseer me dat het college te snel is gegaan door dit als 
hamerstuk te presenteren. Dit had ordentelijker kunnen gaan door dit eerst te bespreken. Ik 
hoop dat de commissie voldoende tijd heeft om dit goed te bespreken. Ik had niet verwacht 
dat dit zo veel beleidsimpact zou hebben en wilde de uitvoering bij het college leggen, zodat 
als in februari 2023 de parkeervisie wordt gepresenteerd er voortvarend aan de slag kan 
worden gegaan met het vormgeven van nieuw parkeerbeleid.”
Kirsten Mik (D66): “Binnenkort wordt in de commissie over het parkeerbeleid gesproken. 
Het proces had netter gekund. D66 is het eens deze uitvoerende taken bij het college te 
beleggen.” 

Het amendement werd aangenomen met 28 
stemmen voor (GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, 
Amersfoort2014, PvdA, SP, Beter Amersfoort, BPA, 
Amersfoort voor Vrijheid, DENK) en 8 stemmen tegen 
(D66 en Partij voor de Dieren).

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 35 stemmen 
voor (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, 
Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter 
Amersfoort, BPA, DENK) en 1 stem tegen (Amersfoort 
voor Vrijheid).

(foto: Jolanda Mak)

Pilot gelote burgerraad

Het onderwerp gelote burgerraad werd op 28 juni 2022 en op 18 oktober 2022 besproken in de raad. Uit deze besprekingen 
werd duidelijk dat fracties eerst willen dat er een plan van aanpak wordt opgesteld voor de gelote burgerraad en dat daarvoor 
een werkgroep wordt aangesteld. De raad nam het raadsvoorstel hiervoor aan. 

Wytse Dassen (D66) zei: “Ik bedank de initiatiefnemers voor 
hun geduld om deze tussenstap te zetten. Met dit voorstel is 
er een duidelijk kader voor de volgende stap naar het instellen 
van een gelote burgerraad.”
Hans Lemain (VVD): “Ik heb bedenkingen bij dit voorstel. Wat 
gaat dit inhoudelijk bijdragen? Inwoners kunnen op allerlei 
manieren participeren. Wat voegt dit voorstel daaraan toe? 
VVD is voor een zo effectief en klein mogelijke overheid. Als 
dit wordt ingevoerd is aanvullende ondersteuning nodig. De 
VVD heeft bezwaar tegen het loten van mensen wat niets 
met democratie te maken heeft.”
Bram Leeuwenkamp (GroenLinks): “In een tijd van afnemend 
vertrouwen van de burgers in de democratie, komen 
burgers zelf met een initiatief om een instrument aan de 
gereedschapskist van de democratie toe te voegen. De raad 
is bereid die handschoen op te pakken en in deze tussenstap 

uit te zoeken hoe dat wordt gedaan. Wij complimenteren 
de initiatiefnemers dat ze bereid zijn om deze tussenstap te 
zetten. En de raad die het aandurft om dit uit te zoeken.”
Emile Arnold (Beter Amersfoort): “Bij een burgerraad zijn 
ook valkuilen die soms lef vragen van de raad en het college. 
Hierbij moet worden gedacht aan een geschikte financiële 
vergoeding om de gelote burgerraad te vergoeden en te 
motiveren om te komen en actief mee te doen en een 
afspiegeling van de samenleving neer te zetten. In Utrecht 
is dit succesvol gedaan, maar daar is veel kritiek op geweest. 
Wij zien dit als risico. Dit moet worden onderzocht door de 
raad, maar er moet wel worden doorgepakt op dit mooie 
onderwerp.”

Moties over samenwonen in de bijstand en tegenhouden van reclame van fossiele bedrijven aangenomen

Er werden drie moties behandeld die niet bij een raadsvoorstel horen: over het uitfaseren van reclames van fossiele 
bedrijven, aandelen van Flint en het uitproberen van samenwonen van mensen die in de bijstand zitten.

De motie ‘fossiele reclame uitfaseren’ van de fracties 
Partij voor de Dieren, GroenLinks, DENK, ChristenUnie, 
PvdA en SP ging over uitsluiten van fossiele reclame in de 
openbare ruimte, op gemeentelijke grond. Indiener Natanja 
Vreugdenhil (Partij voor de Dieren) zei onder andere: “De 

gezondheid en toekomst van elk kind worden bedreigd  
door klimaatverandering. Tijdens de laatste VN-top zei  
VN-secretaris-generaal Guterres: “We zitten op de snelweg 
naar de klimaathel met onze voet op het gaspedaal.” We 
doen te weinig te laat en intussen normaliseren reclames het 

gebruik van fossiele brandstoffen. De fossiele industrie weet 
al heel lang dat het gebruik van fossiele brandstoffen leidt 
tot gevaarlijke klimaatverandering, maar fossiele bedrijven 
kiezen ervoor twijfel te zaaien en zich duurzamer voor te 
doen dan ze zijn. Net als de tabaksindustrie doet de fossiele 
industrie er alles aan om zo lang mogelijk door te gaan met 
zijn vervuilende en toxische businessmodel.”

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amersfoort 2023 en 
leges 2023
In 2023 wordt door een wijziging in de regelgeving 
bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen de 
vermogensnorm verruimd. Bepaalde inwoners die in 
het verleden geen aanspraak op kwijtschelding konden 
maken, komen daarvoor nu wel in aanmerking. Ieder jaar 
wordt ook de legesverordening geactualiseerd en door 
de raad vastgesteld om kostendekkende dienstverlening 
aan de burgers te kunnen waarborgen. Zo is er de 
jaarlijkse wijziging van de rijksleges bij reisdocumenten en 
rijbewijzen. De raad nam beide raadsvoorstellen aan. 

Bij het raadsvoorstel over de leges werd één amendement 
behandeld: ‘De kosten van gokken’ (GroenLinks, 
ChristenUnie, CDA, PvdA en Partij voor de Dieren). Het 
amendement ging over het wijzigen van de leges voor 
gokautomaten. Dillian Hos (GroenLinks): “Gokken is een 
maatschappelijk probleem met ingrijpende gevolgen voor 
de gokverslaafde en diens omgeving. In Amersfoort wordt 
slechts een beperkte financiële drempel opgeworpen tegen 
het plaatsen van een gokautomaat in de horeca. De leges 
die een horecaeigenaar moet betalen, zijn lager dan wat 
wettelijk is toegestaan. Dat willen we herstellen. Hiervoor 
stellen we voor de leges te verhogen tot de wettelijk 
toegestane bedragen.”
Marjolein Perdok (D66): “Dit is geen oplossing voor 
gokverslaving. Ik verwacht niet dat mensen hiermee worden 

geholpen. Het is meer een kwestie voor de ondernemer die 
extra moet betalen. In overweging g. wordt aangegeven dat 
de meeropbrengst van de leges kan worden ingezet voor 
bestrijding van gokverslaving. Bij leges mag geen sprake zijn 
van meeropbrengsten aangezien ze kostendekkend moeten 
zijn. Op leges mag geen winst worden gemaakt voor een 
ander doel.”

Het amendement werd aangenomen met 24 stemmen 
voor (GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Amersfoort2014, 
PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, DENK) 
en 12 stemmen tegen (D66, VVD, BPA, Amersfoort voor 
Vrijheid).

Het raadsvoorstel over de leges 2023 werd aangenomen 
met 32 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, VVD, Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de 
Dieren, Beter Amersfoort, DENK) en 4 stemmen tegen (SP, 
BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

De raad nam het raadsvoorstel Verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen Amersfoort 
2023 unaniem aan. 

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 32 stemmen voor  
(D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Amersfoort2014, 
PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, BPA, 
Amersfoort voor Vrijheid, DENK) en 4 stemmen tegen (VVD). 

(foto: Pixabay)

>>>
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Jan de van der Schueren (CDA) zei dat het CDA tegenstemde, 
omdat één van de aspecten gaat over reclame versus vrijheid 
van meningsuiting. “Het CDA heeft om advies gevraagd aan 
de landsadvocaat. Vrijheid van meningsuiting is een groot 
goed in Nederland en derhalve in de Grondwet opgenomen. 
Vrijheid van meningsuiting geldt ook voor reclame-uitingen. 
Reclame mag niet zomaar worden verboden. Daarover is iets 
opgenomen in zowel de Grondwet als in artikel 10 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.” 
Tom van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid): “In hoeverre 
moeten de inwoners van Amersfoort als kleine kinderen 
worden behandeld door ze te verbieden hoe zij hun leven 
moeten leven? Hoe ver wil men gaan? Moet dan ook niet 
alles van plastic en andere grondstoffen die een zware last 
leggen op het milieu, verbannen worden? Moeten we dan 
niet alles wat met een uitstoot geproduceerd wordt gaan 
ontmoedigen? Waar eindigt het? Als alles in de maatschappij 
plat wordt geslagen, waar ligt dan de verantwoordelijkheid 
die mensen dan nog zelf nemen? Hoe weet men straks nog 
wat goed is als het kwaad niet meer mag bestaan?”

Tahsin Bülbül (DENK): “Dit gaat erover of men reclame mag 
maken voor fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn 
niet gewenst in de toekomst. Net als dat tabaksreclame is 
verboden, kan deze reclame worden verboden. Ik begrijp het 
punt van CDA niet dat het juridisch niet kan. Er zijn steden 
die het al doen. CDA strooit anderen zand in de ogen. Ik wil 
vooral kijken naar wat in de toekomst wenselijk is voor de 
eigen kinderen en de eigen stad. Dan mag geen reclame 
worden gemaakt voor fossiele brandstoffen. Daarmee 
worden benzinegebruikers niet uitgesloten.”

De raad nam de motie aan met 22 stemmen voor 
(GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, 
SP, Beter Amersfoort, DENK) en 14 stemmen tegen (CDA, 
VVD, BPA, Amersfoort voor Vrijheid). De raadsleden van 
D66 en Amersfoort2014 stemden verdeeld.

Gemeenteraad Utrecht nam vorig jaar december ook een 
voorstel aan voor het weren van fossiele reclame (foto: 
gemeente Utrecht). 

Flint
De motie ‘Flinterdunne vertegenwoordiging van de 
inwoners’ door de fractie Amersfoort voor Vrijheid ging over 
het onderzoeken of het aandeelhouderschap van Flint kan 
worden uitgefaseerd door de aandelen van de gemeente te 
verkopen. Uit het onderzoek moet onder andere blijken wat 
hier de consequenties van zijn. Tom van Lamoen (Amersfoort 
voor Vrijheid): “Cultuur is enorm belangrijk voor dit college 
en voor Amersfoort, maar dat betekent niet dat een specifiek 
instituut daardoor deze status (het ontvangen van €300.000 
aan coronasteun) mag krijgen en voordelen geniet die 
anderen niet hebben, zoals bioscopen, bedrijven die zalen 
verhuren of de horeca die het misschien nog zwaarder 
hebben gehad door de verplichte coronasluiting. Is de vaste 
subsidiestroom die Theater Flint als culturele basisinstelling 
krijgt niet genoeg?”

De motie werd verworpen met 35 stemmen tegen en  
1 stem voor (Amersfoort voor Vrijheid).

Samenwonen in de bijstand uitproberen
De motie ‘Samenwonen uitproberen in de bijstand kan’ 
door de fracties SP, Amersfoort2014, GroenLinks en Partij 
voor de Dieren’ ging over het toestaan dat mensen met een 
bijstandsuitkering een half jaar kunnen samenwonen zonder 
dat zij daarbij hun uitkering verliezen. Judith van Zon (SP): 
“Eerder kregen inwoners die gingen samenwonen direct 
te maken met de gevolgen daarvan op hun uitkering. Dit 
maakte de stap om te gaan samenwonen moeilijker of was 
reden om het niet te melden. Door de proefperiode kunnen 
inwoners in de bijstand deze stap makkelijker en in alle 
openheid zetten. Samenwonen heeft vaak een positief effect 
op het welzijn en welbevinden van inwoners. Deze aanpak 
sluit beter aan bij de aanpak van persoonlijke aandacht, 
maatwerk en vertrouwen. GroenLinks-wethouder Lahlah van 
Tilburg heeft op proef samenwonen vorig jaar ingevoerd als 
aanvulling op de regels van de Participatiewet. Verschillende 
gemeenten hebben de Tilburgse pilot overgenomen. 
ChristenUnie-minister Schouten heeft aangegeven dat de 
proef past binnen de regels van de Participatiewet.”
Jan Steven Eilander (ChristenUnie): “We staan positief 
tegenover experimenteren in de bijstand, te zoeken naar 
ruimte en het vertrouwen geven aan inwoners. Deze motie 
is te mager om hiermee aan de slag te gaan. We hadden dit 
graag in de commissie willen bespreken om meer context te 
hebben.”

De motie werd aangenomen met 29 stemmen voor en  
7 stemmen tegen (ChristenUnie en VVD).

>>>

Andere door de raad genomen besluiten 

•  Benoeming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de 
disciplines stedenbouw en restauratiearchitectuur en Raad
van Toezicht van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
 De heer Egert en de heer Van Traa werden allebei unaniem 
voor drie jaar herbenoemd als lid van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit voor de disciplines stedenbouw en 
restauratiearchitectuur. Mevrouw Franken werd unaniem 
benoemd als lid Raad van Toezicht van de Stichting 
Onderwijsgroep Amersfoort.

• Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet
 Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet 
zijn gemeenten verplicht om periodiek een nieuwe 
financiële verordening vast te stellen, voor het financiële 
beleid, het financiële beheer en de inrichting van de 
financiële organisatie. De belangrijkste wijzigingen 
ten opzichte van de vorige verordening gaan over de 
rechtmatigheidsverantwoording, inkoop en aanbesteden.
>  Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roerstraat 28-30
 Op 24 mei 2022 is een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ingediend voor het bouwen van twee woningen 
aan de Roerstraat 28 en 30. De initiatiefnemer is van plan 
om het bestaande bedrijfsgebouw te slopen. Daarvoor in de 
plaats komen twee nieuwe woningen. Het plan paste niet in 
het bestemmingsplan. Het college vroeg de gemeenteraad 
om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven. Met een verklaring van geen bedenkingen geeft de 
raad aan geen bezwaar te hebben tegen het bouwplan.
>  Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

• GGD regio Utrecht: Begrotingswijziging 2022-1
 De GGD regio Utrecht (GGDrU) wil een aantal wijzigingen 
doorvoeren in de begroting van 2022. Gemeenteraden uit 
de regio Utrecht kunnen een zienswijze indienen op de 
wijzigingen in de begroting. De wijzigingen in de begroting 
hebben vooral te maken met de toegenomen kosten door 
de coronacrisis en de indexering van loonkosten. De hogere 

loonkosten hebben invloed op de jaarlijkse bijdrage van 
de gemeente Amersfoort aan de GGDrU en daar was al 
rekening mee gehouden in de begroting van de gemeente. 
Het college stelde aan de raad voor om geen zienswijze in te 
dienen.
>  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 34 stemmen 

voor en 2 stemmen tegen (BPA, Amersfoort voor Vrijheid). 

•  Regiotaxi: wijziging Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Amersfoort 2020 en 
aandachtspunten bij de inkoop regiotaxi 2024
 De regiotaxi is bedoeld voor inwoners die vanwege een 
lichamelijke of psychische beperking geen vervoer hebben. 
Tegen een gereduceerd tarief kunnen zij met een 
Wmo-taxipas toch van A naar B komen. Het college stelde 
voor de eigen bijdrage voor de regiotaxi van € 1,05 naar 
€ 1,10 per zone te indexeren. Daarmee wordt maar een 
deel van de kostenstijging doorberekend, om zo kwetsbare 
inwoners te ontzien.
>  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 34 stemmen 

voor en 2 tegen (SP).

(foto: De Stad Amersfoort)

• Belastingverordeningen 2023
 Op 8 november 2022 heeft de raad de begroting 2023-
2026 vastgesteld. Om de belastingopbrengsten aan te laten 
sluiten op de begroting is het belangrijk om de tarieven in 
de gemeentelijke belastingverordeningen voor 2023 aan te 
passen.
>  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 35 stemmen 

voor en 1 tegen (Amersfoort voor Vrijheid).

•  Beschikbaar stellen investeringskredieten lopende 
projecten VERDER
 Het Rijk en de regio Midden-Nederland hebben in 2006 het 
bestuursakkoord VERDER ondertekend. In VERDER werken 
lokale en regionale overheden samen aan oplossingen 
voor de  mobiliteitsproblematiek in Midden-Nederland. 
Voor de bijdrage van gemeente Amersfoort is uitgegaan 
van een bedrag van € 22,2 miljoen. Voor het jaar 2022 en 
2023 is geen investeringskrediet beschikbaar. De projecten 
lopen wel door. Om deze uitgaven in de openbare ruimte 
voor bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden en 
groenvoorzieningen uit te voeren, is een nieuw investerings-
krediet nodig.
>  Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

•  Doorontwikkelen takenpakket griffie
 In dit raadsvoorstel werd gevraagd om uitbreiding van de 
griffie. Een medewerker informatiebeheer moet zorgen voor 
betere informatievoorziening aan de raad, door bijvoorbeeld 
dossiers op te stellen over belangrijke onderwerpen die 
spelen. Een medewerker communicatie en verbinding gaat 
aan de slag met het verbeteren van het contact tussen raad 
en stad. 
>  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 35 stemmen 

voor en 1 tegen (Amersfoort voor Vrijheid).

Kerstreces
De gemeenteraad is met kerstreces van 24 december tot en met 8 januari 2023. De eerstvolgende vergaderavond is op dinsdag 10 januari.  
In de eerste week van januari verschijnt er geen De Stad Amersfoort. De eerstvolgende editie met pagina’s De Raad verschijnt op woensdag 
11 januari, met de raadsagenda van 17 januari. Kijk voor informatie over de raad en de vergaderingen van de raad op de website  
amersfoort.nl/gemeenteraad. 

De gemeenteraad van Amersfoort wenst u een gezond en mooi 2023 toe!




