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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Vergaderingen 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.

COMMISSIE 
BEDRIJVIGHEID

Dinsdag
19.00 - 22.30 uur

Stedelijk beheer en milieu

Veiligheid

Sport

Kunst en cultuur

(circulaire) Economie

COMMISSIE 
SOCIAAL

Dinsdag 
19.00 - 22.30 uur

Zorg

Welzijn

Onderwijs

Inclusie

Werk & Inkomen

Sport

COMMISSIE 
OMGEVING

Dinsdag
*14.30 - 18.00 uur
**19.00 - 22.30 uur

Mobiliteit*

Energietransitie* 

Omgevingswet**

Wonen**

Ruimtelijke ordening**

De commissieleden horen graag 

wat er leeft in de stad, zodat zij 

dat kunnen betrekken bij hun 

afwegingen over een bepaald 

onderwerp.

Aanmelden:
 033 469 4379

 gemeenteraad@amersfoort.nl

Op een andere manier uw mening 
geven? Neem direct contact op 

met raadsleden:
 amersfoort.nl/gemeenteraad

 gemeenteraad@amersfoort.nl

INSPREKEN?

Lees verder op de volgende pagina >>

Raadscommissies:  
de vergaderagenda van 14 februari   

Windturbines op Isselt, laadpalen en 
jeugdoverlast

Op dinsdag 14 februari zijn er weer commissie
vergaderingen en vergaderen de commissies 
Omgeving, Bedrijvigheid en Sociaal. De commissie 
Omgeving start om 14:30 uur en bespreekt onder 
andere de komst van windmolens op de Isselt. De 
commissie Bedrijvigheid start om 19:00 uur en 
vergadert over laadpalen in de openbare ruimte 
en de regionale veiligheidsstrategie. De commissie 
Sociaal komt ook om 19:00 uur bij elkaar en heeft 
het over jeugdoverlast, Liendert en de inkoop van 
specialistische ondersteuning. 

• Commissie Omgeving (14.30 uur)  

Vergaderplanning commissie Omgeving 

RAADZAAL
14.30 – 15.30 uur:  
- Vaststellen agenda
-  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over een 

onderwerp dat gaat over mobiliteit en de energietransitie

15.30 – 17.00 uur: 
  VVD, SP en Amersfoort voor Vrijheid: Beoogde windmolens 

Isselt

17.00 – 18.00 uur: 
-  Evaluatie deelmobiliteit 

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt 
start, hangt af van het verloop van de vergadering. Het kan 
dus zijn dat een agendapunt eerder of later wordt besproken. 

Windturbines op Isselt

Het plaatsen van windmolens op Isselt raakt door de 
gemeentegrens ook de gemeente Soest. Tijdens deze tweede 
bijeenkomst zal de commissie worden geïnformeerd over de 
verdere ontwikkelingen van het plan.

De vergadering is een initiatief van de fracties VVD, SP en 
Amersfoort voor Vrijheid. Op 13 december 2022 spraken de 
raadsleden over het plan voor twee windturbines op Isselt. Net 
als toen zijn er nu ook raadsleden uit Soest uitgenodigd omdat 
het hun gemeente ook zal treffen. Het college heeft twee locaties 
op Isselt aangewezen waar het de windturbines wil plaatsen, de 
omwonenden en bedrijven zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
Tijdens deze bijeenkomst zal de commissie onder andere worden 
geïnformeerd over het proces en eigenaarschap: wie heeft welke 
rol (college/provincie/raadsleden), kosten en opbrengsten en 
de laatste cijfers van de opbrengst van groene energie, zowel 
landelijk als voor Amersfoort. Ook krijgen de commissieleden een 
terugkoppeling van bewonersbijeenkomsten. 

Evaluatie deelmobiliteit 

In het najaar van 2022 werd deelvervoer in Amersfoort 
geëvalueerd. De uitkomsten zijn nu verwerkt in een 
rapport.

Tijdens deze bijeenkomst zal de raad geïnformeerd 
worden over de uitkomsten die zijn verwerkt in het 
rapport. Deze uitkomsten kunnen worden meegenomen in 
vervolgmaatregelen. 
In november 2020 zijn de eerste 150 deelscooters in de stad 
geplaatst. Eind 2021 volgden de deelfietsen. Hoogtepunt in 
het aantal aanbieders en aanbod was mei/juni 2022: toen 
waren er vijf aanbieders met in totaal 1.200 deelfietsen 
en deelscooters. Inmiddels zijn er drie aanbieders in de 
stad met maximaal 300 scooters en 300 deelfietsen. In 
het najaar van 2022 heeft een evaluatie plaatsgevonden. 
In dit rapport staan de uitkomsten van onderzoeken onder 
inwoners, gebruikers van deelvervoer en de analyse van data 
en meldingen.

Locatie van de windturbines op Isselt (kaartje: Bosch en 
van Rijn).

(foto: Check)

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/aanmeldennieuwsbrieven.

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

https://amersfoort.raadsinformatie.nl
https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://twitter.com/raadamersfoort
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven
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Brandweerkazerne gezien vanaf de Kwekersbrug (foto: Simon Lamme).

Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 20232026

De Regionale veiligheidsstrategie is opgesteld. Tijdens deze bijeenkomst geven de commissieleden hun mening over de 
prioriteiten in deze strategie.

In de regionale veiligheidsstrategie stellen 38 gemeenten die de politieeenheid MiddenNederland vormen (Gooi en 
Vechtstreek, Flevoland en Utrecht), het Openbaar Ministerie en de politie van MiddenNederland prioriteiten om de regionale 
inzet van de politie en partners in het veiligheidsdomein zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 20232026

Afgelopen december heeft het college het meerjaren
uitvoeringsprogramma openbare ruimte 20232026  
vastgesteld. Dit programma wordt tijdens deze 
bijeenkomst verder toegelicht aan de commissieleden. 

Het meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 
geeft een overzicht van de geplande onderhouds en 
herinrichtingsprojecten in Amersfoort voor de periode 
van 2023 tot 2026. Het onderhoud, de vervanging en 
herinrichting heeft als doel om de openbare ruimte 
binnen Amersfoort veilig en functioneel te houden. Bij de 
uitvoering van projecten worden de Amersfoortse ambities 
meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een groene 
stad en biodiversiteit. 

(foto: Simon Lamme)

• Commissie Bedrijvigheid (19.00 uur)

Vergaderplanning commissie Bedrijvigheid

RAADZAAL
19.00 – 19.30 uur: 
- Vaststellen agenda
-  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over elk onderwerp 

dat gaat over stedelijk beheer en milieu, kunst en cultuur, 
sport, veiligheid en (circulaire) economie

-  Vaststellen besluitenlijst 24 januari, termijnagenda, 
uitnodigingen, hamerstukken en actualiteiten

19.30 – 21.00 uur: 
- GroenLinks: Laadpalen in de openbare ruimte

21.00 – 21.45 uur: 
  Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte  

2023-2026

22.00 – 22.30 uur: 
-  Regionale Veiligheidsstrategie Midden- Nederland  

2023-2026

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt 
start, hangt af van het verloop van de vergadering. Het kan 
dus zijn dat een agendapunt eerder of later wordt besproken. 

• Commissie Sociaal (19.00 uur)  

Vergaderplanning commissie Sociaal 

MOLENDIJKZAAL
19.00 – 19.30 uur:  
- Vaststellen agenda
-  Spreekrecht inwoners. U kunt inspreken over elk onderwerp dat gaat over een 

maatschappelijk onderwerp
-  Vaststellen besluitenlijst 24 januari, termijnagenda, uitnodigingen, hamerstukken en 

actualiteiten

19.30 – 21.00 uur: 
-  PvdA en Amersfoort2014: Gesprek over brede jeugd(overlast)

21.00 – 21.45 uur: 
-  Kansrijk Liendert

21.45 – 22.30 uur: 
-  Pas op de plaats bij inkoopproces specialistische ondersteuning Wmo in regio Amersfoort

Let op: de tijden zijn een richttijd. Hoe laat een agendapunt start, hangt af van het verloop 
van de vergadering. Het kan dus zijn dat een agendapunt eerder of later wordt besproken. 

Inkoop specialistische ondersteuning Wmo

De geselecteerde zorgaanbieder Kwintes heeft de regio Amersfoort laten weten niet verder te 
willen gaan in het inkoopproces voor specialistische ondersteuning Wmo. 

De zorgaanbieder vindt dat er voor Kwintes 
zowel financieel als organisatorisch te grote 
risico’s aan dit traject zijn verbonden. Voor 
inwoners in de regio met ondersteuningsvragen 

heeft dit besluit geen gevolgen. Er verandert 
niets aan hun hulp en ondersteuning: de 
huidige contracten met Wmoaanbieders 
kunnen met een jaar, tot 31 december 2024, 

worden verlengd.
De commissieleden praten met het college over 
de ontstane situatie en over de reden waarom 
Kwintes eruit stapt. Heeft dat gevolgen voor 
een nieuwe uitvraag? De commissieleden 
geven aandachtspunten mee voor het 
vervolgtraject. 

Laadpalen in de openbare ruimte

Er zijn signalen gekomen vanuit de stad dat er een 
gebrek is aan openbare laadpalen voor elektrische of 
plugin auto’s (hybride). De fractie van GroenLinks vindt 
deze signalen reden om meer te willen weten over de 
toekomstbestendigheid van het laadpalenbeleid en de 
mogelijkheid om oplossingsgericht te experimenteren.

De bijeenkomst wordt gestart met een presentatie vanuit 
de ambtelijke organisatie. Hierin wordt duidelijk wat het 
huidige beleid is en hoe de gemeente Amersfoort daarin 
staat. Na deze presentatie wil GroenLinks in gesprek met de 
raadscommissie en inwoners over het onderwerp. 

(foto: Simon Lamme)

Gesprek over brede jeugd(overlast)

De fracties van de PvdA en Amersfoort2014 willen graag inzicht krijgen in de jeugdaanpak in 
Amersfoort. 

Voor dit gesprek zijn ambtenaren 
vanuit de afdelingen 
Veiligheid en Samen Leven 
en de gebiedsmanagers 
aanwezig. Daarnaast zijn er 
ook vertegenwoordigers van 
de politie, het jongerenwerk 
(op school) en het Jeugd 
Interventieteam aanwezig. Er 
zal een presentatie worden 
gegeven over de jeugdaanpak 
in Amersfoort en professionals 
delen hun praktijkervaringen. 

Fietsen op de brug bij de Havik 
tijdens een uitgaansavond  

(foto: Simon Lamme). 

Dagopvang Kwintes  
(foto: Simon Lamme). 

Lees verder op de volgende pagina >>
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Lees verder op de volgende pagina >>

Kansrijk Liendert

De gemeente Amersfoort wil dat alle Amersfoorters, van jongs af aan, dezelfde kansen krijgen. Ongeacht hun 
achtergrond of financiële situatie. Zo ook in de wijk Liendert. Deze bijeenkomst gaat over het verandertraject Kansrijk 
Liendert.

Kansrijk Liendert is onderdeel van het programma Samen Kansrijk en Gezond van FNO; een vermogensfonds voor én met 
mensen in kwetsbare situaties in Nederland. FNO werkt met Samen Kansrijk en Gezond tien jaar lang aan het verminderen 
van gezondheidsachterstanden bij gezinnen in een kwetsbare situatie. Het programma investeert in dorpen en wijken en 
gaat aan de slag met allerlei partijen. Dat doet het programma langs drie sporen: preventie op basisoorzaken, maatwerk 
voor individuele gezinnen en samen met inwoners en professionals uit de wijk aan de slag. Kansrijk Liendert valt onder het 
wijkperspectief Liendert.

Ondanks alle maatregelen, voorzieningen en activiteiten ziet de gemeente gezondheidsverschillen, kansenongelijkheid en 
armoede niet afnemen. De raadsleden krijgen informatie over het verandertraject en er zal besproken worden hoe zij hierbij 
betrokken willen blijven.(foto: FNO Zorg voor kansen)

Terugblik De Raad met de raadsvergadering van 31 januari
Rekenkamerrapport Jeugdbescherming en bestemmingsplan LiendertWest

Tijdens de Actualiteitenraad stelden raadsleden vragen aan het college over de inkoop van specialistische ondersteuning. Onlangs werd bekend dat zorgaanbieder Kwintes zich heeft 
teruggetrokken uit de aanbesteding. Tijdens de raadsvergadering Het Besluit werd een besluit genomen over de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over jeugdbescherming en over 
het bestemmingsplan LiendertWest. De raad nam een motie aan over het instellen van een huurteam in Amersfoort. U leest een overzicht van alle besluiten. 

De Actualiteitenraad

Het Besluit

Pas op de plaats bij inkoop specialistische ondersteuning 

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn bezig met het inkopen van specialistische jeugdhulp en Wmozorg. Daarvoor 
loopt een aanbesteding. Zorgaanbieder Kwintes heeft de regio Amersfoort laten weten niet verder te willen gaan 
in het inkoopproces voor specialistische ondersteuning. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd. Tijdens de 
Actualiteitenraad stelden onder andere Bram Leeuwenkamp (GroenLinks), HansDieter de Smit (CDA) en Hanske Muldervan 
Maanen (ChristenUnie) vragen over deze ontwikkeling. 

De raadsleden wilden onder andere weten of Kwintes al 
eerder heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan de 
opdracht en wat er gebeurt als in 2024 de aanbesteding nog 
niet succesvol is afgerond. Kwintes heeft zich teruggetrokken 
vanwege financiële en organisatorische risico's. De 
raadsleden vroegen wat deze dan zijn en of deze risico’s er 
ook zijn in de aanbesteding die loopt voor de specialistische 
jeugdhulp.

Geen gevolgen voor inwoners
Het besluit van Kwintes kwam voor het college ook als 
een verrassing. Daarover zal een gesprek met Kwintes 
plaatsvinden. Dan moet ook duidelijk worden over welke 
financiële en organisatorische risico’s de zorgaanbieder 
het heeft. Wethouder Micheline PaffenZeenni zei dat 
het terugtrekken van Kwintes uit de aanbesteding op dit 
moment geen gevolgen heeft voor de hulp die nu geboden 

wordt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De 
huidige contracten met Wmozorgaanbieders zullen verlengd 
worden, zodat de Wmozorg in 2023 en 2024 kan blijven 
doorgaan. Gemeenten gaan wel nu met elkaar bespreken 
hoe zij verder willen en wat het vervolgtraject wordt. Tijdens 
de commissie Sociaal van 14 februari krijgen de raadsleden 
hier meer informatie over. Over de aanbesteding voor 
specialistische jeugdhulp zei wethouder PaffenZeenni dat 
er al inschrijvingen zijn. Daar kan verder niets over gezegd 
worden.  

Wmo
Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of 
beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij 
goed mee kunnen doen in de maatschappij. Dit is geregeld in 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wethouder Micheline Paffen-Zeenni beantwoordde tijdens 
de Actualiteitenraad namens het college vragen van de 
raadsleden.

Informatie over de vergadering

Bij de raadsvergadering waren 38 raadsleden aanwezig. Tahsin Bülbül (DENK) was afwezig. Wytse 
Dassen (D66) woonde de raadsvergadering vanaf de behandeling van de losse moties niet meer bij.  

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 (kijk bij de agenda van  
31 januari). 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. 

Benoeming plaatsvervangend voorzitters 
raadscommissies
De gemeenteraad heeft vier commissies (Omgeving, Bedrijvigheid, Bestuur 
en Sociaal) die elk een vaste voorzitter hebben (de commissie Omgeving 
heeft er twee). Per raadscommissie zijn door de raad twee plaatsvervangende 
voorzitters benoemd. 

De plaatsvervangende voorzitters zijn:
•  Raadscommissie Omgeving: Joyce Huurman (VVD) en DirkJoost van 

Hamersveld (D66)
•  Raadscommissie Sociaal: Jan Steven Eilander (ChristenUnie) en HansDieter de 

Smit (CDA)
•  Raadscommissie Bedrijvigheid: Wytse Dassen (D66) en Hans Lemain (VVD)
•  Raadscommissie Bestuur: Bram Leeuwenkamp (GroenLinks) en Thomas van 

der Eerden (Amersfoort2014)
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Raad neemt aanbevelingen over uit rekenkamerrapport jeugdbeschermingsketen

De gemeenteraad nam een besluit over het onderzoek van de rekenkamer naar de werking van de jeugdbeschermingsketen 
in Amersfoort. De rekenkamer doet daarin een aantal aanbevelingen over onder andere over rolverduidelijking, het 
toerusten van wijkteams, informatievoorziening voor ouders, de positie van de cliëntondersteuner en de positie van 
ouders. De raadsleden besloten om de aanbevelingen over te nemen en die door het college te laten uitvoeren. Het college 
heeft toegezegd binnen drie maanden met een plan van aanpak te komen waarin alle elementen aan bod komen.

Voordat de raadsleden een besluit namen over het 
raadsvoorstel om de aanbevelingen over te nemen, 
debatteerden en besloten zij over drie amendementen en 
vier moties die bij het raadsvoorstel waren ingediend door 
oppositiepartijen Amersfoort2014 en Beter Amersfoort. 
De fracties wilden hiermee de aanbevelingen aanscherpen. 
Amersfoort 2014 diende twee amendementen in die 
werden ondertekend door de fracties VVD, SP, BPA, 
Beter Amersfoort en PvdA. Het amendement ‘Duidelijk 
besluiten’ ging over het onder de aandacht brengen van 
onafhankelijke clientondersteuning en de mogelijkheid 
tot juridische ondersteuning en van aanspraak kunnen 
doen op een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. 
Maaike Varwijk (Amersfoort2014): “Gezorgd moet worden 
dat de onafhankelijke cliëntondersteuning en juridische 
ondersteuning goed bekend zijn bij ouders en eventueel 
jeugdigen. Als inwoners moeite hebben de eigen bijdrage 
van de toevoeging te betalen, moeten zij een beroep 
kunnen doen op het maatwerkbudget van de gemeente.” 
Wethouder Nadya AboyaakoubAkkouh erkende het belang 
en de meerwaarde van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Zij gaf aan dat er iets aan gedaan moet worden, maar dit 
gaat verder dan alleen de jeugdbescherming. Onderzocht 
wordt hoe ouders en jeugdigen nog beter kunnen worden 
betrokken bij en worden geïnformeerd over waar zij recht op 
hebben. Dat komt terug in een plan van aanpak. 

Het amendement werd verworpen met 23 stemmen tegen
(D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) 
en 15 stemmen voor (VVD, Amersfoort2014, PvdA, SP, Beter 
Amersfoort, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

Het amendement ‘Start lokaal’ ging over het organiseren 
van een inhoudelijk gesprek over de toekomst van de 
jeugdbescherming, mogelijk met input van ouders en 
jeugdigen. En daarbij bespreken: wat is de rol van de raad. 
Daarna moet er een seminar met andere regioraden worden 
georganiseerd. Maaike Varwijk: “We willen dat het gesprek 
eerst lokaal wordt gevoerd voordat het met vijfentwintig 
andere gemeenteraden wordt gevoerd.” 
Rachida Issaoui (PvdA) zei over de twee amendementen 
dat het belangrijk is dat de ondersteuning bij de mensen 
bekend wordt. “De jeugdbescherming is een ingewikkelde 
keten voor ouders en kinderen. Men is gebaat bij duidelijke 
informatie en besluitvorming.” Hans van Wegen (BPA) 
zei onder andere: “De BPA wil de wethouders niet laten 
wegkomen met deze duidelijke signalen. De raad stelt de 
kaders en niet de wethouders. Men moet niet alleen praten, 
maar ook omschrijven wat moet worden gedaan.”

Het amendement werd verworpen met 23 stemmen tegen 
(D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) 
en 15 stemmen voor (VVD, Amersfoort2014, PvdA, SP, Beter 
Amersfoort, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

De coalitiepartijen stemden tegen de twee amendementen 
‘Duidelijk besluiten’ en ‘Start lokaal’. Zo zei Hanske Mulder
van Maanen (ChristenUnie): “Een lokaal gesprek kan in 
de commissie worden vormgegeven zonder dat daarvoor 
een amendement nodig is. Wij willen het college ruimte 
bieden om met een gedegen plan van aanpak te komen. 
De ChristenUnie wacht dit af.” Kirsten Mik (D66) noemde 
het ‘niet wenselijk de aanbevelingen op deze manier aan 
te passen’. Ook HansDieter de Smit van het CDA had 
moeite met het amenderen van aanbevelingen die van de 
rekenkamer zijn en niet van de gemeente.

Ervaringsdeskundigheid en rolverduidelijking 
Het amendement ‘Nu Actie’ van Beter Amersfoort en 
ondertekend door Amersfoort2014, SP, VVD, Amersfoort 

voor Vrijheid en PvdA werd aangenomen en ging over 
het concreet in het plan van aanpak aangeven hoe 
ouders en jeugdigen met ervaringsdeskundigheid in de 
jeugdbescherming betrokken gaan worden bij activiteiten 
die gericht zijn op verbetering van het proces. Emile Arnold 
(Beter Amersfoort): “De vrijblijvendheid van het inzetten van 
ervaringsdeskundigen in het raadsvoorstel is niet wenselijk. 
Uit het onderzoek blijkt het grote belang daarvan. Wij willen 
dat het daadwerkelijk wordt meegenomen.
Freya Sixma (GroenLinks): “Nu is het college aan zet en gaat 
een plan van aanpak opstellen dat over drie maanden mag 
worden verwacht. De raad moet in de tussentijd niet op 
de stoel van het college gaan zitten. De amendementen 
beogen het rapport aan te passen wat onwenselijk is. 
GroenLinks ziet positieve punten in de amendementen, 
maar stemt tegen.”

Het amendement werd aangenomen met 21 stemmen 
voor (ChristenUnie, VVD, Amersfoort2014, PvdA, Partij 
voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, BPA, Amersfoort voor 
Vrijheid) en 17 stemmen tegen (D66, GroenLinks, CDA).

(foto: Donate Schuil)

Praten met ouders en jeugdigen
Amersfoort2014 diende met de VVD, SP, Beter Amersfoort 
en PvdA de motie ‘Praten met ouders en jeugdigen i.p.v. over 
hen’ in. Deze gaat erover er onder andere voor te zorgen 
dat bij de start van een jeugdbeschermingsmaatregel 
‘een warme overdracht’ plaatsvindt van de Raad voor de 
Kinderbescherming naar SAVE. In een fysiek gesprek. Waarbij 
ook ouders en wijkteam zijn aangesloten. Maaike Varwijk: 
“Het jeugdbeschermingsproces heeft veel impact op ouders 
en jeugdigen. Zij ondervinden het aan den lijve. Dat mag 
niet worden vergeten. Zij geven aan dat een fysiek gesprek 
prettig is. Kennelijk gebeurt dat onvoldoende.”
D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie vonden dat de 
raad daarmee te veel op de stoel van professionals of de 
wethouder gaat zitten en stemden daarom tegen. 

De motie werd verworpen met 21 stemmen tegen (D66, 
GroenLinks, CDA, ChristenUnie) en 17 stemmen voor (VVD, 
Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter 
Amersfoort, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

Onafhankelijke informatievoorziening, feitenonderzoek en 
toerusten wijkteams
Er werden bij het raadsvoorstel twee moties unaniem 
aangenomen.
De motie ‘Doe het samen’ van Amersfoort2014, VVD, SP, 
BPA, Beter Amersfoort, PvdA en ChristenUnie gaat over het 
ontwikkelen van een onafhankelijke informatievoorziening 
voor ouders. De fracties willen dat het college dit 

samen met ouders en jeugdigen oppakt. Maaike Varwijk 
(Amersfoort2014): “De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Jeugdwet inclusief de 
jeugdbescherming. Uit het rapport blijkt dat niet aan de 
informatiebehoefte van de inwoners wordt voldaan. De 
gemeente moet de verantwoordelijkheid nemen om wel aan 
die behoefte te voldoen samen met de betrokkenen en hen 
beschouwen als volwaardige gesprekspartner.”
Beter Amersfoort diende samen met Amersfoort2014, 
SP, VVD, Amersfoort voor Vrijheid, PvdA en ChristenUnie 
de motie ‘Feitenonderzoek en Dossiervorming’ in. Deze 
verzoekt om bij het plan van aanpak ook specifiek in te 
gaan op hoe feitenonderzoek en goede dossiervorming kan 
worden versterkt. Emile Arnold (Beter Amersfoort): “Ouders 
missen het feitenonderzoek en goede dossiervorming. Wij 
willen dat wordt gezorgd dat het dossier op orde is, wat nu 
niet altijd het geval is.”

De moties werden unaniem aangenomen. 

Toerusten van de wijkteams
Amersfoort2014 diende samen met de VVD, SP, Beter 
Amersfoort en PvdA de motie ‘Verstevigen expertise 
wijkteams jeugdbescherming’ in om wijkteams te 
versterken, zodat deze wijkteams over meer expertise 
gaan beschikken om stevigere casusregie te voeren. 
Met als doel: voorkomen van de inzet van gedwongen 
maatregelen. Maaike Varwijk: “Ouders kunnen deelnemen 
aan een vrijwillig traject waarin de jeugdbescherming 
meeloopt en/of gesprekken voert. Dat is ‘drang’. Als de 
ouder dit niet wil, volgt er waarschijnlijk een onderzoek van 
de Raad voor de Kinderbescherming en is de kans op een 
kinderbeschermingsmaatregel groot. Dat is ‘dwang’. Ouders 
ervaren die drang en dwang als verwarrend, maar ook de 
verschillen tussen Veilig Thuis en de jeugdbescherming die 
samen onder de vlag van Samen Veilig MiddenNederland 
werken.” Amersfoort2014 wil dat wordt afgestapt van 
drang. En dat wijkteams de expertise hiervoor in huis 
hebben zodat vanaf 2025 niet meer hoeft te worden 
gesubsidieerd en het niet meer hoeft te worden ingekocht 
bij de jeugdbescherming.
Wethouder Micheline PaffenZeenni ontraadde de motie: “Ik 
wil wijzen op de krapte in de arbeidsmarkt en de moeite die 
de sociale wijkteams en andere partners nu al hebben om 
mensen te vinden. Het college wil de taken niet veranderen 
voordat hierover is gesproken.”

De motie werd verworpen met 23 stemmen tegen (D66, 
GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) en 
15 stemmen voor (VVD, Amersfoort2014, PvdA, SP, Beter 
Amersfoort, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

Het raadsvoorstel over het overnemen van de 
aanbevelingen van de rekenkamer en deze te laten 
uitvoeren, werd unaniem aangenomen. 

HansDieter de Smit (CDA) zei over het rapport: “Ik ben blij 
met het rekenkamerrapport, maar het mist enige scherpte. 
Men is nog zoekende naar de rol van de raad hierin. Ik 
hoop dat het rapport gaat helpen om de nodige stappen 
te zetten om de jeugdzorg toegankelijk en beschikbaar te 
houden voor iedereen.” Freya Sixma (GroenLinks): “Het 
rekenkameronderzoek Jeugdbescherming is in de afgelopen 
twee maanden intensief besproken. De aanbevelingen van 
de rekenkamer zijn niet onverwacht en geven een heldere 
richting. Het is goed dat het college de aanbevelingen heeft 
omarmd. Buurgemeenten kijken met interesse naar wat 
Amersfoort hiermee gaat doen.”
Rachida Issaoui (PvdA) zei over het rapport: “PvdA wil goede 
kwalitatieve zorg voor iedereen, in het bijzonder voor de 
jeugd. Het rekenkamerrapport is erop gericht te verhelderen 
waar het mis ging om de steken die zijn gevallen te 
corrigeren en de benodigde zorg te garanderen.”

Vaststellen bestemmingsplan LiendertWest

De raad nam een besluit over het ontwerpbestemmingsplan voor het sport en woongebied LiendertWest, op de plek van het 
oude zwembad Liendert. In dit plan verplaatst de tennis en handbalvereniging naar het noordelijk deel van het plangebied 
en komt er een woongebouw van zes bouwlagen met honderdtwintig appartementen en zes woningen op het parkeerterrein 
van het voormalige zwembad. Het omliggende openbare gebied wordt heringericht. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. 
Daarop zijn 22 zienswijzen binnengekomen. Deze gingen 
onder andere over parkeerdruk, toename van verkeer, 
te veel aan te bouwen woningen en aantasting van 
groen. Dit leidde tot een aantal aanpassingen van het 
ontwerpbestemmingsplan. Er worden bijvoorbeeld twee 
extra snelheidsbeperkende maatregelen genomen. 
Amersfoort2014 diende bij het raadsvoorstel de motie 

‘Perspectief voor LiendertWest’ in. Met deze motie wilde 
de fractie bereiken dat er pas begonnen wordt met de 
bouw van de zes woningen als het nieuwe sportpark en 
de honderdtwintig appartementen afgerond zijn. Via 
bewonersinitiatieven hebben bewoners aangegeven te 
kunnen leven met het appartementencomplex. Zij hebben 
wel behoefte aan meer groen en een grotere buurttuin voor 
meer verbinding in de wijk. Menno Fousert (Amersfoort2014): 

“De ruimte van de zes woningen kan gebruikt worden om de 
ontstane initiatieven kracht te geven en groen en ontmoeting 
toe te voegen om zo te zorgen voor een mooie integratie van 
de bewoners van de honderdtwintig appartementen in de 
wijk”. 
GroenLinks was tegen het amendement. Jeroen Bulthuis: 
“In de loop van het plan is een aantal woningen geschrapt 
waardoor er meer dan 350.000 euro uit publieke middelen 
op moet worden toegelegd. Daarmee kan een deel van de 
buurttuin worden gehandhaafd. Daarmee is de juiste balans 
gevonden tussen de wens om woningen te realiseren, een 
financieel haalbaar plan en iets te doen wat goed is voor de 
buurt”.

Lees verder op de volgende pagina >>

>>>
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Het amendement werd verworpen met 30 stemmen tegen 
(D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, Partij 
voor de Dieren, Beter Amersfoort) en 8 stemmen voor 
(Amersfoort2014, SP, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 30 stemmen 
voor (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, Partij 
voor de Dieren, Beter Amersfoort) en 8 stemmen tegen 
(Amersfoort2014, SP, BPA, Amersfoort voor Vrijheid). 

Rob Smulders (PvdA) zei dat het logisch is om juist in deze 
hoek te gaan bouwen: “We hebben altijd kritisch gekeken 
of in Liendert wel zoveel moet worden gebouwd. Liendert 
mag niet alleen maar worden volgebouwd. PvdA stemt 
voor. Ondanks de wat haperende start zijn de bewoners 
meegenomen. Het groen wordt ingevuld. Het plan wordt 

leefbaar ingevuld. De woningen zijn nodig voor vele 
doelgroepen die ermee worden bediend.” Hugo Kruyt (SP):  
“Natuurlijk zullen de mensen die in deze woningen 
terechtkomen blij zijn, maar zij waren nog blijer als er een 
prachtig stuk groen had gelegen. Men moet niet blijven doen 
alsof dit plan afhangt van die zes woningen en alsof men 
tegen de hele woonopgave of tegen bouwen in Liendert is als 
wordt tegengestemd vanwege de manier waarop het nu is 
gegaan.”
Natanja Vreugdenhil (Partij voor de Dieren) zei dat ze 
begreep dat inwoners graag meer groen in hun directe 
woonomgeving willen: “En dat ze niet allemaal enthousiast 
zijn over de nieuwbouw. Nieuwbouw brengt altijd 
veranderingen met zich mee. Er zijn al flinke aanpassingen 
aan het plan gedaan. Het flatgebouw ging omlaag van 
dertien naar zes bouwlagen en het buurtgroen mag blijven. 
Daarvoor zijn twee woningen uit het plan gehaald.” Woningbouw in Liendert (foto: Simon Lamme).

>>>

Moties over huurteam en maximumsnelheid Hoogland aangenomen

Er werden twee moties behandeld die niet bij een raadsvoorstel horen: over het invoeren van de maximumsnelheid van 30 km/uur bij de entree van Hoogland en het instellen van een 
huurteam. 

De motie ‘Duidelijk 30’ van Amersfoort2014 ging het invoeren van een maximumsnelheid 
van 30 km/uur bij de entree van Hoogland, op het weggedeelte van de Van Boetzelaerlaan 
tussen Bunschoterstraat en de rotonde Hamseweg/Zevenhuizerstraat. Menno Fousert 
(Amersfoort2014): “Bij de entree van Hoogland mag 50 km/uur worden gereden en vanaf de 
rotonde 30 km/uur. Ook deskundigen binnen de gemeente vinden dit vreemd. De wethouder  
heeft aangegeven dat binnenkort überhaupt wordt gesproken over 30 km/uur. Er zijn 
meerdere van dergelijke plekken. Dit moet als voorbeeld worden gezien en een aanmoediging 
voor de wethouder om door te pakken op 30 km/uur als norm.”
De VVD was tegen: “Op dit stukje weg is een door fietsers veel gebruikte oversteekplek. De 
VVD is niet overtuigd dat het plaatsen van een 30 km/uurbord de veiligheid verbetert. Op dit 
stukje weg moet men flink gas geven om 50 km/uur te rijden. De oversteek blijft gevaarlijk.”

De motie werd aangenomen met 31 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, 
VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en BPA) en 6 stemmen tegen (VVD, Beter Amersfoort, 
Amersfoort voor Vrijheid).

De motie ‘Huurteam ook in Amersfoort’ (Beter Amersfoort, PvdA, CDA, GroenLinks, BPA, 
Amersfoort2014, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP) ging over het instellen van 
een pilot voor een huurteam in Amersfoort, een team van specialisten dat huurders van 
particuliere woningen kan bijstaan en adviseren over te hoge huur en onderhoudsgebreken. 
Emile Arnold (Beter Amersfoort): “Het is bewezen dat dit nodig is en dat een drempel 
wordt gevoeld om naar een huurcommissie te stappen. We hopen dat de drempel wordt 
weggenomen en een beeld wordt verkregen van hoe het in Amersfoort is gesteld.”
De VVD stemde tegen deze motie. Joyce Huurman: “De verantwoordelijkheid kan beter bij de 
huurder worden gelegd en het bedrag van 25.000 euro kan beter worden geïnvesteerd in het 
onder de aandacht brengen van het juridisch loket en de huurcommissie. Huurders kunnen 

zelf beoordelen of hun huurwoning in aanmerking komt voor verlaging van de huur, rekening 
houdend met de oppervlakte en de faciliteiten. Met de motie wordt de verantwoordelijkheid 
bij de gemeente gelegd.”

De motie werd aangenomen met 32 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, 
Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, BPA) en 5 stemmen tegen 
(VVD, Amersfoort voor Vrijheid).

Het huurteam is al in meerdere gemeenten actief.

Andere door de raad genomen besluiten 

•  Gebiedsexploitatie Hoefkwartier
  De raad nam een besluit over een gebiedsexploitatie voor Hoefkwartier. In een 

gebiedsexploitatie zijn alle kosten en opbrengsten opgenomen van zowel het ontwikkelen 
van de gemeentegrond als van de kosten die de gemeente maakt voor inrichten van de 
openbare ruimte op grond die niet van de gemeente is.

De raad nam het raadsvoorstel aan met 32 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort) en 6 stemmen 
tegen(Amersfoort2014, BPA, Amersfoort voor Vrijheid).

•  Wijziging Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht
  De AVU (Afval Verwijdering Utrecht) is een gemeenschappelijke regeling voor alle gemeenten 

in de provincie Utrecht. De Eerste Kamer stemde in 2021 in met een wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet als het gaat om de gemeenschappelijke 
regelingen. Hiermee krijgen gemeenteraadsleden meer invloed op de besluitvorming 
van gemeenschappelijke regelingen. Door deze wijziging moest een aantal onderdelen 
van de Gemeenschappelijke regeling AVU aangepast worden. De belangrijkste zijn dat de 
deadlines voor de begroting en jaarrekening verschuiven. De termijnen voor het indienen 
van zienswijzen veranderen van acht naar twaalf weken. Het college stelde voor hierop geen 
zienswijze in te dienen.

De raad nam het raadsvoorstel unaniem aan.

•  Rapport van feitelijke bevindingen inzake besteding fractievergoedingen 20182022
  De fracties in de gemeenteraad krijgen jaarlijks een vergoeding voor de fractiekosten. De 

vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fracties. 
Volgens de verordening heeft de accountant een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaven van 
de fracties. De raad moest dit onderzoek beoordelen en vaststellen. 

De raad nam het raadsvoorstel aan met 34 stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, 
ChristenUnie, VVD, Amersfoort2014 (Koet-Minis), PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter 
Amersfoort, BPA) en 4 stemmen tegen (Amersfoort voor Vrijheid, Amersfoort2014, (Fousert, 
Varwijk, Van der Eerden).

•  Jaarplan 2023 auditcommissie
  De auditcommissie stelt elk jaar een plan op waarin de voorgenomen werkzaamheden 

worden beschreven. De raad keurde dit plan goed en stelde het vast. 

De raad nam het raadsvoorstel unaniem aan.

•  Veiligheidsregio Utrecht: Kadernota 2024
  In de kadernota van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) staan op 

hoofdlijnen de plannen voor het komende jaar en de te verwachte kosten. Het college stelde 
voor als zienswijze te geven dat de gemeente de kadernota ondersteunt. De raad wil zich in 
2023 laten informeren over langetermijnontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg en 
de gevolgen van de groei van de stad voor de brandweerdekking in Amersfoort.

De raad nam het raadsvoorstel unaniem aan.

(foto: Simon Lamme)
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Verkiezing eerste Amersfoortse kinderburgemeester

De verkiezing van de eerste kinderburgemeester van Amersfoort is in volle gang. 
Eenentwintig kinderen zijn door naar de volgende ronde. Op 9 maart wordt bekend 
wie als eerste kinderburgemeester van Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen aan 
de slag gaat. Op 4 april wordt de kinderburgemeester officieel geïnstalleerd tijdens de 
gemeenteraadsvergadering. De gekozen kinderburgemeester gaat van april 2023 tot 
en met maart 2024 aan de slag, aan de hand van een bepaald thema, een droom voor 
Amersfoort.

De gemeente Amersfoort vindt de betrokkenheid en keuze van kinderen bij de 
verkiezing belangrijk. Daarom kiezen de kinderwijkraden en afvaardigingen van 
kinderen uit de verschillende Amersfoortse wijken en Hoogland en Hooglanderveen hun 
kinderburgemeester, en niet volwassenen. Dat doen zij op basis van dromen die elke 
kandidaat voor Amersfoort heeft. 

Tentoonstelling van dromen
Tijdens de volgende ronde  op 15 februari  maken de overgebleven kandidaten in een 
workshop een kunstwerk van hun zelfgekozen thema waarmee zij als kinderburgemeester 
een jaar aan de slag willen gaan (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, een groener Amersfoort of 
kinderarmoede). Zij beelden dat uit in een droom voor Amersfoort! 
De kunstwerken worden van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 
tentoongesteld op de ramen van het stadhuis; elk kunstwerk vergezeld van een QRcode met 
audioopname waarin de kandidaat meer vertelt over de droom. 
In diezelfde week bezoeken de kinderwijkraden en afvaardigingen van kinderen uit de wijken 
de tentoonstelling. Zij kiezen vervolgens met welke droom voor Amersfoort zij samen met 
de kinderburgemeester aan de slag willen gaan. De kandidaat van de winnende droom 
wordt de kinderburgemeester. 

Winnaar
De burgemeester brengt op 9 maart een verrassingsbezoek aan het kind dat de eerste 
kinderburgemeester van gemeente Amersfoort gaat worden. Op dinsdag 4 april wordt 
de kinderburgemeester op feestelijke wijze tijdens de gemeenteraadsvergadering op het 
stadhuis geïnstalleerd.

Kinderen aan de slag tijdens de ABC-kinderateliers: inspiratie voor het ontwerp van de 
ambtsketen voor de kinderburgemeester. 

Kom op 14 februari op het raadspreekuur!

Het raadspreekuur is gewoon een kop koffie of thee met een goed gesprek. Vertellen wat u op uw 
hart hebt. Wat u belangrijk vindt. Een gesprek waarin u vragen kunt stellen en uw zorgen uiten. 
Een goed idee inbrengen. Of gewoon eens kennismaken. Tijdens het raadspreekuur zitten enkele 
raadsleden van verschillende partijen voor u klaar. Wilt u op 14 februari op raadspreekuur komen? 
Meld u dan aan en mail of bel naar: gemeenteraad@amersfoort.nl / 033  469 4379. Het spreekuur 
wordt gehouden op het oude stadhuis, Stadhuisplein 5.

Op de foto v.l.n.r.: Raadsleden Lisa Overmars, Ida Bromberg en Tahsin Bülbül.


