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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Energie besparen (voor ondernemers) is dubbele winst 

Veel ondernemers in Amersfoort hebben te maken met stijgende energiekosten waardoor het soms lastig is om het hoofd 
boven water te houden. De fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie willen met ondernemers 
bespreken hoe hier winst valt te boeken.

Om de energiekosten te drukken kan er worden gesproken 
over energiebesparende maatregelen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de campagne voor winkeleigenaren die in 
de winter nog de deur open laten, maar ook aan het gebruik 
van heaters op het terras in de horeca. Tijdens deze Ronde zal 
er met Amersfoortse ondernemers worden gesproken over 
de mogelijkheden die zij zelf zien en wat de gemeente hierin 
voor hen kan betekenen.

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

Initiatief windmolens op bedrijventerrein Isselt

Windmolens op bedrijventerrein Isselt: bewonersinitiatief Soesterwijk Wiek wil twee windmolens van 210 meter hoog bouwen 
op het bedrijventerrein. Tijdens deze Ronde praten de raadsleden met het college en raadsleden van de gemeente Soest. 

De locatie die het bewonersinitiatief op het oog heeft, ligt vlakbij de 
gemeentegrens en effecten van de windmolens raken daarbij ook de 
gemeente Soest. De gemeente Amersfoort heeft onderzoek laten doen 
naar de effecten van de komst van de molens. In de Ronde wordt daarop 
ingegaan, net als op het komende communicatie- en participatietraject 
waarbij zowel inwoners van de gemeente Amersfoort als van de gemeente 
Soest betrokken worden. Een onderdeel hiervan is onder andere het 
instellen van een omgevingsadviesraad. 

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

Rekenkameronderzoek Jeugdbescherming 

De rekenkamer heeft het onderzoek ‘In gesprek, een 
onder zoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoort-
se jeugdbeschermingsketen’ afgerond en aangeboden aan 
de raad. Tijdens deze Ronde zal de rekenkamer het onder-
zoek met aanbevelingen presenteren aan de raadsleden. 

Naar aanleiding van de motie ‘Zorgen om de Jeugdzorg’ van 
13 juli 2021 heeft de rekenkamer dit onderzoek uitgevoerd. 
In die motie heeft de gemeenteraad de rekenkamer 
verzocht onderzoek te doen naar het functioneren van 
de jeugdbeschermingsketen en de uitvoering van de 
jeugdbescherming in Amersfoort. Dit naar aanleiding van 
landelijke berichten van de Inspectie voor Gezondheidszorg 
en Jeugd en inwoners uit Amersfoort die het functioneren 

van de lokale jeugdbescherming in twijfel trokken. In 
de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen is niet altijd 
duidelijk wanneer welke professional aan zet is en wie 
verantwoordelijk is. Dit wordt zo ervaren door ouders, 
maar ook door professionals. Tijdens deze Ronde zullen 
raadsleden vragen stellen over het onderzoek aan de 
rekenkamer. 

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

Allerlaatste vergaderavond De Ronde op 13 december   
De Kamp, windmolens op bedrijventerrein Isselt en energie besparen

Het is dinsdagavond 13 december de laatste keer dat er Ronde-vergaderingen zijn. Vanaf 1 januari zijn er geen 
Rondes meer maar vergadert de gemeenteraad in vier raadscommissies. Op 13 december zijn er zes vergaderingen. 
Ook vergadert de auditcommissie. De raadsleden vergaderen onder andere over De Kamp, het rekenkamerrapport 
over jeugdbescherming en windmolens op het bedrijventerrein Isselt. U leest er op deze pagina’s meer over. Op de 
pagina’s vijf en zes stellen wij een aantal buitengewoon fractieleden van deze raad aan u voor.

Vergaderingen volgen en informatie 
nieuwe commissies

U kunt deze laatste Ronde-avond de vergaderingen 
zoals gewoonlijk bijwonen vanaf de publieke tribunes 
in de vergaderzalen. Van harte welkom! Ook kunt u 
alle vergaderingen online volgen via Politiek Portaal: 
amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website staat 
ook de agenda met de vergaderstukken. In de loop 
van deze maand leest u op Politiek Portaal en op de 
website amersfoort.nl/gemeenteraad meer over de vier 
raadscommissies en hun vergaderagenda’s voor januari 
(na het kerstreces). 

(foto: Simon Lamme)

Lokaal eigenaarschap in de 
energietransitie
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat bij het gebruik 
van bijvoorbeeld zonneparken of windmolens, inwoners 
daar voor minstens de helft van kunnen mee profiteren. 
Door bijvoorbeeld voor de helft eigenaar te worden 
van een park of windmolen. Of door de winst deels te 
investeren in maatschappelijke projecten. Inwoners 
kunnen ook zelf projecten starten. De fracties van 
D66, GroenLinks en ChristenUnie willen bespreken 
hoe dergelijke initiatieven vanuit de gemeente goed 
georganiseerd kunnen worden en welke vormen van 
lokaal eigenaarschap er zijn. 

Er zijn in het land ook al verschillende zon- en wind-
projecten gerealiseerd door lokale energiecoöperaties. 
Twee daarvan zijn uitgenodigd om hun verhaal tijdens 
deze Ronde te komen vertellen: het gaat om Betuwewind 
en Nieuwleusen Synergie. Ook is het Amersfoortse  
initiatief Soesterwijkwiek uitgenodigd. 

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

De Ronde 13 december

(foto: Pixabay)

Lees verder op de volgende pagina >>



Nieuws van de gemeente Amersfoort   woensdag 7 december 2022 Stadsberichten | 2

De Kamp: hoe nu verder? 

In 2019 is besloten de binnenstad van Amersfoort autoluw 
te maken. Daarna is een motie om de Kamp opnieuw in te 
richten aangenomen. Van de herinrichting is nu één fase 
afgerond. Maar er is nog veel onduidelijk over mobiliteit, 
vestigingsbeleid en vergunningen voor de horeca. De 
fracties van GroenLinks en de VVD gaan tijdens deze Ronde 
met het college en andere fracties in gesprek: hoe nu verder? 

Ook de looproute vanuit de Langestraat naar de Kamp is niet 
erg uitnodigend. En door bepaalde nachtelijke activiteiten is 
er een gevoel van onveiligheid. 
Tijdens deze Ronde krijgen de raadsleden een presentatie. 
Wat is er tot dusver beslist, ontwikkeld, uitgevoerd en wat 
heeft De Kamp nog nodig?

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

Verder op de agenda

Vergadering auditcommissie (19.00 uur. Vermeerzaal)
Agenda: amersfoort.raadsinformatie.nl. 

Ronde Ontwerpprogramma van eisen voor de nieuwe 
busconcessie (19.00 uur. Molendijkzaal. Peiling. U kunt 
inspreken. Aanmelden: gemeenteraad@amersfoort.nl) 
Provincie Utrecht bereidt de aanbesteding van twee 
nieuwe openbaarvervoerconcessies voor: ‘Utrecht 
Binnen’ en ‘Utrecht Buiten’. Regio Amersfoort valt 
onder ‘Utrecht Buiten’. De provincie heeft het ontwerp-
programma van eisen voor de aanbesteding van de 
nieuwe openbaarvervoerconcessies opgesteld en 
vraagt de gemeente om een reactie (zienswijze) hierop. 
De concessies zijn alle eisen die de provincie Utrecht 
stelt aan de nieuwe vervoerders, bijvoorbeeld over de 
duurzaamheid, het materieel en de marketing. 

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

Belangrijke informatie

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

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

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

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

Komt u op de koffie bij raadsleden?
Het raadspreekuur: 13 december

Maandelijks houdt de gemeenteraad spreekuur. Een laagdrempelige en toegankelijke manier voor mensen uit de stad om contact te 
hebben met raadsleden. Want soms is de drempel best hoog om een brief te schrijven aan de raad, in te spreken bij een vergadering of 
een idee te pitchen op de raadsinformatiemarkt het Plein. 

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, uw zorgen uiten. Een 
goed idee inbrengen. Of gewoon eens kennismaken. Tijdens het 
raadspreekuur zitten enkele raadsleden van verschillende partijen 
voor u klaar. 

De gesprekken zijn op een dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 
uur op het Oude Stadhuis, Stadhuisplein 5. Het eerstvolgende 
raadspreekuur is op dinsdag 13 december 2022. We ontvangen u 
graag op het spreekuur. Meld u aan door een e-mail te sturen naar: 
gemeenteraad@amersfoort.nl. Of bel naar: 033 - 469 4379

Terugblik gemeenteraadsvergadering 29 november   
Benoeming commissieleden, ontwikkelkader oude rechtbank en motie mensenrechten

Op dinsdagavond 29 november was de raadsavond De Raad met de raadsinformatiemarkt Het Plein en de raadsvergadering Het Besluit. De raad besloot over onder andere een ontwikkel-
kader voor de verkoop van de oude rechtbank en de benoeming van de leden van de nieuwe commissies. Er werd een buitengewoon fractielid voor de ChristenUnie benoemd. 

Knarrenhof, sociaal ondernemen en expositie ‘Verduurzaam je monument’

Op raadsinformatiemarkt Het Plein kregen raadsleden, wethouders en andere bezoekers meer te horen over knarrenhofjes, de sociale onderneming Value Connect en een beeldmerk dat het 
eigen verhaal van Amersfoort vertelt. Wethouder Rutger Dijksterhuis opende de expositie ‘Verduurzaam je monument!’ die nu te bezichtigen is in het stadhuis.

De sociale onderneming Value Connect wilde kennis 
uitwisselen met gemeenteraadsleden. Value Connect is 
opgericht om een informeel netwerk binnen het sociaal 
domein te blijven activeren en verbinden. Value Connect wil 
op een praktische manier waarde toevoegen via workshops, 
communicatie en voorlichting vanuit een onafhankelijke 
positie tussen overheid, verzekeraars, de GGZ en het 
welzijnswerk.   

Enkele oudere inwoners vroegen een kans om in Amersfoort 
mee te doen bij de opgave om meer ouderenwoningen te 
realiseren. In deze tijd wonen de volwassen kinderen vaak niet 
meer in de buurt van de ouder wordende ouders. Nu de zorg 
steeds verder onder druk komt en de overheid zelfredzaamheid 
verwacht van de ouderen, moet dit ook mogelijk worden. Het 
ouderenhofje van vroeger is daarbij een goed hulpmiddel. Het 
familienetwerk van vroeger wordt vervangen door een netwerk 
van lotgenoten en de hulpvraag kan vaak door hof-buren 
worden ingevuld. 

Van 30 november tot 30 december is op de eerste verdieping 
van het stadhuis de expositie ‘Verduurzaam je monument!’ te 
zien. Centraal in deze expositie staat het verduurzamen van 
monumenten en andere historische gebouwen in Amersfoort. 
De expositie toont wat er kan en hoe dat in zijn werk gaat.  
De expositie is tijdens openingstijden van het stadhuis  
(09:00 tot 17:00 uur) gratis te bezoeken. Meer informatie vindt 
u op de website amersfoort.nl/duurzaam-erfgoed of mail naar 
monumentenzorg@amersfoort.nl.

Tijdens Het Plein lichtte 
Citymarketing een nieuw 
beeldmerk toe dat iedereen 
in staat stelt om het eigen 
verhaal van Amersfoort te 
vertellen. 

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

Het Plein

Lees verder op de volgende pagina >>

https://amersfoort.nl/gemeenteraad
https://youtube.com/raadamersfoort
https://facebook.com/raadamersfoort
https://instagram.com/gemeenteraadamersfoort
https://amersfoort.nl/amersfoortmail
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Informatie over de vergadering

Bij de raadsvergadering waren 38 raadsleden aanwezig. Sieta Koet-Minis (Amersfoort2014) was afwezig. 

Ordevoorstellen
De raad gaat altijd over de eigen agenda. Het agendapunt ‘Instellen gebiedsexploitatie Hoefkwartier’ werd op verzoek van de VVD van de 
agenda gehaald om eerst te bespreken voordat een besluit wordt genomen. De motie ‘Wind uit de zeilen’ werd door de VVD ingetrokken 
nadat wethouder Astrid Janssen toezegde dat begin 2023 windenergie in een commissievergadering aan de orde komt en dat dan ook over 
windmolens wordt gesproken. 

Benoemingen

Rianne Slotboom (ChristenUnie) werd benoemd 
tot buitengewoon fractielid. Elke fractie mag twee 
buitengewoon fractieleden hebben. 

Slotboom werd benoemd met 38 stemmen voor.  
Buitengewoon fractieleden vergaderen mee met de 
fracties en mogen als woordvoerder deelnemen aan Ronde-
vergaderingen en straks aan commissievergaderingen. Ook 
mogen zij vragen stellen aan het college. Zij mogen niet 
deelnemen aan een raadsvergadering en besluiten nemen. 

Ontwikkelkader voor verkoop en herontwikkeling oude rechtbank

Gemeente Amersfoort is sinds 2017 eigenaar van de oude rechtbank tegenover Amersfoort Centraal en wil dat het gebouw 
wordt herontwikkeld tot een iconisch visitekaartje van Amersfoort. Er is een ontwikkelkader opgesteld voor de verkoop dat 
kaders stelt over de mogelijke functies, de stedenbouwkundige contouren, ontsluiting/parkeren en duurzaamheidseisen. De 
gemeenteraad besloot over een raadsvoorstel om het ontwikkelkader vast te stellen en het college de opdracht te geven het 
pand te verkopen.  

De raad nam het raadsvoorstel aan met 35 stemmen voor 
(Amersfoort voor Vrijheid, Beter Amersfoort, CDA, BPA, 
ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 
PvdA, SP en VVD) en 3 stemmen tegen (Amersfoort2014). 
Menno Fousert (Amersfoort2014): “We hebben in De Ronde 
al aangegeven dat dit voorstel niet besluitrijp is. Diverse 
heikele punten zijn niet afgehecht en worden doorgeschoven 
naar de ontwikkelaar. Dat dit niet is afgerond, is een 
onzorgvuldig participatieproces. De wijze van aanbesteding 
juichen we wel toe.” 

Verworpen
Bij dit raadsvoorstel zijn twee amendementen behandeld: 
‘Meer ruimte voor wonen in de oude rechtbank’ (GroenLinks 
en PvdA) ging over het vinden van een juiste balans tussen 
woningen en kantoorruimte bij de nieuwe bestemming voor 
de oude rechtbank. Dillian Hos (GroenLinks): “Omdat deze 
plek zeer dichtbij het openbaar vervoer ligt, is er ook een 

kans voor het creëren van meer woningbouw dan nu in het 
ontwikkelkader is opgenomen, juist voor mensen die minder 
op een eigen auto zijn aangewezen maar met het openbaar 
vervoer reizen.” Wethouder Tyas Bijlholt ontraadde het 
amendement. “In het voorstel is de mogelijkheid opgenomen 
om woningen toe te voegen, maar economie en bedrijvigheid 
moeten de basis zijn. Gezorgd moet worden dat ook in de 
stad werkgelegenheid wordt behouden. Het college pleit 
voor wat in het voorstel staat om te komen tot een iconisch 
project met werkgelegenheid voor mensen in de stad waarbij 
wonen een toevoeging kan zijn, maar niet het hoogtepunt.”

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

Energieneutraal
Het amendement ‘Geen concessie aan energieneutraliteit‘ 
(VVD en BPA) ging over het niet doen van concessies aan 
de eis van energieneutraliteit, bij de verkoop van het pand. 
Joyce Huurman (VVD): “Duurzaamheid staat er dus in 
potlood en kan worden uitgegumd als de rest voldoet. Ik 
weet niet hoe het dan zichtbaar energieneutraal moet zijn. 
Wat VVD betreft, bouwt men duurzaam of niet. En aan beide 
worden eisen gesteld.” Wethouder Bijlholt: “Voetnoot 3 is 
opgenomen om ruimte te bieden in het geval dat het pand 
wordt gerenoveerd. (...) Renovatie zou duurzaam kunnen zijn, 
maar dan wordt het wellicht niet volledig energieneutraal.”

Het amendement werd verworpen met 26 stemmen 
tegen (Amersfoort voor Vrijheid, Beter Amersfoort, CDA, 
ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks en Partij voor de 
Dieren) en 12 stemmen voor (Amersfoort2014, PvdA, BPA, 
SP en VVD). 

Benoeming commissieleden en commissievoorzitters 

Op 22 februari 2022 besloot de raad om te gaan vergaderen in raadscommissies, zodat het besluitvormingsproces wordt 
verbeterd. Vanaf 1 januari 2023 vergadert de raad met vier vaste commissies: de commissie Omgeving, Sociaal, Bestuur en 
Bedrijvigheid. Er zullen geen Ronde-vergaderingen meer zijn. Voor de commissies werden tijdens de raadsvergadering de 
commissieleden en voorzitters benoemd.

Op 6 september 2022 heeft de gemeenteraad besloten tot 
het verder invullen en invoeren van de raadscommissies 
en werden de inhoud en procedureregels geregeld (o.a. 
vaststellen van (gewijzigde) verordeningen). Tijdens deze 
raadsvergadering werd besloten welke raadsleden en 
buitengewoon fractieleden in welke commissies gaan 
plaatsnemen. Ook werden de vaste voorzitters (raadsleden) 
van de commissies benoemd. Een overzicht hiervan is te 
vinden in de raadsbesluiten ‘Benoeming commissieleden’ 
en ‘Benoeming commissievoorzitters’ op de website 
Politiek Portaal. De raad nam het raadsvoorstel ‘Benoeming 
commissieleden’ zonder schriftelijke stemming unaniem 
aan. 

Benoeming voorzitters commissies
Voor het raadsvoorstel ‘Benoeming commissievoorzitters’ 
werden vier aparte stemmingen gehouden. De stemmingen 
waren als volgt:
•  Hans Bol (ChristenUnie) en Youssef El-Messaoudi 

(GroenLinks) werden beiden tot voorzitters van de 
raadscommissie Omgeving benoemd met 36 stemmen 
voor, 1 stem tegen en 1 ongeldige stem.

•  Marjolein Perdok (D66) werd benoemd tot voorzitter van 
de raadscommissie Sociaal met 35 stemmen voor en 3 
stemmen tegen.

•  Marcel Koning (ChristenUnie) werd unaniem benoemd tot 
voorzitter van de raadscommissie Bedrijvigheid.

•  Freya Sixma (GroenLinks) en Wouter van Schagen (D66) 
wilden allebei voorzitter worden van de raadscommissie 
Bestuur en gaven daarom een pitch. De stemming daarna 
leidde tot 21 stemmen voor Freya Sixma en 14 stemmen 
voor Wouter van Schagen. Er waren 3 ongeldige stemmen. 
Freya Sixma werd daarmee benoemd tot voorzitter van de 
raadscommissie Bestuur. 

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), het schriftelijk verslag 
en de besluitenlijst vindt u op Politiek Portaal:  
amersfoort.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/ 1023561. U kunt de 
vergadering daar ook terugkijken. Daarnaast kunt u de vergadering 
terugkijken via youtube.com/raadamersfoort. 

Raadsvergadering 29 november.

Terugblik Het Besluit

Vergaderen in raadscommissies

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. 

Rianne Slotboom legde de eed af.
Wouter van Schagen en Freya Sixma werden nu hun pitch 
bevraagd door de raadsleden.

Lees verder op de volgende pagina >>
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Startnotitie bestemmingsplan Parapluherziening internetwinkels en darkstores met flitsbezorging

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Parapluherziening 
internetwinkels en darkstores met (flits)bezorging’ moeten 
flitsbezorgdiensten een vergunning aanvragen voor 
vestiging in Amersfoort. De gemeente kijkt dan of de locatie 
geschikt is voor de vestiging van een flitsbezorgwinkel. 
Als aan aanvullende eisen wordt voldaan (daarvoor is een 
afwegingskader gemaakt) kan worden afgeweken van het 
verbod voor het vestigen van een flitsbezorger. Zo houdt 
de gemeente grip op de plekken waar dark stores worden 
geopend. 

De raad nam het raadsvoorstel aan met 37 stemmen voor 
(Amersfoort2014, Beter Amersfoort, CDA, ChristenUnie, D66, 
DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, BPA, SP en 
VVD) en 1 stem tegen (Amersfoort voor Vrijheid). 
Bij dit raadsvoorstel werd de motie ‘Van Dark naar Art’ 

(DENK en ChristenUnie) aangenomen. De motie vraagt 
het college in gesprek te gaan met flitsbezorgdiensten en 

Amersfoortse kunstinstellingen om te kijken of kunst in de 
etalages van panden van flitsbezorgdiensten geplaatst kan 
worden. Tahsin Bülbül (DENK): “Gevels van bijvoorbeeld 
internetwinkels zijn nu niet aantrekkelijk. Ik stel voor deze 
gevels in te zetten voor bijvoorbeeld lokale kunstenaars. Het 
is niet de bedoeling dat hiervoor ambtelijke kosten worden 
gemaakt. Het is een vrijblijvend verzoek aan de wethouder 
om met de detailhandel en winkels te spreken over eventuele 
mogelijkheden.”

Huurkwijtschelding Scholen in de Kunst

Stichting Scholen in de Kunst huurt de locaties Eemhuis 
en ICOON van de gemeente. De stichting kan geen 
aanspraak maken op coronacompensatieregelingen van 
de Rijksoverheid en heeft hierdoor een hoge huurschuld. 
Daarom vroeg de stichting huurkwijtschelding voor 
de maanden dat er sprake was van een lockdown en 
waarvoor niet al eerder financiële coronasteun verleend 
is. Het college stelde de raad voor om een bedrag uit de 
coronareserve van de Gemeente Amersfoort op te nemen. 

Aangevuld met eerder toegekende Rijksmiddelen uit de 
cultuurbegroting, kan een bedrag van € 526.020,- worden 
kwijtgescholden. Hierdoor wordt de organisatie weer 
financieel gezond en is er ruimte om eventuele tegenvallers 
op te vangen. 

De raad nam het raadsvoorstel aan met 33 stemmen voor 
(Amersfoort2014, Beter Amersfoort, CDA, ChristenUnie, D66, 
DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, BPA en SP) 
en 5 stemmen tegen (Amersfoort voor Vrijheid en VVD). De 
BPA stemde voor. Hans van Wegen: “De maatschappelijke 
huurder Stichting Scholen in de Kunst heeft een 100% 
subsidierelatie met de gemeente Amersfoort. Het heeft 
weinig zin om er Rondes aan te wijden, want ze moeten 
worden geholpen.” Ook ChristenUnie stemde voor. Hanske 
Mulder-van Maanen: “De culturele instellingen hebben 
enorm geleden door de coronacrisis en zijn daar nog niet van 
hersteld. Dit plan heeft daar direct betrekking op. Het was 
mooi geweest om dit integraal in De Ronde te bespreken, 
maar gezien de urgente situatie stemt ChristenUnie voor.”

Bespreken
De VVD stemde tegen. Hans Lemain: “Op dit moment is 
onvoldoende duidelijk dat dit een doelmatige besteding is van 
publieke middelen. Ik wil dit graag nader bespreken om na 
te gaan wat er aan de hand, hoe de bedrijfsvoering in elkaar 
zit en hoe deze stichting gezond kan worden gekregen.” Ook 
Amersfoort voor Vrijheid stemde tegen. Tom van Lamoen: 
“Het is een enorm groot bedrag en een flinke hap uit het 
coronabudget. Het coronabudget is zeker nodig voor bedrijven 
die eronder lijden, maar dit is oneerlijk tegenover de bedrijven 
die er geen gebruik van zullen maken.”

Kwijtschelding van de huur in de coronalockdown voor 
Scholen in de Kunst (foto: Scholen in de Kunst).

Andere door de raad genomen besluiten 

•  Verklaring van geen bedenkingen Ecologische verbindingszone tussen landgoed 
Stoutenburg en Ir. Juliusput

  Stichting Het Utrechtse Landschap heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor 
een omgevingsvergunning, om de vier percelen tussen Landgoed Stoutenburg en 
de Ir. Juliusput opnieuw in te richten. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2022 een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerpomgevingsvergunning en 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben ter inzage gelegen. In deze periode is 
1 officiële reactie (zienswijze) binnengekomen. Dit leidt niet tot een ander besluit. Daarom 
vroeg het college de raad een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 > De raad nam het raadsvoorstel unaniem aan.

•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realisatie zes Tiny Houses Curaçaolaan 49
  Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van zes tijdelijke Tiny 

Houses aan de Curaçaolaan 49, want het bouwplan past nu niet binnen de regels van het 
geldende bestemmingsplan. Met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geeft de 
raad aan geen bedenkingen te hebben tegen het bouwplan. 

 

>  De raad nam het raadsvoorstel aan met 36 stemmen voor (Amersfoort voor Vrijheid, 
Amersfoort2014, Beter Amersfoort, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, PvdA, BPA, 
SP en VVD) en 2 stemmen tegen (Partij voor de Dieren). Partij voor de Dieren stemde tegen. 
Natanja Vreugdenhil: “De aanwezigheid van mensen en licht gaat ten koste van de natuur. 
Bouwen in het bos: natuur is de klos.”

•  RUD Utrecht: Zienswijze ontwerp Bestuursrapportage 2022, tweede begrotingswijziging 
2022 en eerste begrotingswijziging 2023

  De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor 11 gemeenten en de Provincie  
Utrecht vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied 
van  milieu. De keuzes die de RUD samen met Amersfoort maakt legt zij vast in de  
programmabegrotingen voor 2022 en 2023. Het college stelde voor de wijzigingen van de 
begrotingen te steunen maar tegelijkertijd op te roepen om de opgelopen achterstand in 
de productie in te lopen.

 > Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

•  Opheffing geheimhouding memorie van eis en antwoord (incl. bijlagen) in de 
schadestaatprocedure Vahstal - gemeente Amersfoort

 >  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 36 stemmen voor en 2 tegen (Hans van Wegen 
(BPA) en Kirsten Mik (D66). De laatste per abuis). 

•  Begrotingswijziging 2022 en 2023 naar aanleiding van de taakmutaties uit de 
septembercirculaire gemeentefonds 2022

 > Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. 

•  Bekrachtiging geheimhouding ‘Notitie met betrekking tot de door het college opgestelde 
memorie van antwoord, de mondelinge behandeling van 12 oktober 2022 en het 
antwoord op de gestelde vraag op 13 september 2022’

 >  Het raadsvoorstel werd aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen (BPA, SP en 
Amersfoort voor Vrijheid). 

•  Verordening inzake begraafplaatsen Maranatha en Soesterweg
  De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 8 november jl. ingestemd met een wijziging 

van de verordening voor begraafplaats Rusthof. Het college stelde voor om een grotendeels 
overeenstemmende verordening vast te stellen voor de andere twee gemeentelijke 
begraafplaatsen: Maranatha en Soesterweg. Dat geeft een duidelijk juridisch kader. 

 > De raad nam het raadsvoorstel unaniem aan.

Motie over mensenrechten unaniem 
aangenomen

Er werd een motie unaniem aangenomen die niet bij een 
raadsvoorstel hoort: ‘Solidariteit voor mensenrechten in 
Iran’. 

Met de motie riepen de fracties SP, GroenLinks, VVD 
en Amersfoort voor Vrijheid op tot het uitspreken van 
solidariteit met de vrouwen in Iran en alle andere mensen 
die strijden voor hun vrijheid en gelijke rechten. De fracties 
vroegen aan het college om hier op een passende wijze 
uiting aan te geven. Judith van Zon (SP): “Sinds de dood 
van de 22-jarige Masha Amini in september jl. vonden er in 
minstens 183 steden of dorpen ruim 1000 protesten tegen 
het Iraanse regime plaats. (…) De protesten worden veelal 
met geweld onderdrukt. Daarbij zijn al honderden doden 
gevallen, waaronder tientallen kinderen. Afgelopen week 
hebben verschillende groeperingen mee geprotesteerd, 
zoals lokale brandweermannen, studenten van 
universiteiten en meisjes van middelbare scholen. (…) Wij 
vragen aandacht voor mensenrechten en vrouwenrechten 
in het bijzonder, om te laten zien dat Amersfoort de 
protesterende burgers in Iran steunt en solidariteit toont 
aan deze burgers van Iran zodat zij hun strijd voor een 
menswaardig bestaan kunnen volhouden.”

(foto: De Stad Amersfoort)

Locatie waar de tiny houses moeten komen (bron: gemeente Amersfoort). 

Lees verder op de volgende pagina >>

De motie werd aangenomen met 36 stemmen voor 
(Amersfoort voor Vrijheid, Amersfoort2014, Beter 
Amersfoort, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, GroenLinks, 
PvdA, BPA, SP en VVD) en 2 stemmen tegen (Partij voor de 
Dieren).



Annet de Raadt
Mijn naam is Annet de Raadt, sinds kort benoemd als 
buitengewoon raadslid voor de PvdA. Ik ben 46 jaar en 
woon met man en drie kinderen in de mooie binnenstad van 
Amersfoort. Ik zal primair de PvdA-raadsleden ondersteunen 
bij de uitvoering van hun portefeuilles. Ik wil mij hard maken 
voor de leefbaarheid in de gehele stad Amersfoort. 

Oeds-Willem Miedema 
Mijn naam is Oeds-Willem Miedema, ik ben 34 jaar. Sinds 
2013 wonen we in Amersfoort. Op dit moment in het 
Vermeerkwartier, begin volgend jaar gaan we verhuizen naar 
het Soesterkwartier. Ik ben getrouwd en we hebben een 
tweeling van bijna twee jaar.  Ik zal mij namens de ChristenUnie 
bezig houden met milieu en stedelijk beheer. Hier ligt mijn 
achtergrond ook qua studie en dagelijkse werkzaamheden: ik 

werk als adviseur van de dijkgraaf bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ik wil mij 
voor de inwoners van Amersfoort inzetten voor een sociale en duurzame stad die 
is voorbereid op het veranderende klimaat. 

Rianne Slagboom
Mijn naam is Rianne Slagboom. Ik ben 42 jaar en woon al 
ruim twintig jaar met veel plezier in Amersfoort. Sinds vijf 
jaar in de wijk Schothorst. Ik werk als regiomanager bij Foss & 
Partners, een organisatie die ambulante hulpverlening biedt. 
Mijn kennis en ervaring in het sociaal domein wil ik graag 
inzetten om bij te dragen aan de inclusieve stad. De ambitie 
uit het coalitieakkoord onderstreep ik van harte: ‘Een stad 

waar niemand tussen wal en schip valt. En waar de welvaart en het welzijn zo 
rechtvaardig mogelijk worden verdeeld.’

David de Bruijne
Ik ben David de Bruijne, 44 jaar en getrouwd met Mikolein. 
We hebben samen vier kinderen. We wonen in Nieuwland. Ik 
ben manager bij een mediabedrijf. Daarnaast heb ik dit jaar 
een thriller geschreven.
Politiek is voor mij geen ambitie, het is een missie. Lang heb ik 
aan de zijlijn gestaan, maar deze tijd vraagt om meer mensen 
die politiek actief zijn. Technologie en technocratie hebben 

tegenwicht nodig van een sterke, betrokken democratie. Bij CDA Amersfoort 
merk ik dat we willen vechten voor de menselijke maat, het maatschappelijk 
midden ondersteunen en de nadruk op zij aan zij in plaats van wij tegen zij. Dat 
past mij goed en ik wil daar mijn steen aan bijdragen.
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Alex van Westerlaak
Mijn naam is Alex van Westerlaak, ik ben 34 jaar en woon samen met mijn vriendin 
met veel plezier in het Soesterkwartier. In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente 
Amsterdam en in mijn vrije tijd ben ik vaak op een zeilboot op het water te vinden. De 
komende vier jaar wil ik mij samen met de fractie van D66 inzetten voor een groen, 
duurzaam en bruisend Amersfoort waar voor iedereen een betaalbare woning is en 
waar ondernemers volop kansen krijgen.

Harmen Niemeijer-Scheffer
Ik ben Harmen Niemeijer-Scheffer, ik ben 28 jaar oud, 
opgegroeid in Amersfoort. In mijn studententijd heb ik in 
Groningen gewoond, maar ondertussen woon ik alweer ruim 
twee jaar in onze mooie stad. Ik woon samen met mijn vrouw 
(en kat) in Liendert. In het dagelijkse leven ben ik directeur van 
een christelijke stichting, Micha Nederland, die op komt voor 
gerechtigheid. In mijn werk kom ik met veel mensen in gesprek. 

In deze gesprekken komt vaak naar voren dat de politiek hierin toch ook een 
grote rol heeft. Daar ben ik het mee eens, en daarom wil ik mij graag in de 
gemeenteraad inzetten voor een eerlijke en meer duurzame samenleving. Dat 
zal ik de komende jaren doen op groene en sociale thema’s!

Giel van der Steenhoven
Ik ben Giel van der Steenhoven, 32 jaar, woonachtig 
in Zielhorst en sinds kort buitengewoon raadslid voor 
GroenLinks. Daarnaast werk ik als adviseur bij het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik ga me voor de 
fractie bezighouden met de thema’s bestuur en economie. 
Amersfoort is een stad met ongelooflijk veel potentie en 
de groei is enorm. Ik wil eraan bijdragen dat we die kracht 

inzetten om tot een toekomst-klare stad te komen waar het voor iedereen fijn 
is om te werken, wonen en leven. Een Amersfoort waar we groeien met oog 
voor onze omgeving, en de natuur in het bijzonder.

Jan Gerritsjans
Mijn naam is Jan Gerritsjans, wonend met vrouw en drie tieners 
in Kattenbroek. In het dagelijks leven ben ik consultant op het 
gebied van data, privacy en automatisering, onder meer voor de 
KNVB. Als buitengewoon fractielid houd ik me bezig met onder 
meer sport, onderwijs, sociaal domein, wonen en data-ethiek. 
Op het gebied van cultuur heb ik met andere partijen ervoor 
gezorgd dat we weer een sterke lokale omroep krijgen en gaat 

hopelijk het podium bij het amfitheater in de Vijver van Emiclaer binnenkort 
herbouwd worden. De raad is er in de allereerste plaats voor alle Amersfoorters 
die een schone en financieel gezonde stad met goede zorg, goed onderwijs, 
en bereikbare (sport-)voorzieningen verdienen. Ik zal erop toezien dat politici, 
ambtenaren en andere mensen in de publieke sector daarmee bezig zijn, en niet 
met zichzelf.

Chris Bruijnes
Ik ben Chris Bruijnes (63) en buitengewoon fractielid van 
Amersfoort2014. Ik woon in Vathorst aan de Laak met een 
prachtig polderlandschap voor de deur waar niet alleen ik, 
maar de hele wijk van geniet. Ik heb twee dochters en een 
zoon die alle drie in Utrecht wonen. In het dagelijks leven ben 
ik directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, 
dat werkt aan verduurzaming van verpakkingen. In 

Amersfoort wil ik mij inzetten voor een duurzame stad in al haar facetten: minder 
energieverbruik, schone energie, geen zwerfvuil, meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers, duurzaam (ver-)bouwen en meer natuur.

Buitengewoon fractieleden 2022-2026

Lees verder op de volgende pagina >>

Contactgegevens gemeenteraad

U vindt de contactgegevens en portefeuilles  

van raadsleden en buitengewoon fractieleden op  

de website amersfoort.nl/gemeenteraad.
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Bea van de Bovenkamp
Bea van de Bovenkamp (52) woont met haar vier katten in 
Schothorst. ‘Dierenwelzijn is voor mij altijd heel belangrijk 
geweest. Een goede partij voor dieren is automatisch een goede 
partij voor mensen. We hebben allemaal belang bij een gezond 
leefklimaat en daar hebben we elkaar hard voor nodig. In de 
komende vier jaar wil ik graag opkomen voor kwetsbare dieren 
en mensen. Met de klimaatverandering komt er steeds meer 

hitte en we moeten versteende gebieden veel groener maken om hittestress 
tegen te gaan. Met meer natuur werken we aan meer biodiversiteit, en 
daarmee een gezondere leefomgeving voor mens en dier.’

Thomas Kamphuis
Mijn naam is Thomas Kamphuis, ik ben 29 jaar en woon met 
mijn partner in Vathorst. In het werkzame leven verkoop 
ik zonnepanelen aan met name de zakelijke klant en in 
mijn vrije tijd ben ik graag buiten op stap. De komende 
raadsperiode wil ik mij vooral inzetten voor het groen en 
dierenwelzijn. In het coalitieakkoord zijn veel mooie dingen 
afgesproken. Als buitengewoon fractielid wil ik er op toezien 

dat afspraken worden nagekomen. Daarnaast kunnen wij als nieuwe partij 
in de raad een andere kijk geven op actualiteiten. Zo kunnen we groen en 
dierenwelzijn de aandacht geven die het verdient.

Henk Pijper
Ik ben Henk Pijper (63 jaar) en buitengewoon fractielid voor 
Beter Amersfoort. Ik woon sinds 1992 in het Leusderkwartier 
en ben al jaren in de politiek actief om te werken aan een 
beter Amersfoort. Ik doe dat niet alleen via de politiek maar 
ook als voorzitter van het Humanistisch Verbond Eemland 
en voorzitter van het Reanimatie Netwerk Amersfoort. Als 
vrijwilliger voor de stichting Leergeld Amersfoort werk ik mee 

om het voor kinderen beter te maken. Kinderen uit gezinnen die het minder 
breed hebben helpen we met schoolspullen, laptops, fietsen enzovoort. Want 
‘Nu meedoen is later meetellen’ is het motto van Leergeld.

Ina Vijzelman-Waarheid
Mijn naam is Ina Vijzelman-Waarheid, 65 jaar. Ik woon in 
Schothorst. Samen met mijn partner heb ik vier kinderen 
en vier kleinkinderen en ben ik woordvoerder voor Beter 
Amersfoort. Mijn belangrijkste drijfveer in alles wat ik doe 
is het tegengaan van uitsluiting. Geluk bestaat uit veel 
aspecten. Wij kijken vooral naar die aspecten die we via de 
politiek kunnen beïnvloeden zoals gezondheid, goede zorg, 

wonen, kansengelijkheid, werk en inkomen, meedoen in de samenleving en de 
anti-discriminatieagenda. Als je op één van die gebieden problemen of tekorten 
ervaart word je daar minder gelukkig van. Daarom wil ik direct betrokken zijn 
bij de implementatie van het nieuwe brede beleidskader ‘Amersfoort Inclusieve 
stad’.

Sylvie van der Voort-Lazet
Mijn naam is Sylvie van der Voort-Lazet en ik ben sinds twintig jaar inwoner van Amersfoort 
(Kattenbroek). Ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen, twee honden en een paard. Ik ben 
energetisch therapeut en ondernemer. In 2019 heb ik ook een boek geschreven: De sleutel tot 
ZelfLiefde. Tevens voer ik rechtszaken tegen de overheid vanwege de coronamaatregelen vanuit 
mijn stichting Bewust Nederland. Binnenkort starten we ook met een bodemprocedure tegen 
het coronatoegangsbewijs. De komende vier jaar ga ik mij vooral bezig houden met het sociaal 
domein en ik vind het belangrijk om veel in contact te staan met de inwoners.

Buitengewoon fractieleden 2022-2026

Nuri S,eker
Hallo medestadsgenoten! Ik ben Nuri S,eker, 27 jaar en geboren 
en getogen in onze mooie stad! In het dagelijkse leven werk ik 
in de IT-branche waarbij ik bedrijven help en advies geef om 
de beste software oplossingen te vinden. Zo wil ik ook via de 
lokale politiek werken aan de nodige problemen die in onze 
stad spelen en hiervoor de juiste oplossingen bieden. Ik wil 

met DENK onder andere een helpende hand zijn voor de noodkreet van onze 
stadsgenoten in de krappe woningmarkt, welke zeer zorgwekkend is. Door 
onder andere (meer) betaalbare woningen te realiseren.

Abdelouahed el Houari
Mijn naam is Abdelouahed el Houari. Ik ben geboren en 
getogen in Amersfoort in de wijk Liendert. Ik ben actief 
binnen het sociaal domein als social worker en ben begin 
dit jaar als buitengewoon fractielid beëdigd. Hierdoor ben ik 
onderdeel van de gemeenteraad en wil ik me graag inzetten 
voor een aantal thema’s. Ik wil me inzetten voor kinderen en 

de jeugd, maar ook voor onze ouderen. Armoede, wonen, sport en bewegen, 
veiligheid en goed onderwijs is belangrijk voor ons allen. In de komende 
jaren zal ik me op deze thema’s focussen en mijn best doen voor een beter 
Amersfoort. Heb je vragen over een bepaald onderwerp of wil je contact? 
Stuur me dan even een e-mail. Met elkaar komen we verder!  


