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Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen
Speciaal voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten biedt 
de gemeente Amersfoort een collectieve zorgverzekering aan. Dit is een 
verzekering van DSW met extra ruime vergoedingen. De gemeente betaalt 
mee aan uw premie. U kunt kiezen uit twee pakketten: standaard of top. 
Deze verzekering is voor inwoners van Amersfoort met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm. 

U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering wanneer u per 
maand niet meer ontvangt dan de hieronder genoemde bedragen (dit zijn 
bedragen tot 120% van de bijstandsnorm, excl. vakantiegeld).

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.256,07 € 1.397,26
Samenwonend/getrouwd € 1.794,39 € 1.892,81

Informatie over deze zorgverzekering, de pakketten en de vergoedingen 
vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl. Kies eerst de gemeente 
waar u woont. U komt dan op de pagina met alle informatie over de 
pakketten en premies. Ook kunt u hier een vergelijking maken met uw 
huidige verzekering.

Overstappen?
Wilt u overstappen van uw huidige naar deze zorgverzekering? Houd de 
Burgerservice nummers (BSN) bij de hand van alle gezinsleden die de 
overstap maken. Ook is het handig om uw huidige polis erbij te hebben. 

Wilt u hulp of heeft u vragen?
Bel met de gemeente Amersfoort, tel. 14 033. Zij helpen u met vragen. 

Wilt u liever langskomen?
Maak een afspraak bij één van de Informatiewinkels van Indebuurt033.  
Zie ook www.indebuurt033.nl
•  Soesterkwartier en Amersfoort Zuid:  

Amsterdamseweg 6-K, 033 – 737 0294 
•  Amersfoort Noord:  

Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt), 033 – 737 0353 en  
Leeghwater 1-3 (Icoon).

•  Kruiskamp: Neptunusplein 66-K, 033 – 475 5664 
•  Liendert: Wiekslag 92 (De Groene Stee), 033 – 303 6420

Meer informatie vindt u op: www.amersfoort.nl/zorgverzekering.

Het Sportgala Festival Edition meebeleven? Meld je aan
 Wie zin heeft om op 28 november 
2022 het Sportgala Amersfoort in 
theater Flint te bezoeken, kan zich 
nu aanmelden via de website 
www.amersfoortsportgala.nl. Het 
lijkt een verrassend evenement 
met bijzondere ontmoetingen 
te worden. Deze editie staat in 
het teken van talent, bijzondere 
inzet van vrijwilligers, prestaties 
van verenigingen en sponsoren. 
En natuurlijk is er de feestelijke 
uitreiking van de Sportpenningen 
2022 onder leiding van Jeroen 
Stomphorst.

Daarnaast is er een 
middagprogramma voor jongeren 
en een avondprogramma. Bezoekers 
krijgen het advies om casual 
gekleed te komen, zodat ze de 
sportactiviteiten optimaal kunnen 
beleven. Zo kunnen bezoekers 
bijvoorbeeld meedoen aan een 
e-sport, een sportieve selfie maken 
of met vrienden ontdekken wie de 
sterkste is. Óf natuurlijk langs de 
zijlijn supporter voor vrienden zijn: 
voor ieder wat wils.

Zowel ’s middags als ’s avonds is de 
toegang gratis. Bezoekers wordt 
wel gevraagd om zich vooraf aan te 
melden, zodat de organisatie weet 
hoeveel mensen er komen.

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.

Twan Vet is de stadsdichter van Amersfoort. Hij schrijft regelmatig over typisch Amersfoortse of actuele onderwerpen. 
Als kunstenaar is de stadsdichter vrij in onderwerpkeuze en de inhoud van zijn werk. De gemeente is daarom niet 
verantwoordelijk voor wat hij schrijft.

(foto: Kinkate via Pixabay)

In ieder lijf
In ieder lijf schuilt een atleet: de snelste tijd,
een mooi moment, het geluk van het bewegen zelf,
dat in elke vorm je zijdezachte vleugels geeft –
 
wie beweegt, die leeft. Zo kom je altijd vooruit:
op de baan, de straat, in het bestaan –
wie stilstaat, wordt door zichzelf ingehaald.
 
Span je mooiste spieren aan. Strek je goede moed
tot grote hoogte uit. Rek de jaren in je bloedbaan op.
Voel hoe elke vezel in je lichaam ademhaalt –
 
weet dat wie beweegt, onomstotelijk bestaat.
 

Twan Vet
Stadsdichter Amersfoort

https://www.amersfoort.nl/wijkteams
https://www.amersfoort.nl/belastingen-1.htm
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Inloopspreekuur voor vragen over het OV in Hoogland

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer (OV)? Maak dan gebruik 
van het OV-inloopspreekuur op maandag 21 november in Hoogland.

De OV-ambassadeurs zijn van 14.30 tot 16.00 uur in Dorpshuis de Neng aanwezig om 
uitleg te geven over bijvoorbeeld hoe u een OV-chipkaart aanvraagt, of hoe het gaat met de 
keuzedagen. Heeft u deze of andere vragen over het OV? Kom dan vrijblijvend langs en laat 
u informeren.

Wanneer: maandag 21 november 2022
Waar: Dorpshuis De Neng, Engweg 7,  Hoogland
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur

Telefonische spreekuren  
Heeft u liever telefonisch contact, dan kunt u bellen met één van de OV-ambassadeurs 
tijdens het telefonisch spreekuur. Bel 033 – 208 23 80 op werkdagen van 9.00–12.00 uur.

OV-ambassadeurs zijn senioren die vrijwillig anderen op weg helpen. Zij staan u graag te 
woord. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl.

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.

Ontdek welke regelingen  
er voor jou zijn op

geldcheck033.nl

Geen  
geld  
om te  
sporten?

Windmolens in
mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Beukenlaan en Berkenlaan 
(tussen Esdoornlaan en 
Plataanweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari 2023 t/m 
6 maart 2023

Brenninkmeijerlaan 
(onderdoorgang A1)

Wegwerkzaamheden. Onderdoorgang 
A1 afgesloten voor autoverkeer. 
Omleidingen staan aangegeven.

t/m 18 november.

Caraïben Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

21 november t/m  
9 december.

Cycladen Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

5 december t/m  
23 december.

Evertsenstraat (tussen 
Banckertstraat en 
Crijnssenstraat)

Afgesloten voor doorgaand verkeer 
in verband met het verkeersproject 
Streetwise.

8 december tussen 
9.00 en 14.00 uur.

Heideweg ter hoogte van de 
Cycladen en Caraïben

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
langs het werk geleid met inzet van 
verkeersregelaars.

5 december t/m  
9 december.

Holkerweg en 
Kattenbroekerweg (brugdek)

Werkzaamheden aan het brugdek. 
Verkeer kan passeren via een om-en-
om regeling. (Let op! Is een busroute.)

24 november 20:00 
tot 25 november 
4:00 uur.
25 november 20:00 
tot 26 november 
4:00 uur.

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

14 november 2022 
t/m 23 januari 
2023.

Kamerlingh Onnesstraat en 
omliggende straten

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half december.

Kamillestraat en Seringstraat Op verschillende momenten 
afgesloten voor doorgaand verkeer in 
verband met een kraan op de weg.

Seringstraat 24 t/m 
34: 14 november 
t/m 15 november.
Kamillestraat 
nummer 29, 33 
en 37: Van 16 
november t/m  
21 november.

Lient en Leilat Wegwerkzaamheden t/m 2 december.

Meridiaan - Orion Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid.

14 t/m 23 
november.

Oudegein ter hoogte van 
nummer 35 - 37

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

22 november.

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 23 december.

Plataanweg (tussen 
Zevenhuizerstraat en Engweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 23 januari 
2023.

Queekhoven ter hoogte 
van Somersbergen en 
Spruitenburg

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

10 november t/m  
2 december.

Spaarnestraat ter hoogte van 
nummer 65

Weg afgesloten in verband met kraan 
op de weg.

23 november.

Verhoevenstraat ter hoogte 
van nummer 44

Weg afgesloten in verband met kraan 
op de weg.

2 december.

Vrouwenpolder (tussen 
Damespolder en 
Ameliapolder)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 9 december.

Waterdorp Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari.

Zevenhuizerstraat (tussen 
rotonde Van Boetzelaerlaan 
en Kraailandhof/Esdoornlaan)

Rioleringswerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 25 november.

Zwanenhalssteeg Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 17 november.

https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.amersfoort.nl/werkaandeweg
https://www.geldcheck033.nl
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


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.

Samen Duurzaam
De gemeente werkt aan een duurzame stad. Waar voldoende groen te vinden 
is. Waar water, lucht en bodem schoon zijn. Een plek waar mensen zich veilig 
voelen. Een CO2-neutrale stad. Kortom, een stad waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is. Dit kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met inwoners 
en gebruikers van de stad: Samen Duurzaam. Heeft u leuk duurzaam nieuws uit 
Amersfoort? Laat het ons dan weten via duurzamestad@amersfoort.nl.
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Spreekuur waar je energie van krijgt
Energiespreekuur in de Bieb, iedere woensdagmiddag van 2 tot 4

Van 14.00 tot 16.00 uur is er elke woensdag een energiespreekuur. Op de 
begane grond van de Openbare Bibliotheek op het Eemplein. Goed voor 
het klimaat en uw portemonnee.

Wat kunt u verwachten? Iedere 
woensdagmiddag zijn er adviseurs 
aanwezig die u kunnen helpen 
bij praktische energievragen. Hoe 
moet ik radiatorfolie aanbrengen? 
Hoe krijg ik mijn energierekening 
naar beneden? Ik wil best 
isoleren maar waar begin ik dan? 
Is er subsidie beschikbaar voor 
mijn zonnepanelen? Ik kan niet 
meer rond komen door mijn 
energierekening, waar kan ik 
terecht? Et cetera. 

De gemeente en (vrijwillige) 
energiecoaches helpen u op weg. 
En als ze het antwoord niet direct 
weten, dan gaan ze het uitzoeken 
of verwijzen ze u door naar de 
juiste persoon of organisatie. Dus 
tot ziens op het wekelijkse energie 
spreekuur in de bieb. Praktisch, voor 
iedereen en makkelijk vindbaar. 
Iedere bezoeker wordt beloond met 
een product om meteen aan de slag 
te gaan.

Sluit je aan bij Meet Je Stad
Bouw uw eigen meetkastje tijdens de gratis workshop als u een groen dak hebt of er binnenkort een gaat plaatsen.  
Zo ontdekt u hoe goed uw dak water vasthoudt, isoleert en verkoelt.

Met het kastje wordt u gekoppeld aan het Meet Je Stad meetnetwerk. Daar doen inwoners van Amersfoort onderzoek 
naar het leefklimaat in de stad en de effecten van maatregelen, zoals groene daken. De workshop is van 13.00 tot 17.00 te 
volgen op 27 november. Kijk voor meer informatie op: www.meetjestad.nl

Amersfoortse Berg start als 
eerste eco-school in Amersfoort
De Amersfoortse Berg is trots van start te gaan met hun 
eco-team. Dit team van leerlingen en begeleiders gaat 
duurzaamheid meer op de kaart zetten. Met het eco-team 
heeft De Amersfoortse Berg de ambitie om de groene vlag te 
dragen binnen eco-schools. Dit is een door de Verenigde Naties 
erkend keurmerk voor scholen die echt werk willen maken van 
duurzaamheid.

Het initiatief om de school te verduurzamen wordt vanuit het 
eco-team gedragen. Het eco-team van De Amersfoortse Berg 
bestaat uit 8 leerlingen en 3 begeleiders. Gaandeweg hoopt de 
school steeds meer leerlingen en medewerkers te betrekken bij 
de verduurzaming van de school. 

Alleen al het feit dat de school meedoet zorgt al voor 
bewustwording: 'Zo gebruikte ik soms meerdere koffiebekertjes 
op een dag. Om een beter voorbeeld te geven gebruik ik nu een 
kopje én het lukt om die niet kwijt te raken,' aldus een van de 
begeleiders van het eco-team. 

Het eco-team wil meer mensen betrekken om duurzaam aan 
de slag te gaan. Met het tekenen van de verklaring spreekt de 
school een belangrijke intentie uit om samen met het eco-team 
in actie te komen.

Meer inspirerende 
voorbeelden?
AmersfoortDuurzaam.nl 
is hét platform dat steeds 
wordt aangevuld met leuke 
voorbeelden van duurzame 
inwoners en ondernemers in 
Amersfoort.  

Laat u inspireren op 
amersfoortduurzaam.nl voor 
uw volgende duurzame stap.

Zondag 27 november
Workshop Meet Je Stad
www.meetjestad.nl

Woensdag 16 november 
19.30 tot 21.30
Natuuracademie: 
Wintertrekvogels
Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
CNME@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
natuuracademie

Zaterdag 19 november en 
zondag 20 november 
12.00 tot 17.00
Vikingweekend
Middeleeuws Erf ‘De Bergkamp’
Schothorsterlaan 21
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/
middeleeuws-erf

Zondag 20 november 
12.00 tot 16.00
Kerstmarkt bij 
Kringloopcentrum Leusden
Kringloop Leusden
Bedrijfsweg 1
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Zondag 27 november 
11.00 tot 16.00
Kerstmarkt bij 
Kringloopcentrum Amersfoort
Kringloopcentrum Amersfoort
Zwaaikom 21
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Woensdag 7 december 
19.00 tot 21.15
Groenvisie in Vogelvlucht 10
Het Groene Huis, 
Schothorsterlaan 21
groenestad@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/ 
beleid

Kalender

Uw energiecoach in het Eemhuis.

Rector C. Harink van De Amersfoortse Berg tekent verklaring voor 
start als eco-school.

https://AmersfoortDuurzaam.nl


4 | Stadsberichten woensdag 16 november 2022  Nieuws van de gemeente Amersfoort

De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Voortgang Vreeland-Alliantie

Zijn de woningen in de straat Vreeland in het 
Soesterkwartier inmiddels veiliger en gezonder geworden? 
Op 28 juni gingen de raadsleden tijdens De Ronde in gesprek 
met de Alliantie over het onderhoud en de renovatie van 
woningen en hoe de woningbouwcorporatie omging met 
de klachten van de verhuurders. En werden er toezeggingen 
gedaan door de Alliantie en het college. De SP wil weten hoe 
het daarmee staat.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat van de 
woonbouwcorporaties wordt verwacht dat zij geen sociale 
huurwoningen verkopen en dat de kwaliteit van de woningen 
op orde is. Het college heeft toegezegd dat zij hierop toeziet. 
Het doel van het rondetafelgesprek is om met de raadsleden, 
bewoners(commissie(s), de Alliantie en het college in gesprek 
te gaan over de voortgang van de gemaakte afspraken. In de 
Ronde van 28 juni heeft de Alliantie bijvoorbeeld toegezegd 
om:   
-  na te gaan of alsnog alle woningen kunnen worden 

bezocht/huishoudens kunnen worden bereikt om van alle 
huishoudens een beeld te krijgen over de toestand van de 
woningen;

-  onderzoek te doen naar de vochtproblemen, en de oplossing 
daarvoor, en dit met de gemeente te delen. 

Het college zegde toen onder andere toe om een 
terugkoppeling te geven van de controle op veiligheid van de 
woningen door de gemeente. 

19.00 uur. Molendijkzaal. Deze vergadering kunt u online 
volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live. Ronde 
‘Rondetafelgesprek’. U kunt niet inspreken. Toch uw 
mening meegeven aan raadsleden? Stuur een mail naar: 
gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Aanpak knooppunt Hoevelaken

De aanpak van de renovatie van knooppunt Hoevelaken wordt al jaren opgeschoven. Hierdoor worden ook deelprojecten 
zoals aanleg van de Danzigtunnel en de daarbij horende geluidwerende maatregelen voor omwonenden uitgesteld. Dat 
heeft ook gevolgen voor de directe omgeving, zoals overlast die inwoners ervaren in de Vlinderbuurt. Intussen is er nog 
geen zicht op wanneer het knooppunt wordt aangepakt. Daarom wil GroenLinks met de andere fracties en het college in 
gesprek. 

Het doel van dit rondetafelgesprek is om een overzicht 
van het project te krijgen en voor de raad helder te krijgen 
wat alle gevolgen zijn van het uitblijven van de renovatie. 
Maar ook wat de gemeente kan doen om die gevolgen te 
voorkomen. Vragen als: wat zijn de mogelijkheden, wat 
zijn de risico’s en wat zijn de bijbehorende kosten, worden 
tijdens dit rondetafelgesprek besproken. 

19.00 uur. Vermeerzaal. Deze vergadering kunt u 
online volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live. 
Ronde ‘Rondetafelgesprek’. U kunt niet inspreken. 
Toch uw mening meegeven aan raadsleden? Mail naar: 
gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Knooppunt Hoevelaken (foto: gemeente Amersfoort). 

De agenda van de gemeenteraad op 22 november   
Vreeland, knooppunt Hoevelaken en kindervragenuur

Dinsdagavond 22 november is er weer een vergaderavond De Ronde. Er zijn vijf vergaderingen. De raadsleden 
vergaderen over de renovatie van de Vreeland-flats en over de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Ook is er een 
informatiebijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort in de Expo in Hoevelaken. Van 17.00 tot 18.00 
uur is het tweede kindervragenuur van Amersfoort en nemen kinderen uit groep 7 en 8 de gemeenteraad over. 

Vergadering volgen?

U kunt de vergaderingen De Ronde bijwonen vanaf 
de publieke tribunes in de vergaderzalen. Ook kunt u 
alle vergaderingen online volgen via Politiek Portaal: 
amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website staat ook 
de agenda met de vergaderstukken. Het kindervragenuur 
wordt uitgezonden op youtube.com/raadamersfoort.

Tweede Amersfoortse  
kindervragenuur op 22 november!

De gemeenteraad van Amersfoort organiseert op  
22 november weer een kindervragenuur! Van 17.00 uur 
tot 18.00 uur nemen kinderen uit groep 7 en 8 uit de 
gemeente Amersfoort in de Raadzaal de gemeenteraad 
over. 

Elk jaar wordt op 20 november de Dag van de Rechten 
van het Kind gehouden. Een dag waarop in de hele 
wereld gevierd wordt dat kinderen speciale rechten 
hebben. Dat wil de Amersfoortse gemeenteraad dit jaar 
op dinsdag 22 november ook in Amersfoort vieren met 
het kindervragenuur. Kinderen uit Liendert/Rustenburg, 
Nieuwland, Vathorst, Soesterkwartier en Kruiskamp doen 
dit jaar mee. Zij mogen vragen stellen aan een raadslid (of 
politieke partij) en aan de burgemeester of een wethouder 
over onderwerpen die hen bezighouden. Vragen gaan 
bijvoorbeeld over: overlast van hangjongeren, natuur, 
verkeersveiligheid en armoede. 

Het kindervragenuur wordt live uitgezonden via het 
YouTube-kanaal van de gemeenteraad: youtube.com/
raadamersfoort. U kunt het kindervragenuur ook volgen 
vanaf de tribunes van de Raadzaal of op de vide. Maar let 
op: vol is vol!

Kindervragenuur vorig jaar november (foto: Annemoon van 
Hemel).

Lees verder op de volgende pagina >>

De Ronde 

Flats in de straat Vreeland (foto: griffie).

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://youtube.com/raadamersfoort
https://youtube.com/raadamersfoort
https://youtube.com/raadamersfoort
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Verder op de agenda 

Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet - 
Voorbereiding Besluit (20.30 uur. Vermeerzaal)
De gemeenteraad gaat over het financiële beleid, 
het financiële beheer en de inrichting van de 
financiële organisatie. Op grond van artikel 212 van 
de Gemeentewet moet elke gemeente hierover een 
verordening vaststellen. Dit wordt ook wel de ‘Financiële 
verordening’ genoemd. De vorige verordening dateert 
uit 2016 en moet worden aangepast. Vanaf 2023 is het 
college verplicht een verklaring over de rechtmatigheid 
op te stellen voor de raad. Daarnaast zijn de kaders 
voor inkoop en aanbesteden vernieuwd, uitgebreid en 
aangescherpt. 
Wilt u inspreken en uw mening meegeven aan 
raadsleden? Mail naar: gemeenteraad@amersfoort.nl. 

Stand van zaken dossier Vahstahl - Informatieronde 
(Deels besloten. 21.45 uur. Vermeerzaal)
Het college informeert de gemeenteraad regelmatig 
over het conflict tussen de gemeente Amersfoort en 
projectontwikkelaar Vahstal en de lopende procedures 
daarin. Zoals de schadestaatprocedure (om vast te 
stellen wat de schade is aan de kant van Vahstal). Het 
conflict gaat over de bouw van woningen. Deze Ronde 
start openbaar. In de Ronde moet vervolgens eerst 
door de raadsleden een besluit genomen worden over 
geheimhouding (volgens artikel 86 Gemeentewet) 
van wat wordt besproken. Als de raadsleden daar in 
meerderheid mee instemmen, wordt de rest van de 
vergadering besloten gehouden. 

De vergaderingen zijn live te volgen via  
amersfoort.raadsinformatie.nl/live.

Lees verder op de volgende pagina >>

Meerjareninvesteringsprogramma sportvoorzieningen

In het Coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat er een meerjareninvesteringsprogramma voor sportaccommodaties op 
wordt gesteld, waarbij verduurzaming van groot belang is. Voordat de ontwikkeling daarvan start bespreken de raadsleden 
met het college de kaders en richtlijnen voor de ontwikkeling van het programma.  

Op basis van het meerjareninvesteringsprogramma 
(mip) kunnen door de raad besluiten worden genomen 
over (her)ontwikkeling van binnensportvoorzieningen, 
buitensportvoorzieningen en sport- en beweegvoorzieningen 
in de openbare ruimte. Het mip geeft inzicht in welke 
vervanging, verplaatsing en realisatie van sportvoorzieningen 
nodig is op korte, middellange en lange termijn en welke 
financiële middelen hierbij nodig zijn. De raadsleden zullen 
tijdens deze Ronde onder andere praten over een oplossing 
voor het tekort aan sportvelden en het versterken van de 
openbare buitenruimte voor sporten en bewegen. 

20.30 uur. Molendijkzaal. Deze vergadering kunt u online 
volgen via amersfoort.raadsinformatie.nl/live. Ronde 
‘Peiling’. U kunt inspreken en uw mening meegeven aan 
raadsleden. Aanmelden: gemeenteraad@amersfoort.nl.

(foto: Sportnota gemeente Amersfoort).

Informatiebijeenkomst RES Amersfoort 

De raadsleden zijn uitgenodigd door Bureau Regio Amersfoort voor een informatiebijeenkomst over de Regionale Energie 
Strategie Amersfoort. Deze bijeenkomst komen vooral de verschillende belangen, informatie over lokaal eigendom en de 
vraag ‘waarom wind’ aan bod. 

Gastsprekers zijn: Windalarm, Extinction Rebellion, Natuur 
en Milieufederatie Utrecht, Energie van Utrecht, JongRES en 
LTO (Land- en Tuinbouworganisatie). Ook zijn er sprekers van 
het Nationaal Programma RES over de ‘waarom wind’ vraag, 
en initiatiefnemers van een lokaal energiebedrijf die het 
Overijsselse dorp Nieuwleusen van windenergie (én extra 
inkomsten) voorziet. 

RES
Dertig regio’s in Nederland stellen een Regionale 
Energiestrategie (RES) op. Dat is afgesproken in het landelijk 
Klimaatakkoord. In de RES staat hoe en waar een regio in 

2030 grootschalig zon- en windenergie gaat opwekken. 
In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% 
afgenomen zijn. Elke regio moet daaraan bijdragen en een 
voorstel doen hoe de regio dat gaat doen. De gemeenten 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, 
Woudenberg, Provincie Utrecht en het Waterschap Vallei 
en Veluwe maken onderdeel uit van RES regio Amersfoort. 
Meer informatie vindt u op de website: resregioamersfoort.nl. 

Expo, Koninginneweg 1, Hoevelaken. 18.30 tot 22.00 uur. 

Terugblik gemeenteraadsvergadering 8 november   
Besluit over begroting en extra krediet voor nieuw stadhuis

De raadsleden besloten tijdens de raadsvergadering van 8 november over de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2023-2026. U leest er meer over op de pagina’s vier 
tot en met zeven. Ook besloot de raad over extra krediet voor het nieuwe stadhuis. Het raadsvoorstel om subsidie te verstrekken aan tennisvereniging ALTA, voor een blaashal, 
werd aangenomen. Er werd een buitengewoon fractielid benoemd voor GroenLinks. In de Actualiteitenraad stelden raadsleden vragen over de GGiD-app van de GGD regio Utrecht 
en over een vuurwerkverbod.

Zonneveld naast Meander ziekenhuis (foto: Simon Lamme).

Vragen over vuurwerkverbod en digitaal kinddossier GGD

Tijdens de Actualiteitenraad stelden Hans-Dieter de Smit (CDA) en Freya Sixma (GroenLinks) vragen aan het college over het 
stopzetten van de applicatie van GGiD (digitaal kinddossier) van GGD regio Utrecht. Christian van Barneveld (Partij voor de 
Dieren) en Youssef El-Messaoudi (GroenLinks) stelden vragen over het vuurwerkverbod, dit naar aanleiding van een bericht 
van de NOS dat twaalf gemeenten een algeheel vuuurwerkverbod gaan instellen met Oud en Nieuw 2022-2023. 

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft geprobeerd samen 
met GGD regio Hollands Noorden en GGD regio Twente een 
digitaal systeem op te tuigen voor de jeugdgezondheidszorg. 
Na vier jaar is besloten met dit project te stoppen omdat 
er geen vertrouwen is dat dit een werkbaar systeem 
oplevert. De raadsleden vroegen het college wat dit gaat 
betekenen voor de gemeentes, nu de kosten van het 
mislukte project (bijna vijf miljoen euro) voor rekening van 
de gemeentes komen. Voor Amersfoort is dit een bedrag 
van €650.000 euro. Wat betekent dat voor de uitvoering van 
de jeugdgezondheidszorg? Wethouder Micheline Paffen-
Zeenni: “De gemeente is door de GGD een aantal keer bericht 
dat er problemen waren met het project. Het was echter 
niet bekend dat de problemen zo erg waren om te stoppen 
met het project.” De wethouder zei onder andere dat de 
kosten in één keer worden betaald vanuit het overschot 

van € 4.3 miljoen euro in het programma Sociaal Domein. 
Daardoor vormt het geen gevaar voor de uitvoering van het 
programma Sociaal Domein.  

Vuurwerkverbod
Twaalf gemeenten, waaronder Soest, hebben een 
algeheel vuurwerkverbod afgekondigd. Landelijk geldt 
geen algeheel verbod (knalvuurwerk en vuurpijlen zijn 
wel verboden). De gemeente Amersfoort heeft ook geen 
algeheel vuurwerkverbod. In Amersfoort is hier in 2021 
een motie over aangenomen en het college heeft de raad 
eerder dit jaar geïnformeerd over dit onderwerp. Christian 
van Barneveld en Youssef El-Messaoudi wilden van het 
college weten of het verbod niet toch dit jaar ingesteld 
zou kunnen worden. Burgemeester Lucas Bolsius zei dat 
Amersfoort een zorgvuldig proces wil. “Het verbod gaat 

alleen over het afsteken van vuurwerk. Het mag nog steeds 
verkocht worden.” De gemeente Amersfoort is druk bezig 
met stadsgesprekken, om draagvlak te krijgen voor het 
verbod. Hierover krijgt de raad begin volgend jaar bericht 
van het college. Er wordt nog wel gekeken waar voor dit jaar 
vuurwerkvrije zones geregeld kunnen worden.

Terugblik De Actualiteitenraad

Amersfoort heeft nog geen algeheel vuurwerkverbod. De 
gemeente kijkt waar voor deze jaarwisseling vuurwerkvrije 
zones kunnen komen. 

Inspreken? 

De raadsleden horen graag uw mening, zodat zij 
die kunnen betrekken bij hun afwegingen over een 
onderwerp. Neem voor meer informatie over inspraak en 
aanmelden contact op met de raadsgriffie  
(telefoon: 469 4379, e-mail: gemeenteraad@amersfoort.
nl) of kijk op amersfoort.nl/gemeenteraad.  

Niet inspreken maar toch uw mening geven? Neem direct 
contact op met raadsleden (zie contact gegevens op de 
site) of stuur een brief aan de gemeenteraad via  
griffie@amersfoort.nl. 

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://amersfoort.raadsinformatie.nl/live
https://amersfoort.nl/gemeenteraad
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Niemeijer benoemd tot buitengewoon fractielid GroenLinks

Harmen Niemeijer (GroenLinks) werd benoemd 
tot buitengewoon fractielid. Elke fractie mag twee 
buitengewoon fractieleden hebben. 

Niemeijer werd benoemd met 35 stemmen voor en één 
stem tegen. Buitengewoon fractieleden vergaderen mee 
met de fracties en mogen als woordvoerder deelnemen 
aan de vergaderingen van De Ronde. Ook mogen zij vragen 
stellen aan het college. Zij mogen niet deelnemen aan een 
raadsvergadering. 

Harmen Niemeijer legde de eed af (foto: griffie). 

Raad stemt in met inzet reserve Sport en bewegen voor blaashal ALTA en 

bekostiging sportparkmanagement 2023

Tennisvereniging ALTA heeft in 2013 een subsidie ontvangen voor de realisatie van een tennishal. Door verschillende 
omstandigheden is deze er niet gekomen en de subsidie niet gebruikt. Tennisvereniging ALTA heeft nu een aanvraag 
ingediend voor subsidie voor een blaashal. De raad besloot om daarvoor eenmalig op voorstel van het college € 124 
duizend euro te verstrekken uit de reserve Sport en bewegen. Bij het raadsvoorstel werd een amendement verworpen, een 
motie verworpen en een motie aangenomen. 

De raad besloot daarbij ook om een bedrag van € 100.000 
aan de reserve Sport en bewegen te onttrekken voor de 
bekostiging van de pilot Sportparkmanagement in 2023. 
Wethouder Ben van Koningsveld zei over de subsidie voor 
ALTA: “Het kan niet zo zijn dat na jaren de rem wordt gezet 
op een subsidie die al is vergeven, met een vergunning die 
al is vergeven en dat de subsidie moet worden ingeleverd 
door een collegewissel. Inmiddels is de eenderderegeling 
afgeschaft dus moet het via de raad. Het college heeft er 
moeite mee het helemaal op nul te zetten. De subsidie was 
van ALTA en blijft in feite van ALTA. Er wordt geen subsidie 
verstrekt zolang er een bezwaarprocedure loopt.”

Geen bijdrage blaashal
GroenLinks is tegen de subsidie en diende samen met 
de fracties Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren het 
amendement ‘Bijdrage blaashal’ in. Bram Leeuwenkamp: 
“Het bestuurlijke commitment dat aan ALTA is gegeven, is 
afgedaan door de vergunning te verlenen. GroenLinks voelt 
zich niet gebonden aan het toekennen van de subsidie. 
Met dit amendement wordt ruim € 155.000,00 behouden 
in de reserve Sport en bewegen. Dat bedrag is goed op een 
andere manier te besteden.” 
>  Het amendement werd verworpen met 22 stemmen tegen 

(D66, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA en Amersfoort voor 
Vrijheid) en 15 stemmen voor (GroenLinks, Amersfoort2014, 
Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort en DENK). 

Amersfoort2014 diende met Partij voor de Dieren de motie 
‘Blaashal afblazen, tariefverhoging niet opblazen’ in. De 
fracties verzochten het college om de voorgestelde bijdrage 
van €124.000,- aan de blaashal niet toe te kennen, maar dit 
bedrag te gebruiken om de stijging van de maatschappelijke 
tarieven sportaccommodaties terug te brengen tot 2,7%. 
Menno Fousert: “Dat raakt veel meer sporters.” 
>  De motie werd verworpen met 28 stemmen tegen (D66, 

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA en Amersfoort
voor Vrijheid) en 9 stemmen voor (Amersfoort2014, Partij 
voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort en DENK). 

Ook voor buurtsportcoaches
De ChristenUnie diende samen met PvdA en CDA de motie 
‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ in. 

Marcel Koning: “De motie vraagt of de tennisbanen van 
ALTA ter beschikking kunnen worden gesteld aan de 
buurtsportcoaches, voor doelgroepen als scholen, minima, 
vrouwen uit kansrijke wijken en mensen uit de Wmo, zonder 
kosten, als de hal er komt. De behoefte om te kunnen 
sporten is groot bij een groot deel van de stad.” Maarten 
Flikkema (VVD): “Het is goed om faciliteiten ook voor 
anderen in te zetten.” Partij voor de Dieren stemde tegen: 
“Als de leden van ALTA het sportpark in Birkhoven (met een 
blaashal, red.) al te ver vinden, hoe waarschijnlijk is het dan 
dat minima, vrouwen uit kansarme wijken en mensen uit 
de Wmo de Berg beklimmen om te komen sporten?” Ook 
Amersfoort voor Vrijheid stemde tegen. Tom van Lamoen: 
“Het is belachelijk als voorwaarden aan subsidies worden 
gehangen.” 
>  De motie werd aangenomen met 25 stemmen voor (D66, 

CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, SP, Amersfoort voor Vrijheid 
en DENK) en 12 tegen (GroenLinks, Amersfoort2014, Partij 
voor de Dieren en Beter Amersfoort). 

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 22 stemmen voor 
(D66, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA en Amersfoort voor 
Vrijheid) en 15 stemmen tegen (GroenLinks, Amersfoort2014, 
Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort en DENK).

Tennisvereniging ALTA krijgt eenmalig € 124 duizend euro 
voor een blaashal zoals in sportpark Birkhoven (foto: griffie). 

Lees verder op de volgende pagina >>

Informatie over de vergadering

Bij de raadsvergadering waren Hans van Wegen (BPA) en Thomas van der Eerden (Amersfoort2014) afwezig. Hanske Mulder-
van Maanen (ChristenUnie) verliet wegens ziekte eerder de vergadering. Bij de behandeling van de ‘losse’ moties, aan het 
einde van de vergadering, waren daarom 36 raadsleden aanwezig.

Meerderheid raad stemt in met 
aanvullend investeringskrediet  
Huis voor de Stad

Volgens het college is door de enorme inflatie, hoge 
energieprijzen en prijsstijgingen zo’n 10 miljoen euro 
extra nodig voor het nieuwe stadhuis. Het college 
stelde voor om het pand in de Hellestraat af te stoten 
en in het coalitieakkoord en de conceptbegroting 2023-
2026 een reserve op te nemen om de prijsstijgingen 
te compenseren. De gemeenteraad stemde in met 
dit voorstel. Bij het raadsvoorstel werd een motie 
aangenomen. Een motie werd verworpen.  

Het CDA diende samen met de VVD de motie ‘Ook in 
Amersfoort een Witte Anjerperkje’ in. Jan de van der 
Schueren: “De witte anjer is inmiddels het nationale 
symbool voor erkenning van en waardering voor 
de Nederlandse veteraan. Het Nationaal Comité 
Veteranendag heeft in het kader van ‘Nederland 75 
jaar bevrijd’ een oproep gedaan aan alle Nederlandse 
gemeenten om hun veteranen te waarderen met een 
speciaal Witte Anjerperkje of Veteranenperkje. Amersfoort 
heeft nog niet zo een perkje. De motie verzoekt een Witte 
Anjerperkje aan te leggen in de directe omgeving van het 
nieuwe Huis voor de Stad.” Hugo Kruyt (SP) reageerde: 
“Ik gun het een mooiere plek dan een stadhuis dat na 
vijftig jaar al niet meer als stadhuis bruikbaar is. Kan geen 
oplossing worden gekozen voor de langere termijn?”
>  De motie werd aangenomen met 35 stemmen voor en 

2 tegen (SP). 

Kleinere bezuinigingen
De VVD diende de motie ‘Wie het kleine niet eert’ in. 
De motie vraagt om in het traject van de bouw van het 
nieuwe stadhuis te kijken naar kleinere bezuinigingen. 
Maarten Flikkema: “De VVD wil dat ook in het vervolg-
traject wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten 
te beperken. Als een bedrag van € 10 miljoen euro wordt 
toegekend, betekent dat niet dat dat op moet.” Wethouder 
Micheline Paffen-Zeenni ontraadde de motie en zei 
onder andere. “Het college zal de vervolgtrajecten, zowel 
de aanbesteding als de realisatie, sober en doelmatig 
blijven begeleiden. Er worden geen extra’s toegevoegd. 
Geprobeerd wordt binnen de afgesproken budgetten te 
blijven.” 
>  De motie werd verworpen met 25 stemmen tegen (D66, 

GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Beter 
Amersfoort en DENK) en 12 voor (VVD, Amersfoort2014, 
PvdA, SP en Amersfoort voor Vrijheid).

Het raadsvoorstel werd aangenomen met 29 stemmen voor 
(D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA en Partij 
voor de Dieren) en 8 stemmen tegen (Amersfoort2014, SP, 
Beter Amersfoort, Amersfoort voor Vrijheid en DENK).

Terugblik Het Besluit

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. 

Voor een volledige weergave van de behandeling van de 
onderwerpen, stemverklaringen 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 en amendementen), het schriftelijk verslag en de 
besluitenlijst vindt u op Politiek Portaal:  
amersfoort.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/997701. U kunt 
de vergadering daar ook terugkijken. Daarnaast kunt u de 
vergadering terugkijken via youtube.com/raadamersfoort. 

Raadsvergadering van 8 november (foto: griffie).

Bij het nieuwe stadhuis komt ook een Witte anjerperkje 
(foto: CDA). 

https://amersfoort.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/997701
https://youtube.com/raadamersfoort
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Moties

Er werden vier moties behandeld die niet bij een raadsvoorstel horen: over jeugdoverlast in Vathorst, de referendumverordening en een Skaeve Huse. De vier moties werden verworpen.

Referendumverordening aanpassen
De motie ‘Maak de referendumverordening bruikbaar’ 
(Amersfoort voor Vrijheid en SP) ging over het actualiseren 
van de referendumverordening. In de huidige verordening 
zitten volgens de fracties veel uitzonderingsposities, 
waardoor de drempel voor een referendumaanvraag hoog 
is. Tom van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid): “De lijst met 
uitzonderingen bij deze verordening maken het onwerkbaar 
voor de grootste onderwerpen die spelen onder de 
bewoners.” Een meerderheid van de fracties was tegen de 
motie en wil dat dit eerst in De Ronde wordt besproken. 
>  De raad verwierp de motie met 29 stemmen tegen (Beter 

Amersfoort, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor 
de Dieren, PvdA en VVD) en 7 stemmen voor (Amersfoort
voor Vrijheid, Amersfoort2014, DENK en SP). 

De motie ‘Skaeve Huse plenair met bewoners bespreken’ 
(Amersfoort2014, PvdA, Amersfoort voor Vrijheid, Beter 
Amersfoort, VVD en DENK) ging over het organiseren van 
een plenaire bewonersavond met de bewonerswerkgroep 
en bewoners van Vathorst over het onderwerp Skaeve 
Huse. Er is eerder al een inloopbijeenkomst geweest voor 
inwoners. Lees meer over Skaeve Huse op de website van 
de gemeente: amersfoort.nl/skaevehuse. Sieta Koet-Minis 
(Amersfoort2014): “Tijdens deze bijeenkomst stonden 
bestuurders van de gemeente, ambtenaren en diverse 
maatschappelijke organisaties om het plan toe te lichten en 
vragen te beantwoorden en belanghebbenden konden hun 
mening laten horen. Vanwege deze setting zijn voor veel 
bezoekers de antwoorden op belangrijke vragen verloren 
gegaan. De aanwezige bestuurders en ambtenaren konden 
lang niet alle vragen duidelijk beantwoorden. De bewoners 
zijn naar huis gegaan met meer vragen dan antwoorden.” 
Wethouder Astrid Janssen ontraadde de motie. Vragen 
zijn verzameld en worden zorgvuldig beantwoord, zei 
ze. En: “Het inzicht en de wensen van de verschillende 
bewoners worden meegenomen en worden betrokken 
bij de uitwerking van de vervolgstappen van het proces. 
Het college informeert de raad en alle betrokkenen als de 
vervolgstappen duidelijk zijn. Het college heeft nog geen 
besluit genomen (over een Skaeve Huse in Vathorst-Noord, 
red.). Dit was een eerste bijeenkomst in een reeks van vele 
interactie- en participatiemomenten.’’

>  De raad verwierp de motie met 23 stemmen tegen 
(CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en Partij voor de 
Dieren) en 14 stemmen voor (Amersfoort voor Vrijheid, 
Amersfoort2014, Beter Amersfoort, DENK, PvdA, SP en VVD). 
De coalitiepartijen stemden tegen, zij vinden de motie 
vooral te vroeg in het proces. 

Skaeve Huse (foto: gemeente Amersfoort).

Aanpak van de jeugdoverlast in Vathorst
Bij de behandeling van de moties over jeugdoverlast nam 
plaatsvervangend voorzitter van de raad, Dirk-Joost van 
Hamersveld, de voorzittershamer van burgemeester Bolsius 
over.
Deze motie van de fracties PvdA, Amersfoort2014, VVD 
en DENK ging over het onderzoeken van de oorzaken van 
de jeugdoverlast in het winkelcentrum Vathorst en te 
onderzoeken wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn voor 
de aanpak van jeugdoverlast in Vathorst. Rachida Issaoui 
(PvdA) zei onder andere: “De aanpak van hangjongeren kan 
alleen succesvol worden opgepakt als alle betrokken partijen 
zich ermee bemoeien. Als de maatregelen goed op elkaar 
zijn afgestemd, versterken de onderdelen van de aanpak 
elkaar. Een integrale aanpak is de beste aanpak: samen staat 
men sterker.”
Burgemeester Lucas Bolsius zei onder andere: “Het 
vraagstuk over jongerenoverlast is breder dan alleen 
winkelcentrum Vathorst. Er moet een aanpak komen voor 
de gehele noordzijde van Amersfoort, omdat op diverse 
plekken sprake is van niet te tolereren gedrag. (…) Ik wil 

zo snel mogelijk inzicht geven in welke zaken al worden 
aangepakt om dan met de raad verder in te zoomen op 
welke vraagstukken antwoorden moeten komen.”
>  De raad verwierp de motie met 21 stemmen tegen (CDA), 

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP) en 15 stemmen 
voor (Amersfoort voor Vrijheid, Amersfoort2014, Beter 
Amersfoort, ChristenUnie, DENK, PvdA en VVD).

De motie ‘Uitbreiding cameratoezicht in Winkelcentrum 
Vathorst’ (Amersfoort2014 en PvdA) ging over te 
onderzoeken op welke plaatsen in winkelcentrum Vathorst 
extra camera’s nodig zijn en daarbij een zorgvuldige 
afweging te maken tussen privacy en veiligheid. Sieta Koet-
Minis (Amersfoort2014): “Wij willen vooruitlopend op een 
groter onderzoek, dat snelheid wordt gemaakt om iets te 
doen aan de onveiligheid in het winkelcentrum Vathorst. 
Daarvoor zijn camera’s nodig. Deze zijn aanwezig, maar 
de groep jongeren verplaatst zich. Er zijn extra camera’s 
nodig.” Burgemeester Bolsius ontraadde de motie, ook 
omdat de camera’s in het winkelcentrum niet van de 
gemeente of politie zijn. Hij stelde voor om in de aanpak 
van jeugdoverlast te kijken welke middelen kunnen worden 
ingezet.
>  De raad verwierp de motie met 27 stemmen tegen 

(Amersfoort voor Vrijheid, Beter Amersfoort, CDA, 
ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren 
en SP) en 9 stemmen voor (Amersfoort2014, PvdA en VVD).

Winkelcentrum Vathorst.  

Andere door de raad genomen besluiten 

•  VRU (Veiligheidsregio Utrecht): Ontwerp-regionaal 
risicoprofiel 2023 en inbreng beleidsplan VRU 2024-2027
 Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt 
éénmaal in de vier jaar een beleidsplan vast. Daarvoor 
kunnen gemeenteraden wensen meegeven. De raad 
Amersfoort vraagt specifiek aandacht voor ‘duurzaamheid’. 
>  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 36 stemmen 

voor (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, VVD, 
Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter 
Amersfoort en DENK) en 1 stem tegen (Amersfoort voor 
Vrijheid).

•  VRU (Veiligheidsregio Utrecht): Wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling
 De raad kon een zienswijze (officiële reactie) geven op 
een voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Veiligheidsregio Utrecht. Het college heeft 
voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de 
voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling. 
>  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

•  Voorbereidingsbesluit voor delen van Centraal 
Stadsgebied-Zuid
 Op 13 september 2011 heeft de raad het 

bestemmingsplan Centraal stadsgebied-Zuid vastgesteld. 
De raad heeft een besluit genomen over het vaststellen 
van een voorbereidingsbesluit. Hiermee kunnen er geen 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied plaatsvinden die 
niet passen in het toekomstige beleid voor het gebied. 
Dat zal nog vastgelegd worden in het nog op te stellen 
bestemmingsplan. 
>  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

•  Vaststelling Meerjarenstrategie 2023-2026 van de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM Regio Utrecht
 De ROM is in 2020 opgericht om de (regionale) 
economische structuur te versterken en biedt de 
ondernemers in de stad de kans beter te kunnen 
ondernemen, gebruikmakend van het netwerk, de 
kennis en kunde van de ROM. In de Meerjarenstrategie 
worden activiteiten van de ROM op de drie kerngebieden 
-innoveren, investeren en internationaliseren- verder
uitgewerkt. 
>  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

•  Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2023
 Het college heeft voorgesteld de maatschappelijke 
tarieven te verhogen met 8,5% in plaats van met 
de consumentenprijsindex van 14,5%. Hiermee kan 

de stijging enigszins beperkt blijven van de kosten 
die sportverenigingen maken voor de huur van de 
gemeentelijke sportaccommodaties. 
>  Het raadsvoorstel is aangenomen met 33 stemmen voor 

(D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Amersfoort2014, 
PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Beter Amersfoort, 
Amersfoort voor Vrijheid en DENK) en 4 stemmen tegen 
(VVD).

•  Verordening en bestuursovereenkomst inzake 
crematorium en begraafplaats Rusthof
 De verordening van crematorium en begraafplaats Rusthof 
wordt gewijzigd. Omdat Rusthof op het grondgebied 
van Leusden ligt, wordt er een bestuursovereenkomst 
tussen Amersfoort en Leusden gesloten. In die 
bestuursovereenkomst is vastgelegd wat de bestuurlijke 
afspraken tussen beide gemeenten zijn als het gaat om 
de totstandkoming en toekomstige wijzigingen van de 
verordening voor het crematorium en de begraafplaats 
Rusthof. Tijdens Het Besluit is er gestemd over het concept 
van de nieuwe verordening en het vaststellen van de 
bestuursovereenkomst.
>  Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Besluitvorming Programmabegroting 2023 en 
Meerjarenraming 2024-2026 
De raad stelde de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 vast, met wijzigingen door 
twee aangenomen amendementen. Bij verschillende begrotingsprogramma’s werden door fracties moties en 
amendementen ingediend. Er werden vijftien moties aangenomen. U leest hierna per begrotingsprogramma 
welke amendementen en moties zijn aangenomen of verworpen. Dit is een beknopte weergave van het debat 
dat de fracties over de moties en amendementen hielden tijdens de raadsvergadering van 1 november en van 
enkele stemverklaringen tijdens de vergadering van 8 november. Voor een volledige weergave verwijzen wij u 
naar het schriftelijk verslag of de uitzending op amersfoort.raadsinformatie.nl. 

Voorzitter van de raad, burgemeester Lucas Bolsius (foto: Annemoon van Hemel).

Lees verder op de volgende pagina >>

https://amersfoort.raadsinformatie.nl
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Programma Stedelijk beheer en milieu

Bij dit programma werden vier moties aangenomen. 
-  Motie Mag het licht uit (CDA, Amersfoort2014, D66): 

de fracties willen dat het college onderzoekt of de 
straatverlichting in Amersfoort versneld kan worden 
vervangen door een energiezuinige variant en waar het in de 
stad mogelijk is de straatverlichting vroeger te dimmen of 
uit te schakelen door gebruikmaking van slimme verlichting 
(bijvoorbeeld bewegingssensoren of het aanpassen van 
lichtspectrum). Arie den Ouden (CDA): “Ook voor openbare 
verlichting moet minder verbruiken de doelstelling zijn. Als 
daarnaast slimmer wordt geschakeld, kan extra worden 
bespaard op energieverbruik.(…) Langs de A1 zit een 
voetbalvereniging met een enorme lichtmast. Wellicht 
kan deze wat worden gedimd. Reclame-uitingen kunnen 
minder of niet.” Hans Lemain (VVD) vroeg daarbij ook de 
veiligheidsaspecten mee te nemen. 

De raad heeft deze motie aangenomen met 36 stemmen 
voor (CDA, Amersfoort2014, D66, SP, ChristenUnie, Beter 
Amersfoort, GroenLinks, PvdA, DENK, Partij voor de Dieren,  
en VVD en 1 tegen (Amersfoort voor Vrijheid).

-  Motie Aanvullende klimaatmaatregelen via revolverend 
klimaatfonds (PvdA): de fractie verzocht het college 
onderzoek te doen of een revolverend klimaatfonds in 
Amersfoort een aanvulling kan zijn op de al bestaande 
financieringsregelingen. (Bij een revolverend fonds 
verstrekt de gemeente geen subsidie maar een lening die 
al dan niet met rente wordt terugbetaald. Door aflossing 
komt het uitgeleende geld terug in het revolverend 
fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen, 
red.) Rob Smulders (PvdA): “Het doel is mensen die een 
duurzaamheidsinvestering willen doen over de streep te 
trekken door een beroep te kunnen doen op het fonds. 
Op dit moment zijn de bakkers actueel. Een bakker kan 
duurzame maatregelen nemen, maar heeft daarvoor 
bijvoorbeeld € 250.000,00 nodig.” Wethouder Astrid Janssen 
over de motie: “Dit is een middel en er zijn al veel middelen. 
Er is een toekomstfonds voor duurzame ontwikkelingen. 
Er zijn allerlei leningen. Voor VvE’s zijn diverse aanpakken. 

Wat voegt een klimaatfonds toe aan alles wat er al is? Als 
dat duidelijk is, kan worden beoordeeld of dit een bruikbaar 
middel is.” Smulders verzocht het college te onderzoeken of 
dit helpt om de klimaatdoelen te versnellen. 

De raad heeft deze motie aangenomen met 36 stemmen 
voor en 1 tegen (Amersfoort voor Vrijheid).

-  Motie Warmtenet: pak onze energie terug (SP, Amersfoort 
voor Vrijheid): de fracties vroegen het college om 
vooruitlopend op de opdracht van de minister (wet om 
warmtenetten in publieke handen te krijgen) alvast 
enthousiast van start te gaan om te onderzoeken hoe 
het warmtebedrijf in collectieve handen kan komen, 
te onderzoeken dat afnemers van de energie van het 
warmtebedrijf verregaande zeggenschap krijgen in het 
warmtebedrijf. Hugo Kuyt (SP): “Het is verstandiger als 
mensen zelf aan de knoppen kunnen zitten, zodat men 
betaalt zonder winstoogmerk in plaats van dat toeslagen 
moeten worden uitgekeerd die uiteindelijk weer belanden 
op plekken waar mensen vooral winst moeten maken.’’ 
 Natanja Vreugdenhil (Partij voor de Dieren): “Wij zijn 
het met SP eens dat warmtenetten in publieke handen 
zouden moeten zijn. We willen grip hebben op de 
energievoorziening, zeker zijn dat het warmtenet duurzaam 
is en draait op duurzame bronnen en grip hebben op de 
betaalbaarheid op de langere termijn.” De VVD wilde de 
motie liever eerst in De Ronde bespreken. 

De raad heeft deze motie aangenomen met 32 stemmen 
voor ( CDA, Amersfoort2014, D66, SP, ChristenUnie, 
GroenLinks, PvdA, DENK, Partij voor de Dieren) en 5 tegen 
(VVD en Beter Amersfoort).

-  Motie Afvalonderzoek door nudging effectief voor 
Amersfoort (Amersfoort 2014): Amersfoort2014 verzocht 
het college dit afvalonderzoek toe te passen door een pilot 
uit te laten voeren in een wijk met zogenaamde hotspots 
waar ook een hoge mate van sociale betrokkenheid bestaat. 

Een onderzoek waarbij wordt gekeken of gedragstechnieken 
helpen bij het bestrijden van het plaatsen van afval 
naast containers. Sieta Koet-Minis (Amersfoort2014): “De 
afgelopen jaren heeft de gemeente grote inspanningen 
geleverd, door gedragsverandering. Er zijn resultaten 
geboekt, onder andere door de inzet van een zogenaamd 
focusteam. Ik hoop dat dit focusteam ook in 2022 zijn nut 
zal bewijzen. (…) Dit is een aanvulling op het ingezette beleid 
en zal weinig van de begroting vragen.” Wethouder Johnas 
van Lammeren zei erover: “Met een gedragspsycholoog 
zijn experimenten gedaan om te kijken wat wel en niet 
werkt. Dat is overgenomen in het focusteam. Eind 2022 
komt het college met de resultaten daarvan. De motie is 
al uitgevoerd en de raad is daarover al geïnformeerd. Het 
focusteam is dagelijks bezig met het terugdringen van de 
overlast. Daarover wordt de raad in het vierde kwartaal 
geïnformeerd. Daarbij wordt ook iets gemeld over het effect 
dat het heeft.” 

De raad heeft deze motie aangenomen met 34 
stemmen voor (D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, 
Amersfoort2014, PvdA, SP, PvdD, VVD) en 3 tegen (Beter 
Amersfoort, Amersfoort voor Vrijheid, DENK).

Afvalzakken naast containers op de Noordewierweg (foto: griffie). 

Programma Wonen

Bij dit programma werd één motie aangenomen. 
-  Motie Zorgen om morgen (CDA, Beter Amersfoort): de fracties verzochten het college in 

een actieplan of beleidsstuk aan de raad onder andere een inschatting te geven hoeveel 
voor ouderen geschikte woningen de gemeente wil bouwen, en waar. En in welke jaar 
hiermee uiterlijk begonnen moet worden om aan de verwachte vraag te voldoen. De 
fracties willen ook meer duidelijkheid over hoe de gemeente de bouw van - voor ouderen 
geschikte - woningen kan afdwingen. Alex Engbers (CDA): “Voor 2030 moeten in Nederland 
170.000 traploze woningen, 80.000 woningen in een clustervorm en 40.000 woningen 
in verpleegzorg worden gebouwd. Als het over zorg gaat, gaat het vaak over maatwerk.” 

Jeroen Bulthuis van GroenLinks zei: “Wij steunen de motie als deze mag worden gelezen 
als een oproep om dit gedachtegoed en de ouderenhuisvesting specifiek uitgangspunt van 
beleid te maken.” Engbers was het daarmee eens: “Ik worstel met de aantallen die gebouwd 
zouden moeten worden en de plekken in de stad. Uitgewerkt moet worden hoeveel 
woningen er moeten komen. Er zijn niet veel grote locaties.”

De raad heeft deze motie aangenomen met 32 stemmen voor en 5 tegen (Amersfoort 
voor Vrijheid, VVD).

Programma Mobiliteit

Bij dit programma werden vier moties aangenomen. 
-  Motie Klimaatadaptieve parkeerplaatsen (VVD,

GroenLinks, DENK, D66, PvdA en Partij voor de Dieren): de 
fracties verzochten het college bij de aanleg van nieuwe 
parkeerplaatsen en daar waar straten opnieuw worden 
aangelegd, parkeerplaatsen (waar het kan) te betegelen 
met grasbeton om de afwatering en klimaatadaptiviteit 
van parkeerplaatsen te vergroten. Maarten Flikkema 
(VVD): “Grasbeton is meer waterdoorlatend dan tegels of 
asfalt.” Emile Arnold (Beter Amersfoort) over de motie: 
“De parkeerplaatsen moeten ook toegankelijk blijven voor 
mindervaliden.” 

De raad heeft deze motie aangenomen met 36 stemmen 
voor en 1 tegen (Amersfoort voor Vrijheid).

-  Motie Veilig op de fiets naar school (VVD, GroenLinks, D66, 
Amersfoort2014, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK): de 
fracties vroegen het college onder andere schoolfietsroutes 
richting basisscholen in kaart te brengen en een 
overzicht te maken van mogelijke korte en middellange 
termijnoplossingen ter verbetering van de veiligheid, 
daarbij specifiek aandacht te geven aan zwaar verkeer. 
Ook wordt het college verzocht om met alle aanbieders 
van gemeentelijke diensten in de gemeente Amersfoort in 
gesprek te gaan om zware voertuigen op schoolfietsroutes 
te weren in het half uur voor opening en het half uur na 
sluiting van de scholen. 
Maarten Flikkema (VVD): “Ik zie vaak grote vrachtwagens 
op hetzelfde tijdstip als waarop kinderen van of naar school 
fietsen. Ik realiseer me dat niet alle vrachtwagens kunnen 
worden tegengehouden. Aan vrachtwagens die voor of door 
de gemeente worden ingezet zou gevraagd kunnen worden 

niet voor gevaarlijke situaties te zorgen op schoolfietsroutes 
rond de schooltijden.”  
Op verzoek van Amersfoort2014 werd ook in de motie 
opgenomen te onderzoeken of in aanbestedingsregels kan 
worden opgenomen dat aannemers niet mogen bezorgen 
of met grote vrachtwagens rijden op de momenten dat 
kinderen van en naar school gaan. Menno Fousert: “Die 
routes zijn goed in beeld te brengen en aannemers kunnen 
daar prima rekening mee houden.” 

De raad heeft deze motie aangenomen met 36 stemmen 
voor en 1 tegen (Beter Amersfoort).

-  Motie Dekking Veilig Neptunusplein (ChristenUnie, PvdA 
en DENK): de fracties verzochten het college om alvast 
minimaal € 830.000,- op te nemen in de begroting voor 
de herinrichting van het Neptunusplein. Tahsin Bülbül 
(DENK): “Voor de zomer is een Ronde gehouden over het 
Neptunusplein. Daarin hebben allen onderschreven dat het 
Neptunusplein moet worden aangepakt, dat daar geld voor 
beschikbaar wordt gesteld en is het college gevraagd of het 
zich aan de eigen planning gaat houden. In de begroting is 
niets over het Neptunusplein opgenomen.” 
Wethouder Tyas Bijlholt erkende namens het college dat er 
iets moet gebeuren en dat het college naar een financiële 
dekking zoekt. 

De raad heeft deze motie unaniem aangenomen.

-  Motie Noordewierweg: mooie beloftes omzetten in een 
mooie weg (SP, Amersfoort voor Vrijheid, GroenLinks, 
Amersfoort2014, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, D66, 

PvdA en CDA): de fracties dragen het college op 7,6 miljoen 
euro te labelen voor de Noordewierweg in de begroting. 
De  noodzakelijke acties direct in gang te zetten zodat 
de werkzaamheden in 2023 kunnen starten waardoor de 
nieuwe, veilige weg snel klaar is. Hugo Kruyt (SP): “Als de 
weg op tijd af is, kan het Soesterkwartier het budget goed 
gebruiken om de wijk opnieuw in te richten. Bewoners 
moeten weten dat wordt begonnen, dat wordt doorgegaan, 
dat niet wordt gestopt, dat het wordt afgemaakt en dat 
het geld er is.” Wethouder Tyas Bijlholt zei hierover: “In het 
coalitieakkoord, dat is vertaald in de begroting, staat dat er 
€ 11,7 miljoen is voor een aantal projecten. Het college komt 
op korte termijn met een verdeling van het geld over die 
projecten. De Noordewierweg wordt daarbij op één gezet, 
zodat daar volgend jaar mee kan worden begonnen.”

De raad heeft deze motie unaniem aangenomen.

7.6 miljoen gelabeld in de begroting voor herinrichting 
Noordewierweg (foto: Simon Lamme).

Lees verder op de volgende pagina >>
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Programma Sociaal Domein

Bij dit programma werden drie moties aangenomen en drie 
moties verworpen. Eén amendement is aangenomen.
-  Amendement  Bonzend Hart (CDA, Amersfoort voor 

Vrijheid, Amersfoort2014, VVD, Beter Amersfoort, PvdA, 
D66): er is nog geen volledig dekkend AED-netwerk in 
Amersfoort. Daarom willen de fracties dat er jaarlijks 
€30.000 euro aan Stichting Reanimatienetwerk wordt 
verstrekt. Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA): “De 
Stichting Reanimatie Netwerk beheert het netwerk van 
burgerhulpverleners en AED’s. Het AED-netwerk is nog niet 
volledig in Amersfoort. Burgerhulpverleners moeten jaarlijks 
een opfriscursus volgen. In de coronatijd is dat niet gelukt, 
waardoor er te weinig burgerhulpverleners zijn. De kosten 
voor een herhaalcursus zijn voor sommige mensen hoog.”

De raad heeft dit amendement unaniem aangenomen. 

-  Motie  Energietoeslag ook voor Amersfoorters die studeren
(SP, D66, Amersfoort voor Vrijheid, GroenLinks, DENK, 
PvdA, Partij voor de Dieren): de fracties verzochten het 
college inwoners die studiefinanciering ontvangen met 
een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, 
niet uit te sluiten van de regeling voor energietoeslag voor 
2023. Hugo Kruyt (SP): “In Nijmegen is een rechtszaak 
gewonnen door studenten omdat zij anders behandeld 
werden en geen recht hadden op de energietoeslag.” De 
ChristenUnie is meer voor maatwerk maar stemde voor. 
Hans-Dieter de Smit (CDA) zei: “Wat betekent het voor de 
maatwerkregelingen? Wat is het kostenplaatje hiervan? Ik 
had dat in De Ronde willen bespreken. CDA wil niet voorbij 
gaan aan de noden van studenten en stemt dus voor.” 
Wethouder Nadya Abooyakoub-Akkouh reageerde: “Op dit 
moment wordt maatwerk geleverd en zijn zeker al twintig 
studenten bereikt. Dat zal ook in 2023 mogelijk zijn. De 
verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning aan 
studenten ligt bij het Rijk. De VNG en het Rijk zijn in gesprek 
over wat het Rijk gaat doen om deze groep goed te kunnen 
rechttrekken.”

De raad heeft dit amendement unaniem aangenomen. 

-  Motie Geen afsluitingen van gas en energie en geen 
uithuiszettingen (SP): de SP verzocht het college er alles aan 
te doen wat binnen haar bereik ligt om te voorkomen dat de 
energiemaatschappijen mensen met betaalachterstanden 
afsluiten van energie in de gemeente Amersfoort en 
te voorkomen dat inwoners uit hun huis worden gezet 
vanwege betalingsachterstanden. Hugo Kruyt (SP): “In 2019 
kwam 38% van de huishoudens al met moeite rond. De 
noodzaak is er. Het kan worden betaald uit de reserves.” 
Deze motie is een samenvoeging van twee moties, die 
de SP na het debat van 1 november heeft aangepast. Jan 
Steven Eilander (ChristenUnie) complimenteerde de SP 
daarover. “Het is mooi hoe SP zoekt naar steun en draagvlak 
voor moties. Het dictum is zodanig aangepast dat het kan 
worden uitgevoerd, recht doet aan de inspanningen die al 

worden gepleegd en oog heeft voor de beperkingen die de 
gemeente heeft. ChristenUnie stemt voor.”

De raad heeft deze motie aangenomen met 31 
stemmen voor (SP, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, 
Amersfoort2014, PvdA, DENK, Partij voor de Dieren) en 6 
tegen (VVD, Amersfoort voor Vrijheid, Beter Amersfoort).

-  Motie Energietoeslag effectief inzetten (CDA, GroenLinks, 
DENK, Amersfoort2014, PvdA, ChristenUnie, Partij voor 
de Dieren, D66): de fracties verzochten het college onder 
andere meer bekendheid te geven aan het kunnen geven 
van maatwerk wanneer inwoners niet in aanmerking komen 
voor een energietoeslag en financieel in de knel komen. 
Onder meer door het maatwerkvangnet te vermelden 
op de website geldcheck033.nl. En via vroegsignalering 
inwoners met achterstanden op de energierekening te 
benaderen met een hulpaanbod, zoals maatwerk en de inzet 
van energiecoaches. Youssef El-Messaoudi (GroenLinks): 
“Mensen die niet zo snel naar een sociale partner gaan, 
weten vaak niet dat soms maatwerk mogelijk is. Sociale 
partners zijn terughoudend met het vragen om maatwerk.” 

De raad heeft deze motie aangenomen met 33 stemmen 
voor (GroenLinks, CDA, D66, Amersfoort voor Vrijheid, 
ChristenUnie, Amersfoort2014, SP, PvdA, DENK, Beter 
Amersfoort, Partij voor de Dieren) en 4 tegen (VVD).

De raad nam de motie Energietoeslag voor studenten aan 
(foto: Pixabay). 

Verworpen
-  Motie Energietoeslag voor alle huishoudens tot 130% 

van de bijstandsnorm (SP, DENK): de fracties vroegen het 
college de eenmalige energietoeslag in 2022 en 2023 ook 
toe te kennen aan inwoners met een inkomen tot 130% 
van de bijstandsnorm, in plaats van 120%. Hugo Kruyt 
(SP):” De SP wil in deze tijd naar 130% vanwege de onzekere 
economische tijd, de inflatie, de vele rampen die op mensen 
afkomen. Het is een grote generieke groep met problemen.” 

D66 is geen voorstander van het generiek ophogen naar 
130% voor de energietoeslag. Kirsten Mik: “Maar wel voor 
het verder bekend maken van het maatwerk en dat ook 
goed inzetten voor de mensen die dat echt nodig hebben.” 
Maaike Varwijk (Amersfoort2014) zei: “Het generaliseren 
is minder handig dan het toepassen van maatwerk. Deze 
groep zal het echter hard nodig hebben. Wat betekent het 
voor de uitvoeringskosten als al deze mensen een beroep 
doen op de maatwerkregeling? Hoe verhoudt dat zich dan 
tot de verdeling van de middelen? Met die kanttekening 
stemt Amersfoort2014 voor.”  

De raad heeft deze motie verworpen met 30 stemmen 
tegen (Beter Amersfoort, GroenLinks, CDA, D66, 
ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, PvdA) en 7 voor 
(DENK, SP, Amersfoort voor Vrijheid, Amersfoort2014).

-  Motie  Verhogen bijdrage Sport en Cultuur (SP, DENK): de 
fracties verzochten het college in 2022 en 2023 ook mensen 
met een inkomen vanaf €1.256,08 en tot en met €1.570,10 
netto per maand toe te voegen aan de rechthebbenden 
van de Sport en/of Cultuursubsidie van €90. Zoals die 
er wel is voor de groep met een inkomen van onder de 
€1256,08. Volgens het college is het niet haalbaar omdat het 
november is. Het college stelt eerst een Ronde voor om over 
het verruimen van mogelijkheden voor sport en bewegen 
en cultuur voor volwassen met een laag inkomen door te 
spreken. 
Maaike Varwijk (Amersfoort2014): “Amersfoort2014 
stemt tegen vanwege de argumenten van het college. 
Dat betekent niet dat Amersfoort2014 het niet belangrijk 
vindt. We werken graag mee aan een Ronde om dit nader te 
bespreken.” Rachida Issaoui (PvdA) zei dat ze signalen krijgt 
dat dit aan de orde is.’’ Maar PvdA stemt op dit moment nog 
tegen.

De raad heeft deze motie verworpen met 34 stemmen 
tegen (Amersfoort voor Vrijheid, Beter Amersfoort, VVD, 
Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, 
Amersfoort2014, PvdA) en 3 voor (SP, DENK).

-  Motie Energietoeslag (DENK): DENK verzocht het college 
alvast 500 euro van de energietoeslag van 2023 dit 
jaar nog vervroegd uit te keren aan de Amersfoortse 
rechthebbenden. Emile Arnold (Beter Amersfoort): “Het 
is niet verstandig om geleend geld voor 2023 naar 2022 
te halen. Beter Amersfoort stemt daarom tegen.” De 
SP was voor. Hugo Kruyt: “Veel mensen hebben geen 
weerstandsratio. SP stemt voor, omdat het nu helpt.” 

De raad heeft deze motie verworpen met 32 stemmen tegen 
(ChristenUnie, VVD, GroenLinks, CDA, D66, Amersfoort voor 
Vrijheid, Amersfoort2014, Beter Amersfoort, Partij voor de 
Dieren) en 5 voor (DENK, PvdA, SP).

Programma Veiligheid en handhaving

Bij dit programma werd één motie aangenomen en één 
motie en één amendement verworpen.  

Raad wil prioriteit voor uitbreiding aantal boa’s in Amersfoort 
(foto: Simon Lamme).

-  Motie Meer handhaven (ChristenUnie, VVD, CDA, Partij 
voor de Dieren): de fracties verzochten het college om bij 
de nadere invulling van het organisatie-ontwikkelbudget 
van 6 miljoen euro prioriteit te geven aan het uitbreiden 
van de formatie van het aantal buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s), voor 2023 met drie 
boa’s en vanaf 2024 met vier boa’s. Jan Steven Eilander 
(ChristenUnie): “Handhaven is cruciaal bij de nachtelijke 
overlast in de binnenstad. Op dat vlak wordt tot nu toe 
tekortgeschoten. De inwoners moeten serieus worden 
genomen. (…) In het coalitieakkoord staan veel groene 
ambities. Ook daarvoor zijn boa’s nodig om bijvoorbeeld 
op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu zaken te 
handhaven. Meer handhavingscapaciteit, meer boa’s met 
een goede verdeling over blauw en groen.”

De raad heeft deze motie aangenomen met 33 stemmen 
voor (CDA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, PvdA, D66, 
Amersfoort2014, Partij voor de Dieren, DENK) en 4 tegen 
(Amersfoort voor Vrijheid, Beter Amersfoort, SP).

Verworpen
-  Motie Boa’s beter benutten (CDA, VVD, Beter Amersfoort, 

ChristenUnie): de fracties verzochten het college een 
onderzoek te doen naar het uitbreiden van de uitrusting 
van boa’s met de korte wapenstok en/of pepperspray, voor 
de veiligheid van boa’s op straat. Jan Steven Eilander: “Na 
04.00 uur mogen boa’s niet worden ingezet vanwege de 
gevaarsetting. Een manier om boa’s ook na 04.00 uur te 
kunnen inzetten is wellicht door ze te voorzien van een 
wapenstok en/of pepperspray gekoppeld aan degelijke 
scholing. De Rekenkamer heeft in een rapport in 2020 de 
raad geadviseerd te onderzoeken of het wenselijk is.” 
Rachida Issaoui (PvdA): “PvdA stemt tegen. Een 
wapenstok of pepperspray zijn niet de oplossing. Er 
moet worden nagegaan waarom dergelijke maatregelen 
überhaupt worden geopperd. Wij zijn voorstander van 
preventief handelen en problemen oplossen.” Tom van 
Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid): “Wij zijn tegen de 
geweldsmonopolie. Ik twijfel of het gevraagde onderzoek 
volledig objectief kan worden uitgevoerd.” Sieta Koet-Minis 
(Amersfoort2014) noemde dat de minister van Justitie en 
Veiligheid op 1 juli 2022 heeft besloten dat boa’s kunnen 
worden uitgerust met een korte wapenstok. En handboeien 

in hun standaarduitrusting krijgen. “Daarvoor moet een 
vergunning aangevraagd bij de lokale driehoek. Vanuit de 
lokale driehoek moet een advies uitgaan naar de minister 
die uiteindelijk beslist.”

De raad heeft deze motie verworpen met 20 stemmen 
tegen (Amersfoort voor Vrijheid, D66, DENK, GroenLinks, 
SP, PvdA, Partij voor de Dieren) en 17 voor (VVD, 
ChristenUnie, Beter Amersfoort, CDA, Amersfoort2014).

-  Amendement  Meer handhaven (VVD): de VVD verzocht 
het college bij de nadere invulling van het organisatie-
ontwikkelbudget van 6 miljoen euro, prioriteit te geven 
aan het uitbreiden van de formatie van het aantal 
toezichthouders (boa’s) voor 2023 met drie boa’s en vanaf 
2024 met vier boa’s. Hans Lemain (VVD): “De roep om 
handhaving is groot. Er moet boter bij de vis. No more blah, 
blah, blah, maar meer handhaven.” Jan Steven Eilander 
(ChristenUnie): “In dit geval doet een motie meer recht 
aan wat wordt beoogd (zie aangenomen motie Meer 
handhaven), namelijk het integrale veiligheidsprogramma 
betrekken bij de integrale afweging. Daarmee is er enige 
speelruimte voor het college en is het klip en klaar dat de 
raad uitbreiding van de boa’s wil.” 

De raad heeft het amendement verworpen met 30 
stemmen tegen (GroenLinks, D66, Amersfoort voor Vrijheid, 
Beter Amersfoort, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, SP, PvdA, 
Partij voor de Dieren) en 7 voor (VVD, Amersfoort2014). 

Lees verder op de volgende pagina >>
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Programma Economie

Bij dit programma werd één amendement aangenomen. 
-  Amendement Amersfoortse bakkers blijven bakken

(ChristenUnie, CDA, SP, D66, PvdA, Amersfoort voor Vrijheid, 
DENK, Beter Amersfoort): de fracties willen onder andere 
dat een budget van €500.000 euro uit de reserve Corona 
wordt opgenomen voor een tegemoetkoming van de 
energiekosten voor het midden- en kleinbedrijf in 2023. 
Marcel Koning (ChristenUnie): “Uit gesprekken met bakkers 
blijkt een enorme urgentie. Er is een landelijke regeling (TEK) 
die waarschijnlijk ontoereikend is. Er is een gemeentelijke 
regeling (Bbz), maar daar zitten rentekosten aan van 8%. 
Dat zou die ondernemers de das omdoen.” Joyce Huurman 
(VVD): “We tonen dankbaarheid en respect voor de inzet 
van alle bakkers in Amersfoort. Hun lokale actie heeft 
landelijke gevolgen gekregen. In bijna elke bakkerij ging 
22 oktober het licht uit. (…) Veel ondernemers, waaronder 
de bakkers, zien mede door de hoge inkoopsprijzen en de 
energienota hun faillissement naderbij komen.” Natanja 
Vreugdenhil (Partij voor de Dieren): “Deze regeling wordt 

niet alleen geboden aan de aanbieders van de eerste 
levensbehoeften, maar bijvoorbeeld ook aan ondernemers 
die gas verstoken via terrasverwarmers, winkeldeuren 
openlaten of energieslurpende zonnestudio’s. Past dat wel 
in de huidige tijd? Moet daarmee worden doorgegaan? 
Hoe wordt gezorgd dat de prikkel om te verduurzamen 
behouden blijft?” Ida Hos (GroenLinks) zei dat GroenLinks 
ook middenstanders wil steunen. “Maar deze maatregel 
is te generiek en kost € 500.000,00 die is bedoeld om 
achterstanden en coronaproblemen op te vangen. 
Bovendien zijn aan deze steun geen eisen gesteld op het 
gebied van duurzaamheid.”

De raad heeft dit amendement aangenomen met 
29 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, SP, D66, PvdA, 
Amersfoort voor Vrijheid, DENK, Beter Amersfoort, VVD, 
Amersfoort2014) en 8 tegen (GroenLinks en Partij voor de 
Dieren). Raadsleden en de burgemeester steunen de lokale actie van 

bakkers op 22 oktober (foto: ChristenUnie). 

Programma Sport

Bij dit programma werd één amendement verworpen. 
-  Amendement Betaalbaar werken aan gezondheid  (VVD): de VVD wil dat het budget 

voor sport structureel met € 200.000,- wordt verhoogd en dit inzetten om de verhoging 
van maatschappelijke sportaccommodatietarieven structureel te verminderen. Door 
verlagen van budget voor kunst, cultuur en evenementen. Maarten Flikkema (VVD): “De 
maatschappelijke tarieven voor sportaccommodaties gaan in 2023 met 14,5% omhoog. 
Het college komt met een voorstel om dat met 6% te verlagen. Dit betekent dat die 6% 
er in 2024 weer bijkomt bovenop de toename die dan eventueel aan de orde is. Dat is 
onwenselijk. Er moet een structurele dekking komen om deze toename te compenseren.” 

Menno Fousert (Amersfoort2014): “Dat is een goed streven, maar de wijze waarop VVD 
dit wil bereiken niet. Amersfoort2014 wil het niet uit cultuur halen.” Bram Leeuwenkamp 
(GroenLinks) stelde voor de parkeertarieven hiervoor te verhogen. 

De raad heeft dit amendement verworpen met 33 stemmen tegen (GroenLinks, D66, 
ChristenUnie, Amersfoort2014, SP, PvdA, DENK, CDA, Beter Amersfoort, Partij voor de 
Dieren, Amersfoort voor Vrijheid) en 4 voor (VVD). 

Raadsvoorstellen Programmabegroting en Meerjarenbegroting

De gemeenteraad nam het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 
2024-2026 aan (gewijzigd door de twee aangenomen amendementen) met 33 stemmen 
voor (VVD, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie, Beter Amersfoort, DENK, Partij voor de 
Dieren, PvdA, SP) en 4 tegen (Amersfoort2014, Amersfoort voor Vrijheid). De SP stemde dit 
jaar ook voor de begroting. 

Hugo Kruyt (SP) reageerde met: “Ik zie  dit college als een nieuw college en deze begroting 
nog in afwachting van wat de praktijk gaat brengen. (…) Er is nog veel onduidelijk. Er komen 
Rondes. Ik zou zeer teleurgesteld zijn als deze Rondes gezellige praatbijeenkomsten worden 
zonder voorstellen om deze stad beter te maken voor de minima. Ik wil allen de kans geven 
om met SP mee te denken en te kijken wat écht nodig is. SP stemt daarom voor de begroting. 
Dit is echt het voordeel van de twijfel.”
Bram Leeuwenkamp (GroenLinks): “Het is mooi hoe deze begroting met een meerderheid van 

de partijen is verbeterd. Deze begroting zorgt er niet alleen voor dat er aandacht en oog is 
voor de Amersfoorters nu, maar ook dat de stad toekomstbestendig wordt gemaakt voor de 
komende generaties. De samenwerking met de SP smaakt naar meer. Ik verwacht een linkse 
waakhond, ook op het gebied van woningbouw.”
Tom van Lamoen (Amersfoort voor Vrijheid): “Deze begroting is veel te ambitieus en staat 
niet in relatie tot de huidige economische situatie en de depressie waar de gemeente zich 
duidelijk in stort.”
Menno Fousert (Amersfoort2014): “In de begroting staan veel positieve zaken waarin zeker 
vooruitgang zit ten opzichte van hoe het de afgelopen jaren is geweest. Deze raad wil niet 
eens een poging doen om het besluit voor het stadhuis op een zorgvuldige manier af te 
wegen en wil doorgaan zonder te kijken of er goede alternatieven zijn. Als men voor deze 
begroting stemt, stemt men dus voor het stadhuis.”

Programma Bestuur en dienstverlening

Bij dit programma werden twee moties aangenomen. 
-  Motie Durf te groeien (CDA): het CDA verzocht het college onder andere aan te geven of 

de Regio Amersfoort uit zeven (Eemnes, Baarn, Soest, Bunschoten, Leusden, Woudenberg, 
Amersfoort) of negen gemeenten (ook met Nijkerk/Hoevelaken en Barneveld) bestaat. 
Een overzicht te verschaffen van de diverse samenwerkingsverbanden binnen de Regio 
Amersfoort en aan te geven welke stappen Amersfoort wil zetten om de samenwerking 
binnen de Regio Amersfoort nog meer te verbeteren. 
Alex Engbers (CDA): “Dit bepaalt mede hoe de gemeente op termijn kan opereren binnen 
Regio Amersfoort. De afgelopen jaren zijn meters gemaakt, maar het kan en moet beter.” 

De raad heeft deze motie aangenomen met 34 stemmen voor (VVD, GroenLinks, 
ChristenUnie, D66, Lijst Sanders en CDA) en 3 tegen (SP, Amersfoort voor Vrijheid).

-  Motie  Veteranendag Amersfoort-Leusden (CDA, VVD, Beter Amersfoort): de fracties 
verzochten het college het bedrag dat jaarlijks ter beschikking wordt gesteld aan de 
organisatie van de Veteranendag Amersfoort-Leusden, met ingang van 2023 te verhogen 
naar 5000 euro. Alex Engbers (CDA): “In Amersfoort wonen 1200 veteranen. Deze veteranen 
zijn uitgezonden geweest naar oorlogsgebieden en weten wat het betekent om in een 
gevaarlijke situatie pal te staan voor democratische grondrechten. Gebleken is dat het bedrag 
van € 3.500,00 ontoereikend was.”

De raad heeft deze motie unaniem aangenomen. 

Programma Bedrijfsvoering

Bij dit programma werd één motie verworpen. 
-  Amendement Stadhuis: bezint eer ge begint (Amersfoort2014, Amersfoort voor Vrijheid): 

de fracties verzochten het college een actualisatie uit te voeren van de ‘Financiële 
analyse variantenstudie’, voor de varianten ‘renovatie aardgasvrij (huidige stadhuis) en 
trapeziumlocatie’ (nieuwbouw) en de resultaten voor het einde van 2022 voor te leggen aan 
de raad. Menno Fousert (Amersfoort2014): “Destijds is een afweging gemaakt. Inmiddels 
is het nieuw te bouwen stadhuis 60% duurder. Is dit verstandig? Iedereen zou zich dat voor 
zijn eigen huis ook afvragen. De gemeente moet alles nogmaals naast elkaar leggen en aan 
de inwoners kunnen verantwoorden dat het een verstandig besluit is om nieuw te gaan 
bouwen.” 
Dirk-Joost van Hamersveld (D66): “De wethouder moet ervoor zorgen dat de kosten niet 
extra stijgen. De heer Fousert wil nu iets doen, terwijl de aanbesteding nog niet is gedaan, en 
weet dat dit extra kosten met zich gaat meebrengen. Als het traject wordt doorgezet, wordt 
bekend wat de prijs is en dan kan verder worden gekeken.”

De raad heeft de motie verworpen met 30 stemmen tegen (Beter Amersfoort, CDA, 
ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD) en 7 voor (Amersfoort2014, 
Amersfoort voor Vrijheid, SP, DENK).

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:

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

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

 @RaadAmersfoort 
 youtube.com/raadamersfoort

 facebook.com/raadamersfoort 
 instagram.com/gemeenteraadamersfoort

https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://amersfoort.nl/amersfoortmail
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort

