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1. Inleiding
Jaarlijks maakt de griffie een rapportage over de belangrijkste ontwikkelingen in de raad en
griffie, inclusief een financiële verantwoording. De voorliggende rapportage geeft inzicht in het
verloop van 2018. Ook de financiële ontwikkelingen van de ombudsman zijn in dit verslag
opgenomen, over de inhoud van zijn werkzaamheden rapporteert de ombudsman zelf. De
rekenkamer informeert in haar eigen jaarverslag. Dit jaarverslag is op 25 januari 2019
gepubliceerd en te vinden op www.amersfoort.nl/rekenkamer.
Gewoontegetrouw wordt dit verslag ter bespreking aangeboden aan het presidium. Daarna
wordt het ter kennisgeving naar de raad gestuurd en gepubliceerd op de website van de raad.
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2. Raad
Wisselingen in de raad: samenstelling en werkwijze
Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de bekendmaking van de uitslag
op vrijdag 23 maart bleek dat er een miniem verschil in stemmen ten grondslag lag aan de
verdeling van restzetels. Dit heeft aanleiding gegeven tot een centrale hertelling op 26 maart in
sporthal Juliana van Stolberg en heeft gezorgd voor een andere einduitslag: D66, VVD,
GroenLinks en CDA behaalden ieder 6 zetels (de laatste restzetel ging in plaats van naar D66
naar CDA), waarbij D66 de meeste stemmen ontving. ChristenUnie kreeg er 4, Amersfoort2014
en SP ieder 3, BPA en PvdA ieder 2 en nieuwkomer DENK 1. Op 29 maart is vervolgens de nieuwe
raad met 17 nieuwe leden geïnstalleerd. Met de benoeming van twee raadsleden tot wethouders
(Kees Kraanen (VVD) en Astrid Janssen (GroenLinks), kwamen hier op 19 juni nog eens twee
nieuwe raadsleden bij. Daarnaast heeft Grace Tanamal (PvdA) op 11 april wegens
privéomstandigheden haar raadslidmaatschap neer moeten leggen, waardoor Harun Keskin op 24
april als raadslid terugkeerde in de gemeenteraad.
Op 6 en 7 april heeft de griffie een tweedaags inwerkprogramma voor de nieuwe raad
georganiseerd. Hierbij heeft de raad o.a. kennisgemaakt met de gemeentelijke organisatie, de
accountant en verschillende initiatieven uit de stad. Daarnaast heeft de raad informatie
gekregen over praktische zaken rondom het raadswerk. Een ander onderdeel was het luisteren
naar en discussiëren met/over interessante sprekers over thema’s als de Omgevingswet en
bestuurlijke vernieuwing.
Vorming college
Op 28 maart heeft Joris Backer, Eerste Kamerlid D66, de opdracht gekregen om als verkenner de
mogelijkheden voor een nieuw college te onderzoeken. Op 17 april presenteerde hij zijn
bevindingen met daarbij de voorkeursvariant voor een nieuw college bestaande uit D66, VVD,
GroenLinks en ChristenUnie. Victor Molkenboer, burgemeester van Woerden, is vervolgens op 26
april als formateur aan de slag om de formatiegesprekken tussen de genoemde partijen te
begeleiden. Dit heeft er toe geleid dat de raad op 19 juni het coalitieakkoord Samen aan de slag
voor duurzame groei heeft vastgesteld en een nieuw college is geïnstalleerd.
Eerste jaar Auditcommissie
Naar aanleiding van het raadsonderzoek Preventief Toezicht uit 2016 is besloten om de
toezichthoudende functie van de raad steviger vorm te geven door de commissie Begroting &
Verantwoording om te vormen naar een ‘auditcommissie’. De opdracht aan de auditcommissie is
specifieker en uitgebreider dan aan de commissie B&V. Vanzelfsprekend blijft een belangrijke
taak voor de auditcommissie het onderzoeken van de stukken behorend bij de planning- en
controlcyclus. De auditcommissie zal:
-

-

-

meer dan voorheen kijken naar de kwaliteit van de informatie in de aangeleverde documenten.
voordat beleidsdocumenten met grote maatschappelijke en/of financiële impact in de Ronde worden geagendeerd, deze toetsen op de kwaliteit van de informatie en indien nodig van
een technisch advies voorzien ten behoeve van verdere bespreking en besluitvorming door
de raad.
het gesprek in de Ronde over het financiële beleid van de gemeente faciliteren. Dit kan
bijvoorbeeld door het college te vragen een notitie te schrijven over de financiële uitgangspunten van de begroting of over deelonderwerpen als de rekenrente. Door dit soort financiele onderwerpen voor de Ronde te agenderen maakt de auditcommissie een politieke afweging bij het financiële beleid in de Ronde mogelijk.
opvolging van door de raad aangenomen aanbevelingen voortvloeiend uit de accountantscontrole, rekenkameronderzoeken en beleidsevaluaties monitoren. Voor wat betreft de
aanbevelingen van de rekenkamer is afgesproken dat het jaarverslag van de rekenkamer geagendeerd wordt in de auditcommissie en de voorzitter van de rekenkamer zal de status van
de uitvoering van de aanbevelingen ter vergadering toelichten. Daarnaast volgt de auditcommissie actief (de tijdigheid van) de uitvoering van de algemene aanbevelingen.
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De auditcommissie heeft het afgelopen jaar bij de begroting en de jaarstukken advies gegeven.
Daarnaast heeft zij geadviseerd over een voorstel voor een andere indeling van de begroting en
het aantal indicatoren. De verschillende adviezen hebben geleid tot aanpassingen in de
beleidsteksten bij de begroting en tot gesprek met het college over aantal en soorten
indicatoren. Ook heeft de auditcommissie geadviseerd over een aangepaste wijze van
behandelen van kadernota en begroting. Verder is zij opgetreden als begeleidingscommissie bij
de second opinion op de financiële raming van de Westelijke Ontsluiting.

Agendering van onderwerpen
Voor een volledig overzicht van alle geagendeerde onderwerpen zie het overzicht aan het einde
van deze jaarrapportage.
34 onderwerpen door fracties geagendeerd in De Ronde
-

-

Actief: Stand van zaken De War (9 januari 2018)
Amersfoort2014: Geothermie in Amersfoort (9 januari 2018)
D66: Luierrecycling (9 januari 2018)
PvdA en VVD: Amersfoort Smart City (9 januari 2018)
D66: Bio-energie (20 februari 2018)
D66: Meer woningen in het middeldure huur- en koopsegment realiseren in Amersfoort (20
februari 2018)
Initiatiefvoorstel D66: Realiseren van meer woningen in het middeldure huur- en koopsegment (6 maart 2018)
ChristenUnie en GroenLinks: RIB 2018-040 Afspraken grondverkoop in De Nieuwe Stad (15
mei 2018)
SP: De Westelijke ontsluiting (15 mei 2018)
DENK: Statushouders naar werk (27 juni 2018)
CDA: Stand van zaken uitrol nieuw afvalinzamelsysteem (3 juli 2018)
BPA: Mobiele horeca in de Amersfoortse Binnenstad (10 juli 2018)
SP: Noordewierweg geen racebaan! (10 juli 2018)
GroenLinks: Etnisch profileren (28 augustus 2018)
SP: Vergroten vleeskuikenfabriek (28 augustus 2018)
VVD: Raadsinformatiebrief 2018-065 Scenariokeuze herontwikkeling zwembad Liendert (28
augustus 2018)
CDA: Veiligheid Park Schothorst (4 september 2018)
SP, CDA, Amersfoort2014 en PvdA: Pilot maatwerk parkeren Gildenkwartier (4 september
2018)
VVD, GroenLinks en D66: Autoluwe binnenstad (16 oktober 2018)
SP, Amersfoort2014: Westelijke ontsluiting: de feiten op een rij (6 november 2018)
GroenLinks: Mensen met verward gedrag (27 november 2018)
Amersfoort2014 en PvdA: Raadsinformatiebrief 2018-106 Financiële budgetraming Westelijke Ontsluiting in relatie tot de raadsopdracht second opinion en proces om te komen tot de
raming (11 december 2018)
GroenLinks, Amersfoort2014 en ChristenUnie: Gezondheid en houtrook (18 december 2018)

Beleidsevaluaties
-

Bestuurlijke Ontwikkeling (23 januari en 20 februari)
Economie (27 november)
Publieksdienstverlening (27 november)
Sociale en fysieke veiligheid (11 september)
Sport (27 juni en 9 oktober)

Initiatiefvoorstel
-

Initiatiefvoorstel D66: Realiseren van meer woningen in het middeldure huur- en
koopsegment (6 maart 2018)
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Benoemingen
-

-

-

-

-

-

-

Op 24 april zijn de (eerste lichting) buitengewone fractieleden voor de nieuwe raadsperiode
benoemd: Kabo Drent (DENK), Hicham El Abadi (DENK), Jan Gerritsjans (Amersfoort2014),
Arie den Ouden (CDA), Annet de Raadt (PvdA), Tanika Scherbinski (GroenLinks) en Bert
Veenstra (PvdA). Daarnaast zijn op 3 juli Len Bitterling (SP) en Rob Mollink (SP), op 4
september Gijs Meerman (Amersfoort2014) en Wouter van Schagen (D66) en op 18
september Jan Steven Eilander (ChristenUnie) benoemd als buitengewone fractieleden.
Op 24 april zijn de leden in de auditcommissie benoemd voor deze periode: Hans Bol
(ChristenUnie), Dirk Dekker (VVD), Dirk-Joost van Hamersveld (D66, door de auditcommissie
gekozen als voorzitter), Dillian Hos (GroenLinks), Harun Keskin (PvdA), Sieta Koet-Minis
(Amersfoort2014) en Jan de van der Schueren (CDA).
Op 24 april zijn de leden in het presidium benoemd voor deze periode: Youssef el-Messaoudi
(GroenLinks), Dirk-Joost van Hamersveld (D66), Harun Keskin (PvdA), Kees Kraanen (VVD) en
Micheline Paffen-Zeenni (CDA, door het presidium gekozen als voorzitter). Vanwege de
benoeming van Kees Kraanen op 19 juni als wethouder en daarmee het vertrek uit de raad
en het presidium, is op 19 juni Gerrit van Nieuwenhuizen (VVD) als lid in het presidium
benoemd.
Op 24 april is Ben van Koningsveld benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de raad
voor deze periode. Andere kandidaten voor deze positie waren Rutger Dijksterhuis en Harun
Keskin.
Voor de rekenkamercommissie zijn op 12 juni raadsleden Gert Hunink en Linda van Tuyl
benoemd als interne leden en op 4 september is Henny Overbeek als extern lid benoemd.
Daarnaast is Karin Stadhouders op 15 mei herbenoemd als extern lid en tevens voorzitter.
Op 19 juni is het nieuwe college met zeven wethouders geïnstalleerd: Hans Buijtelaar (VVD),
Cees van Eijk (GroenLinks), Astrid Janssen (GroenLinks), Fatma Koşer Kaya (D66), Kees
Kraanen (VVD), Willem-Jan Stegeman (VVD) en Menno Tigelaar (ChristenUnie).
Op 3 juli is wethouder Willem-Jan Stegeman benoemd als collegelid in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug.

Overleden
Op woensdag 19 december is Len Bitterling, buitengewoon fractielid, overleden. Zij was sinds
2014 actief voor de Amersfoortse SP-afdeling en vanaf 3 juli 2018 als buitengewoon fractielid.
Gemeenteraad en griffie leven met haar familie en vrienden mee in deze verdrietige tijd.

Communicatie
Een overzicht van de communicatieactiviteiten van de griffie over de raad in het afgelopen jaar:
Stadsberichten
-

-

De Stadsberichtenpagina’s De Raad verschenen tot 23 oktober 14 keer in De Stad Amersfoort
met in totaal 24 pagina’s. De agenda van de dinsdagen met alleen De Ronde verscheen tot
23 oktober 15 keer in de rubriek ‘Bekendmakingen’ in de Stadsberichten.
Vanaf 23 oktober verschenen de Stadsberichtenpagina’s De Raad vrijwel iedere week (behalve tijdens de vakanties); 9 keer tot aan de jaarwisseling met in totaal 14 pagina’s.
Op 23 mei verscheen het jaarverslag 2017 van de raad, de griffie en de rekenkamer op een
extra raadspagina.
Op 31 oktober verscheen een begrotingsspecial (twee pagina’s) met de statements van alle
fracties.
Op 19 december verscheen een specifieke kersteditie met een terugblik en vooruitblik van
alle fracties (twee pagina’s)

E-mailnieuwsbrief RaadsMail
De wekelijkse digitale nieuwsbrief RaadsMail is 45 keer verstuurd. De RaadsMail telde op 28
maart 2019 1.344 abonnees ). Het aantal abonnees is gestegen (abonnees 23 februari 2018:
1.177).
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Sociale media
Via het Twitteraccount @RaadAmersfoort zijn wekelijks aankondigingen van De Ronde en Het
Besluit verzonden en het moment dat de live-uitzending van Het Besluit begon. Ook zijn
nieuwsberichten gedeeld. Vanaf november 2018 worden er vrijwel dagelijks tweets verzonden
en wordt er ook getwitterd tijdens de avonden De Ronde en De Raad. @RaadAmersfoort heeft
nu 2.114 volgers (d.d. 28 maart 2018). Het aantal volgers is gestegen (28 februari 2018: 1.844).
Op de Facebookpagina ‘Raad Amersfoort’ krijgen belangstellenden een kijkje achter de schermen van de raad. Ook is de rubriek ‘Raadsleden aan het woord’ met selfie van de raadsleden uit
de raadspagina’s gedeeld. Aantal volgers: 517 (d.d. 28 maart 2019). Het aantal is licht gestegen:
op 23 februari 2018 telde de pagina 461 volgers.
Live uitzendingen Actualiteitenraad en Het Besluit
De Actualiteitenraad en Het Besluit zijn live uitgezonden via amersfoort.notubiz.nl. Ook zijn de
videoverslagen gearchiveerd bij de agenda van de betreffende raadsvergaderingen op internet,
zodat de Actualiteitenraad en Het Besluit achteraf (‘on demand’) teruggekeken kunnen worden.
Totaal aantal live kijkers: 2.335. Totaal aantal ‘on demand-kijkers’: 8.586. Daarnaast zijn de
audio-opnamen van alle Rondes achteraf terug te luisteren via amersfoort.notubiz.nl. Dat gebeurde in 2018: 16.287.
Gasten van de raad
Gemiddeld iedere twee weken ontvangen twee raadsleden en twee griffiemedewerkers gasten
van de raad. Deze inwoners hebben daarvoor een brief van de burgemeester ontvangen (geselecteerd via een steekproef). Er waren in 2018 14 van deze ontvangsten met in totaal 206 gasten
(tegenover 147 in 2017). Daarnaast zijn er op aanvraag van een organisatie of raadslid 6 ‘speciale ontvangsten’ geweest met in totaal 96 gasten: twee keer een groep medewerkers van de
gemeente, ABRONA, vereniging voor Eritreeers en Ethiopiërs, scholieren van het VAVO Lyceum
en Hbo-studenten van hogeschool InHolland. Buiten de raadsvergaderingen om hebben enkele
raadsleden en collegeleden met leerlingen van het Vathorstcollege gedebatteerd in de Raadzaal.
Interne communicatie
Iedere week is een bericht op intranet geplaatst over de raadsvergaderingen en ander nieuws
over de raad. Ook schreef de griffie artikelen over de raad in het personeelsmagazine van de
gemeente.
Amersfoort Aangenaam
Amersfoort Aangenaam vindt gemiddeld drie keer in het jaar plaats: nieuwe inwoners van
Amersfoort maken in de Raadzaal kennis met het college van burgemeester en wethouders en
een vertegenwoordiging van de raad. Na een stadswandeling is er een informatiemarkt waarbij
alle Amersfoorters kennis kunnen maken met allerlei organisaties in de stad. Voor de zomer
presenteerde de nieuwe gemeenteraad zich op de informatiemarkt van Amersfoort Aangenaam.
Dat werd zo positief ontvangen dat er nu voor gekozen is om voortaan bij elke editie van Amersfoort Aangenaam met een vertegenwoordiging van de raad op de markt te staan. Dit gebeurde
vervolgens in november. Er is materiaal (banners) aangeschaft om tijdens externe bijeenkomsten op locatie, scholenontvangsten en bij het Plein de aanwezigheid van de gemeenteraad
visueel herkenbaar te maken.
Invloed en betrokkenheid van inwoners bij de raad
Inwoners kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de raad, bijvoorbeeld door in
te spreken tijdens De Ronde. Ook Het Plein en het indienen van een burgerinitiatief zijn
mogelijkheden.
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Het Plein biedt een mogelijkheid voor informele uitwisseling van informatie tussen raadsleden,
inwoners en ambtenaren. Het Plein heeft 10 keer plaatsgevonden, waarbij in totaal 16
organisaties/initiatieven zich hebben gepresenteerd:
-

16 januari: Ideeën studenten HKU voor Stationsgebied
16 januari: Toekomstvisie Stationsplein Amersfoort
13 februari: Verkiezingsprogramma’s langs de meetlat van Milieudefensie
6 maart: Beweeg en Ontwikkel met Plezier
6 maart: Drie vervoersdiensten voor ouderen in Amersfoort
24 april: Presentatie Marathon Amersfoort
24 april: Aankondiging Samenwerkplaats
15 mei: KIES-programma (kinderen in een echtscheidingssituatie)
15 mei: 033GROEN en StadsLAB033: Sociaal ondernemerschap in Amersfoort
12 juni: Solid Road: begeleiding van Armeense gezinnen bij terugkeer
12 juni: Stuurgroep Taalhuis: laaggeletterdheid
18 september: Presentatie nieuwe website voor sport in Amersfoort
20 november: Toekomstfonds 2018
4 december: Operatie Steenbreek
4 december: Actie Nederland Leest over voeding
18 december: Lange termijn visie kinderopvang Bergkwartier

Er zijn in 2018 geen burgerinitiatieven bij de raad ingediend.
Communicatie rond gemeenteraadsverkiezingen 2018
De griffie trekt samen met de gemeentelijke organisatie op bij de communicatie rond de
gemeenteraadsverkiezingen. Al in op 28 juni 2017 werd gestart met de aftrap, een
voorlichtingsbijeenkomst voor politieke partijen.
Er is een communicatieplan opgesteld voor de voorlichting over de verkiezingen, met een focus
op opkomstbevordering onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat juist bij deze groep kiezers
winst te behalen valt. OP 14 februari 2018 ging de Stemwijzer van ProDemos online, de
verkiezingkoorts had definitief toegeslagen.
Jongerenparticipatie
Ook in 2018 was er op allerlei manieren aandacht voor het betrekken van jongeren bij het
bestuur van hun stad. De student Bram Pullen heeft met zijn beweging Onder Invloed manieren
gevonden om jongeren te bereiken en hen een stem te geven. In samenwerking met de griffie
zijn raadsleden op festival Lepeltje Lepeltje en bij Struinen in de tuinen op een informele
manier het gesprek aangegaan met jongeren over wat zij belangrijk vinden voor de stad. Tijdens
de verkiezingen op 21 maart 2018 was er een kleinschalig gratis verkiezingsfestival op het
Stadhuisplein. Daarnaast hebben de trainees ‘Utrechtse Brouwers’ van het traineeprogramma
‘Utrechtse Nieuwe’ in samenwerking met de griffie zich gericht op twee aspecten: het
bevorderen van de opkomst van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen en het betrekken
van jongeren bij beleid door bijvoorbeeld een jongerennetwerk op te richten. De acties voor de
gemeenteraadsverkiezingen waren onder andere: een jongerencampagnewedstrijd, vlogs door
jongerenambassadeur en een escaperoom in de raadzaal. In 2018 ontwikkelt de griffie daarnaast
een programma voor de ontvangst van scholen. Naast de middelbare scholen is de griffie ook
actief in contact met MBO en scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs om een meer op hun
behoefte toegespitst aanbod te ontwikkelen.
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3. Griffie
Op basis van de in 2017 in kaart gebrachte behoeften en ambities van de raad, te verwachten
landelijke en lokale ontwikkelingen en het huidige takenpakket en de samenstelling van de
griffie, is met de werkgeverscommissie een voorstel besproken voor de doorontwikkeling van het
takenpakket en de samenstelling van de griffie. Het presidium heeft het voorstel geagendeerd
voor besluitvorming en op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot doorontwikkeling
van de griffie.
Dit heeft er in geresulteerd dat de vaste formatie van de griffie nu bestaat uit 1 griffier (36
uur), 1 plaatsvervangend griffier/raadsadviseur (36 uur), 3 raadsadviseurs (108 uur), een
communicatieadviseur (32 uur) en 4 ondersteuners (120 uur). Ook de secretaris van de
rekenkamercommissie behoort tot de griffie. In 2018 zijn er 5 vacatures ingevuld: twee
raadsadviseurs, twee raadsondersteuners en een communicatieadviseur zijn toegetreden tot de
griffie. Daarnaast is begin 2019 de laatste vacature voor een raadsondersteuner ingevuld. De
vaste formatie is daarmee sinds eind maart 2019 een feit, het griffieteam is compleet.
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4. Financiën
Onderstaande tabel toont de financiële cijfers (periode 1 januari t/m 31 december 2018).
Gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar via de griffie.
Tabel Financiën raad, griffie en ombudsman
Begroot

€
Raad
Griffie
Ombudsfunctie

Gerealiseerd

Saldo

1.544.179

1.562.954

-18.775

860.975

792.033

68.924

31.126

30.316

810

Raad
-

Het totaalbudget van de raad bedraagt € 1.544.179. Het tekort is ontstaan als gevolg van
een nabetaling (commissievergoeding) aan buitengewoon fractieleden. Opmerkingen bij
onderdelen hiervan:

-

Vergoeding raadsleden ad € 923.365. Geen bijzonderheden.
Budget accountant: dit laat een overschrijding zien van € 61.000. Het tekort is een gevolg
van langer durende werkzaamheden die in het kader van de controle op de jaarrekening
2018 zijn uitgevoerd.

Griffie
Het totaalbudget van de griffie bedraagt € 860.975. Het overschot is een gevolg van personeel
dat later is ingestroomd dan dat er budget beschikbaar was.
Ombudsfunctie
De ombudsfunctie betreft een jaarlijkse vergoeding conform het Vergoedingenbesluit Wet
Nationale Ombudsman. Deze vergoeding bedraagt voor gemeenten over 2018 € 0,1772 per
inwoner. Op 1 januari 2018 had Amersfoort 155. 226 inwoners (bron: CBS).
Voor dit bedrag heeft de Nationale ombudsman de tweedelijns klachtbehandeling voor de
gemeente ingevuld. In 2018 hebben 44 inwoners zich tot de Nationale ombudsman gewend, 40
zaken zijn afgehandeld zonder gebruik te maken van formele onderzoeksbevoegdheden.
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Bijlage Behandelde onderwerpen in de raad, per begrotingsprogramma
Datum
9-jan

Programma 1: Bestuur en dienstverlening
Auditcommissie: Werkbezoek Archief Eemland

Doel bijeenkomst
informatie

9-jan

PvdA en VVD: Amersfoort Smart City

rondetafelgesprek

9-jan

16-jan

Rekenkamerrapport Effectiviteit Integratiebeleid
gemeente Amersfoort
Motie 2018-001M Groep el-Messaoudi, GroenLinks,
Amersfoort2014, ChristenUnie, D66, PvdA, CDA, BPA:
Kinderburgemeester
Vaststellen verslagen en besluitenlijsten december 2017

23-jan

Beleidsevaluatie Bestuurlijke Ontwikkeling

23-jan

Rekenkamerrapport Effectiviteit Integratiebeleid
gemeente Amersfoort (voortgezette behandeling)
Rekenkamerrapport Effectiviteit Integratiebeleid
gemeente Amersfoort

16-jan

30-jan

voorbereiding besluit
motie
besluit zonder debat
rondetafelgesprek
voorbereiding besluit
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat

13-feb

Ontheffing ingezetenschap wethouder Stegeman

13-feb

Rekenkamerrapport Effectiviteit Integratiebeleid
gemeente Amersfoort

13-feb

Vaststellen verslagen en besluitenlijsten januari 2018

20-feb

Beleidsevaluatie Bestuurlijke Ontwikkeling (deel 2)

27-mrt

Afscheid buitengewone fractieleden

-

27-mrt

Afscheid vertrekkende raadsleden

-

27-mrt

Verslag onderzoek geloofsbrieven

besluit zonder debat

29-mrt

Installatie van nieuw benoemde raadsleden

3-apr

Startbijeenkomst nieuwe raad: Integriteit

interne bijeenkomst

10-apr

Uitleg bestuursinformatiesysteem Politiek Portaal

interne bijeenkomst

10-apr

Vaststellen besluitenlijsten en verslagen maart 2018

besluit zonder debat

17-apr

Geheimhouding op bestuurlijke stukken

17-apr
24-apr

Toelichting op proces van coalitievorming door
verkenner Joris Backer
Benoeming buitengewone fractieleden

informatie
(inwerkprogramma)
besluit zonder debat

24-apr

Benoeming leden Auditcommissie

besluit zonder debat

24-apr

Benoeming leden Presidium

besluit zonder debat

24-apr

Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad

besluit zonder debat

24-apr

voorbereiding besluit

15-mei

Onderzoek geloofsbrief nieuw benoemd raadslid H.
Keskin
Toelating en beëdiging nieuw benoemd raadslid H.
Keskin
Herbenoeming extern lid rekenkamercommissie

15-mei

Sturing Externe Partijen

15-mei

Vaststellen verslagen en besluitenlijsten april 2018

informatie:
inwerkprogramma
besluit zonder debat

29-mei

Raadsledenbijeenkomst Regio Amersfoort

5-jun

Privacy & security

12-jun

Benoeming interne leden rekenkamercommissie

24-apr

besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat
rondetafelgesprek

-

besluit zonder debat
besluit zonder debat

regionale raadsledenbijeenkomst
informatie:
inwerkprogramma
besluit zonder debat
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Datum
12-jun
12-jun
12-jun
12-jun
19-jun

Programma 1: Bestuur en dienstverlening
Motie 2018-050M CDA, BPA, Amersfoort2014, SP, PvdA,
DENK, D66 en ChristenUnie: Participatie verankerd
Motie 2018-053M Amersfoort2014, DENK: Zes is meer
dan genoeg!
Solid Road: begeleiding van Armeense gezinnen bij
terugkeer
Vaststellen verslagen en besluitenlijsten mei 2018

Doel bijeenkomst
motie
motie
het plein
besluit zonder debat

19-jun

Afscheid raadsleden in verband met hun benoeming tot
wethouder
Afscheid wethouders Bertien Houwing en Fleur Imming

19-jun

Benoeming lid presidium

besluit zonder debat

19-jun

Benoeming wethouders

besluit zonder debat

19-jun

Debat en besluit over coalitieakkoord

19-jun

27-jun

Onderzoek stukken kandidaat-wethouders /
geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden
Toelating en beëdiging nieuw benoemde raadsleden Ivo
Beekers (VVD) en Tanika Scherbinski (GroenLinks)
Voordracht kandidaat-wethouders en bevraging door de
raad
Juridische achtergronden bij het werk als raadslid

3-jul

Benoeming buitengewone fractieleden SP

4-sep

besluit zonder debat

4-sep

Benoeming buitengewone fractieleden Amersfoort2014
en D66
Benoeming extern lid rekenkamercommissie

4-sep

Onderzoek & Statistiek - Hoe ziet mijn gemeente eruit?

informatie

4-sep

Vaststellen verslagen en besluitenlijsten juni, juli en
augustus 2018
Benoeming buitengewoon fractielid ChristenUnie

besluit zonder debat

informatie
besluit zonder debat

16-okt

Betaalbaarheid zorg en ondersteuning: Analyse en
maatregelen zorguitgaven Jeugd & Wmo
Vaststellen besluitenlijsten en verslagen september
2018
Voortgang organisatie Koningsdag

6-nov

Vaststellen verslagen en besluitenlijsten oktober 2018

besluit zonder debat

13-nov
27-nov

Regio Amersfoort: Keuzemoment van de Regio
(Strategische Agenda)
Beleidsevaluatie Publieksdienstverlening

4-dec

Vaststellen verslagen en besluitenlijsten november 2018

besluit zonder debat

Datum
30-jan

Programma 2: Veiligheid en handhaving
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2019

Doel bijeenkomst
voorbereiding besluit

6-feb

Ondermijning

13-feb

besluit zonder debat

13-feb

Aanvraag suppletie-uitkering voor de kosten van het
opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE)
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2019

10-apr

Beleidsnotitie nazorg ex-gedetineerden

voorbereiding besluit

15-mei

Beleidsnotitie nazorg ex-gedetineerden

besluit zonder debat,
met moties en
amendementen

19-jun
19-jun

18-sep
18-sep
2-okt

-

besluit met debat
voorbereiding besluit
besluit zonder debat
informatie:
inwerkprogramma
besluit zonder debat

besluit zonder debat

besluit zonder debat

informatie
regionale raadsledenbijeenkomst
rondetafelgesprek

rondetafelgesprek

besluit zonder debat
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5-jun

10-jul

Ontwerp-programmabegroting 2019, 1e wijziging
programmabegroting 2018 en jaarstukken 2017
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Ontwerp-programmabegroting 2019, 1e wijziging
programmabegroting 2018 en jaarstukken 2017
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
BPA: Mobiele horeca in de Amersfoortse Binnenstad

28-aug

GroenLinks: Etnisch profileren

rondetafelgesprek

4-sep

CDA: Veiligheid Park Schothorst

rondetafelgesprek

11-sep

Beleidsevaluatie Sociale en fysieke veiligheid

18-sep
16-okt

Motie 2018-080M DENK, SP, GroenLinks en PvdA: Ze zijn
al thuis
Wet aanpak woonoverlast

30-okt

Wet aanpak woonoverlast

20-nov
27-nov

Motie 2018-130M GroenLinks, D66 en PvdA:
Vuurwerkshow
GroenLinks: Mensen met verward gedrag

Datum
30-jan

Programma 3: Stedelijk beheer en milieu
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2019

6-feb

Ondermijning

13-feb

besluit zonder debat

13-feb

Aanvraag suppletie-uitkering voor de kosten van het
opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE)
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2019

10-apr

Beleidsnotitie nazorg ex-gedetineerden

voorbereiding besluit

15-mei

Beleidsnotitie nazorg ex-gedetineerden

5-jun

10-jul

Ontwerp-programmabegroting 2019, 1e wijziging
programmabegroting 2018 en jaarstukken 2017
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Ontwerp-programmabegroting 2019, 1e wijziging
programmabegroting 2018 en jaarstukken 2017
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
BPA: Mobiele horeca in de Amersfoortse Binnenstad

besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
voorbereiding besluit

28-aug

GroenLinks: Etnisch profileren

rondetafelgesprek

4-sep

CDA: Veiligheid Park Schothorst

rondetafelgesprek

11-sep

Beleidsevaluatie Sociale en fysieke veiligheid

18-sep
16-okt

Motie 2018-080M DENK, SP, GroenLinks en PvdA: Ze zijn
al thuis
Wet aanpak woonoverlast

30-okt

Wet aanpak woonoverlast

20-nov
27-nov

Motie 2018-130M GroenLinks, D66 en PvdA:
Vuurwerkshow
GroenLinks: Mensen met verward gedrag

Datum

Programma 4: Sociaal domein

12-jun

12-jun

voorbereiding besluit
besluit zonder debat
peiling

informatie
motie (ingetrokken)
voorbereiding besluit
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
motie
rondetafelgesprek

Doel bijeenkomst
voorbereiding besluit
rondetafelgesprek

besluit zonder debat

besluit zonder debat
peiling

informatie
motie (ingetrokken)
voorbereiding besluit
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
motie
rondetafelgesprek

Doel bijeenkomst

11

Datum
16-jan

Programma 4: Sociaal domein
Beleidskader doelgroepenvervoer

Doel bijeenkomst
voorbereiding besluit

30-jan

Beleidskader doelgroepenvervoer

30-jan

Zienswijze deelname aan coöperatie door GGD regio
Utrecht
Kaderbrief 2019 GGD regio Utrecht

besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
voorbereiding besluit

13-feb
13-feb

Zienswijze deelname aan coöperatie door GGD regio
Utrecht

20-feb

Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

6-mrt

Motie 2018-029M ChristenUnie, Actief, Amersfoort2014,
D66, BPA, SP, GroenLinks: Vrijwilligersvergoeding
Indebuurt033
Verlengen inzet Reserve Banenplan voor jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt
Re-integratiebeleid

6-mrt
17-apr
24-apr
15-mei

Motie 2018-046M SP, GroenLinks, DENK: Ook mensen met
een beperking hebben recht op het minimum loon
KIES-programma (kinderen in een echtscheidingssituatie)

22-mei

Afhandeltermijnen aanvragen Wmo en Jeugd

22-mei

Sociale basisinfrastructuur en wijkcentra in Amersfoort

5-jun

GGD regio Utrecht: Ontwerpbegroting 2019

5-jun

12-jun

Jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022
Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en
omgeving (RWA)
Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap
Amersfoort en omgeving (RWA) 2017
Monitor Sociaal Domein

12-jun

Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2019-2022

12-jun

Ontwerpbegroting GGDrU (Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Regio Utrecht) 2019
DENK: Statushouders naar werk

12-jun

27-jun
3-jul

besluit zonder debat
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
peiling
motie
besluit zonder debat
informatie
(inwerkprogramma)
motie
het plein
informatie:
inwerkprogramma
informatie:
inwerkprogramma
voorbereiding besluit
voorbereiding besluit
besluit zonder debat
informatie:
inwerkprogramma
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat
rondetafelgesprek

28-aug

Motie 2018-067M CDA: Geef de wijkcentra hun
opleidingsgeld
Aanbesteding hulp bij het huishouden

4-sep

Motie 2018-078M CDA: De paal die levens kan redden

11-sep

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort

werkbezoek

18-sep

Strategische Agenda Regio Amersfoort

informatie

25-sep

Verlengde Jeugdhulp / Pleegzorg

2-okt

Betaalbaarheid zorg en ondersteuning: Analyse en
maatregelen zorguitgaven Jeugd & Wmo (voortgezette
behandeling)
Monitor Sociaal Domein

informatie

Motie 2018-083M CDA, SP, PvdA GroenLinks en
ChristenUnie: Een warme plek voor iedereen
Aanbieden Rekenkameronderzoek: Eigen Kracht in het

motie

9-okt
16-okt
6-nov

motie
peiling
motie (ingetrokken)

rondetafelgesprek

informatie

-
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Datum

Programma 4: Sociaal domein
Amersfoortse Sociaal Domein

20-nov

GGD regio Utrecht: Wijziging gemeenschappelijke
regeling
GGD regio Utrecht: Zienswijze concept
begrotingswijziging 2019-1

20-nov
20-nov

27-nov

Rekenkameronderzoek: Eigen Kracht in het Amersfoortse
Sociaal Domein
Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp
GroenLinks: Mensen met verward gedrag

27-nov

Wonen en zorg

4-dec

Actie Nederland Leest over voeding

4-dec

Motie 2018-134M GroenLinks, ChristenUnie,
Amersfoort2014, SP, DENK, VVD, BPA, PvdA: Regie op
mensen met verward gedrag
Rekenkameronderzoek: Eigen Kracht in het Amersfoortse
Sociaal Domein

20-nov

4-dec

Doel bijeenkomst
besluit zonder debat
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
voorbereiding besluit
voorbereiding besluit
rondetafelgesprek
rondetafelgesprek
het plein
motie
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat

4-dec

Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en
jeugdzorg 2019

18-dec

Dekking tijdelijke extra capaciteit nachtopvang

18-dec

Motie 2018-146M BPA: Racerunners gelijk aan Rolstoelen

motie

Datum
6-feb

Doel bijeenkomst
rondetafelgesprek

6-mrt

Programma 5: Onderwijs
UPJO: Amersfoortse Brede Combinaties (ABC) en de
samenwerking met de Hogeschool Utrecht
Wijziging statuten Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

besluit zonder debat

12-jun

Plan van nieuwe scholen 2019-2022

besluit zonder debat

12-jun

Stuurgroep Taalhuis: laaggeletterdheid

2-okt

Eindafrekening en verantwoording vernieuwbouw
Bilalschool en gymzaal
Lange termijn visie kinderopvang Bergkwartier

18-dec

Datum
6-mrt

het plein
besluit zonder debat
het plein

Doel bijeenkomst
besluit zonder debat

6-mrt

Programma 6: Sport
Besteding reserve evenementen voor NK schoonspringen
en NK zwemmen in 2018 en 2019
Beweeg en Ontwikkel met Plezier

6-mrt

Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2018

besluit zonder debat

24-apr

Presentatie Marathon Amersfoort

het plein

15-mei

besluit zonder debat

27-jun

Verhoging krediet vervanging toplaag van drie
kunstgrasvelden en één onderlaag
Beleidsevaluatie sport (deel 1)

18-sep

Presentatie nieuwe website voor sport in Amersfoort

het plein

9-okt

Beleidsevaluatie sport (deel 2)

peiling

4-dec

Maatschappelijke tarieven sportverenigingen 2019

besluit zonder debat

het plein

rondetafelgesprek
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Datum
9-jan

Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling
Actief: Stand van zaken De War

Doel bijeenkomst
rondetafelgesprek

16-jan

Ideeën studenten HKU voor Stationsgebied

het plein

16-jan

Toekomstvisie Stationsplein Amersfoort

het plein

16-jan

Voorbereidingsbesluit

23-jan

Hoogbouw

20-feb

Actualisatie van de kaders van het Ambitiedocument 1.0
voor De Nieuwe Stad
Actualisatie van de kaders van het Ambitiedocument 1.0
voor De Nieuwe Stad

6-mrt

besluit zonder debat
rondetafelgesprek
voorbereiding besluit
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat

6-mrt

Hernieuwd vaststellen bestemmingsplan Veegplan A 2017

6-mrt

besluit zonder debat

6-mrt

Reactie op Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor
(MJPG-spoor)
Toepassen coördinatieregeling voor de uitbreiding van
het agrarisch bedrijf aan de Neerzeldertseweg 4
Vaststelling bestemmingsplan De Geer

10-apr

Motie 2018-041M BPA: Geen Horeca op Het Spijkertje

motie

10-apr

Vaststellen bestemmingsplan 'Aanpassen hindercontour
vuilstort'
Vaststelling bestemmingsplan Supermarkt Wiekslag

besluit zonder debat

Vervroegde aanwijzing ingevolge artikel 5 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten van percelen grond gelegen
binnen het plangebied Vinkenhoef te Amersfoort
Werkwijze bestemmingsplannen, Wet voorkeursrecht
gemeenten en Grondexploitaties
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Laan van
Duurzaamheid

besluit zonder debat

6-mrt

10-apr
10-apr
10-apr
24-apr
24-apr

Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2017

24-apr

Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan
Galvanistraat 30-32
(Digitale) bestemmingsplannen

15-mei
15-mei
15-mei
15-mei
22-mei
5-jun
12-jun

12-jun
12-jun
19-jun

ChristenUnie en GroenLinks: RIB 2018-040 Afspraken
grondverkoop in De Nieuwe Stad
Gewijzigde vaststelling partiële herziening
bestemmingsplan Hogewegzone
Voorbereidingsbesluit De Wieken Noord (Vinkenhoef)
Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Kop van
Isselt, deelgebied 1
Groot Weede noord: Proces en startnotitie
Motie 2018-051M PvdA, CDA, GroenLinks: Betrek
omwonenden, belanghebbenden en gebruikers
fietstunnel Stationsplein bij vormgeving en precieze
locatie
Startnotitie en modelkeuze bestemmingsplan Kop van
Isselt, deelgebied 1
Verlenging garantietermijn lening Stichting Sint-Pieters
en Bloklands Gasthuis
Toelichting op grondexploitatie Vathorst 2018 en lopende
projecten

besluit zonder debat
besluit zonder debat

besluit zonder debat

informatie
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat
besluit zonder debat
informatie:
inwerkprogramma
informatie / peiling
besluit zonder debat
besluit zonder debat
voorbereiding besluit
rondetafelgesprek /
voorbereiding besluit
motie

besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat
informatie
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Datum
3-jul

Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling
Aanvraag investeringskrediet voor de realisatie van
deelgebied Waterijk/Tuinpark en vaststelling
grondexploitatie 'Kavels over de Laak'
Startnotitie bestemmingsplan Groot Weede noord

Doel bijeenkomst
besluit zonder debat

besluit zonder debat

28-aug

Vaststellen ruimtelijke randvoorwaarden, startnotitie en
GREX Engweg 9
Kruimelgevallenregeling en Wabo-projectbesluiten

28-aug

SP: Vergroten vleeskuikenfabriek

28-aug

VVD: Raadsinformatiebrief 2018-065 Scenariokeuze
herontwikkeling zwembad Liendert
Motie 2018-077M SP, Groenlinks: Duurzame
pluimveehouderij
Vaststellen 'Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en
Kattenbroek'
Vaststellen Partiële herziening geluidwal Vathorst en
Bergpas(west)
Voorbereidingsbesluit Utrechtseweg 297-301,
verpleeghuis Lichtenberg
De Omgevingswet: Inzicht in richtinggevende keuzes

3-jul
3-jul

4-sep
4-sep
18-sep
18-sep
13-nov
20-nov
27-nov
4-dec
4-dec
18-dec
18-dec

besluit zonder debat

informatie
peiling
rondetafelgesprek
motie
besluit zonder debat
besluit zonder debat
besluit zonder debat
informatie

Vaststelling bestemmingsplan Amerberg en Utrechtseweg
102
Samenwerkingstafel Leusderweg 320

besluit zonder debat

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Galvanistraat
30-32
Startnotitie bestemmingsplan Sport- en woongebied
Liendert-West
Startnotitie bestemmingsplan Noack Soesterweg 564

besluit zonder debat

rondetafelgesprek

voorbereiding besluit
besluit zonder debat

besluit zonder debat

18-dec

Startnotitie bestemmingsplan Sport- en woongebied
Liendert-West
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied West, partiële
herziening Neerzeldertseweg 4
Voorbereidingsbesluit

Datum
16-jan

Programma 8: Wonen en wijken
Huisvestingsverordening 2018

Doel bijeenkomst
voorbereiding besluit

30-jan

Motie 2018-003M D66: Middeldure huur

13-feb

Huisvestingsverordening 2018 (voortgezette behandeling)

voorbereiding besluit

20-feb

D66: Meer woningen in het middeldure huur- en
koopsegment realiseren in Amersfoort
Huisvestingsverordening 2018

voorbereiding besluit

besluit zonder debat

11-sep

Initiatiefvoorstel D66: Realiseren van meer woningen in
het middeldure huur- en koopsegment
Werking van prestatieafspraken met corporaties en
huurdersorganisaties
Motie 2018-057M CDA, PvdA, Amersfoort2014, DENK:
Onderzoek maatregelen tegen excessieve huurstijgingen
VVD: Raadsinformatiebrief 2018-065 Scenariokeuze
herontwikkeling zwembad Liendert
Fietstocht langs zoeklocaties voor sociale woningbouw

16-okt

Wet aanpak woonoverlast

voorbereiding besluit

30-okt

Wet aanpak woonoverlast

besluit zonder debat,

18-dec

6-mrt
6-mrt
17-apr
3-jul
28-aug

besluit met debat

besluit zonder debat

motie

besluit zonder debat

rondetafelgesprek
motie
rondetafelgesprek
informatie

15

met moties en
amendementen
motie

20-nov

Motie 2018-133M DENK: Woningmarkt kant-en-klaar

27-nov

GroenLinks: Mensen met verward gedrag

rondetafelgesprek

27-nov

Wonen en zorg

rondetafelgesprek

4-dec

Aanpassing financiering huidige tranche startersleningen

4-dec
11-dec

Motie 2018-135M CDA: Het algemeen belang (13.000
huizen) verdient een stevig fundament
Woningen voor middeninkomens

Datum
9-jan

Programma 9: Mobiliteit
Fietsparkeren station Amersfoort

Doel bijeenkomst
voorbereiding besluit

16-jan

Verbeteren fietsroute Kattenbroek

voorbereiding besluit

23-jan

Fietsparkeren station Amersfoort (voortgezette
behandeling)
Fietsparkeren station Amersfoort

voorbereiding besluit

30-jan
30-jan

besluit zonder debat
motie
rondetafelgesprek

besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
motie

13-feb

Motie 2018-007M SP, PvdA, CDA, ChristenUnie, Actief:
Maatwerk tegen parkeeroverlast Jeruzalem
Motie 2018-008M CDA: Pilot blauwe zone gedeelte
Leusderweg
Verbeteren fietsroute Kattenbroek

6-mrt

Drie vervoersdiensten voor ouderen in Amersfoort

15-mei

Motie 2018-050M SP: Factchecken Westelijke Ontsluiting

motie

15-mei

SP: De Westelijke ontsluiting

peiling

27-jun

10-jul

Parkeerverordening 2018-II en Verordening
Parkeerbelastingen 2018-II
Motie 2018-073M SP, PvdA, Amersfoort2014, CDA,
ChristenUnie, DENK: Pilot maatwerk parkeren
Gildenkwartier
SP: Noordewierweg geen racebaan!

10-jul

SP: Noordewierweg geen racebaan!

peiling

4-sep

Motie 2018-075M SP: Geen overhaaste bomenkap

motie

4-sep

Motie 2018-076M CDA: Kappen nou, niet onnodig en niet
teveel
Motie 2018-078M CDA: De paal die levens kan redden

motie

30-jan

3-jul

4-sep
4-sep

18-sep

Motie 2018-079M D66, GroenLinks: Second opinion
financiële raming Westelijke Ontsluiting
SP, CDA, Amersfoort2014 en PvdA: Pilot maatwerk
parkeren Gildenkwartier
Motie 2018-081M CDA: Op tijd antwoord

2-okt

Aanleg Willem Tomassentunnel

2-okt

Motie 2018-082M BPA: Autoluwe binnenstad

9-okt

Raadsinformatiebrief 2018-077 Noodzaak onderzoekskap
Westelijke Ontsluiting
VVD, GroenLinks en D66: Autoluwe binnenstad

4-sep

16-okt
6-nov

Afwijzing verzoek om bestemmingsplan Westelijke
Ontsluiting te herzien

motie
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
het plein

voorbereiding besluit
motie (ingetrokken)
werkbezoek

motie (ingetrokken)
motie
peiling
motie
besluit zonder debat
motie
informatie
rondetafelgesprek
besluit zonder debat
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Datum
6-nov
6-nov
20-nov
4-dec
4-dec
4-dec

Programma 9: Mobiliteit
Motie 2018-127M GroenLinks, D66, SP, PvdA: Maximum
snelheid op A1 rond de stad omlaag
SP, Amersfoort2014: Westelijke ontsluiting: de feiten op
een rij
Uitbreiding parkeerregulering Soesterkwartier en
aanpassing proces invoering parkeerregulering
Bekrachtigen geheimhouding bijlagen 1 tot en met 6
behorend bij de ‘Notitie financiën WO’
Bekrachtigen geheimhouding Second opinion op
financiële raming Westelijke Ontsluiting
Parkeerverordeningen 2019 en Parkeerbesluiten 2019

4-dec

Uitbreiding parkeerregulering Soesterkwartier en
aanpassing proces invoering parkeerregulering

11-dec

Amersfoort2014 en PvdA: Raadsinformatiebrief 2018-106
Financiële budgetraming Westelijke Ontsluiting in relatie
tot de raadsopdracht second opinion en proces om te
komen tot de raming
BESLOTEN: Second opinion en financiële raming
Westelijke Ontsluiting
Bekrachtigen geheimhouding nagezonden stukken met
financiële informatie: eerste concept kostenraming
Integraal Ontwerp Westelijke Ontsluiting
Motie 2018-147M SP: Onderzoek naar dassen in
plangebied Westelijke Ontsluiting
Motie 2018-149M Amersfoort2014, SP: Financiën
Westelijke Ontsluiting helder en inzichtelijk
Motie 2018-152M PvdA: Overschrijdingen Westelijke
Ontsluiting niet uit Sociaal domein

11-dec
18-dec
18-dec
18-dec
18-dec

Doel bijeenkomst
motie
rondetafelgesprek
voorbereiding besluit
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
informatie

informatie
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
motie
motie
motie

Datum
9-jan

Programma 10: Economie en duurzaamheid
Amersfoort2014: Geothermie in Amersfoort

Doel bijeenkomst
rondetafelgesprek

9-jan

PvdA en VVD: Amersfoort Smart City

rondetafelgesprek

16-jan

Plan van Aanpak CO2-neutraal

6-feb

Amersfoort CO2-neutraal: Uitvoeringsprogramma 2018 en
de opgave voor 2030 in beeld
Versnelling Circulaire Economie Amersfoort en
uitvoeringsprogramma 2018
Amersfoort Business Team

voorbereiding besluit

Amersfoort CO2-neutraal: Uitvoeringsprogramma 2018 en
de opgave voor 2030 in beeld (voortgezette bijeenkomst)
D66: Bio-energie

voorbereiding besluit

Amersfoort CO2-neutraal: Uitvoeringsprogramma 2018 en
de opgave voor 2030 in beeld
Versnelling Circulaire Economie Amersfoort en
uitvoeringsprogramma 2018
Amersfoort CO2-neutraal: Uitvoeringsprogramma 2018 en
de opgave voor 2030 in beeld (vervolg)

besluit met debat

6-feb
13-feb
20-feb
20-feb
6-mrt
6-mrt
27-mrt
10-apr

Motie 2018-040M BPA: Alternatieven voor zonnevelden
Over de Laak

informatie

voorbereiding besluit
informatie

rondetafelgesprek

besluit zonder debat
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
motie
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10-apr
15-mei
27-jun
3-jul
3-jul
3-jul

Motie 2018-042M Amersfoort2014, GroenLinks: Duurzame
stadsdistributie
033GROEN en StadsLAB033: Sociaal ondernemerschap in
Amersfoort
Stadstour Duurzaamheid
Benoeming collegelid in gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug
Evaluatie Nota Detailhandel

motie
het plein
informatie:
inwerkprogramma
besluit zonder debat
informatie

9-okt

Jaarrekening 2017 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug,
Vallei- en Kromme Rijngebied
Motie 2018-074M Amersfoort2014, GroenLinks, PvdA:
‘Deelakkoord Duurzaamheid’
Introductie warmtevisie

6-nov

Evaluatie Nota Detailhandel

peiling

20-nov

motie

20-nov

Motie 2018-131M Amersfoort2014, GroenLinks en
ChristenUnie: Deuren openen voor stadswormerij
Toekomstfonds 2018

27-nov

Beleidsevaluatie Economie

11-dec

Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

18-dec

Motie 2018-138M CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks,
D66: Dure of Duurzame Investering?

Datum
6-feb

Programma 11: Cultuur
Verhoging krediet voor restauratie museum Flehite

Doel bijeenkomst
voorbereiding besluit

6-mrt

Verhoging krediet voor restauratie museum Flehite

besluit zonder debat

10-apr

Motie 2018-037M BPA: De enige echte Sinterklaas

24-apr

Aankondiging Samenwerkplaats

22-mei

Cultuurvisie 2030 & kennismaking culturele partners

11-sep

Verlenging huurgarantie en bankgarantie Stichting
Poppodium FLUOR
Verlenging huurgarantie en bankgarantie Stichting
Poppodium FLUOR

4-sep

18-sep

besluit zonder debat
motie
rondetafelgesprek

het plein
rondetafelgesprek
informatie
motie

motie
het plein
informatie:
inwerkprogramma
voorbereiding besluit
besluit zonder debat

Datum
23-jan

Programma 12: Financiën en belastingen
Auditcommissie

Doel bijeenkomst
informatie

20-feb

Auditcommissie

6-mrt

Controleverordening 2018

besluit zonder debat

6-mrt

Jaarplanning Auditcommissie

besluit zonder debat

6-mrt

Vaststellen verslagen en besluitenlijsten februari 2018

besluit zonder debat

6-mrt

besluit zonder debat

24-apr

Wijzigingsverordening Verordening Geldelijke
Voorzieningen voor raadsleden commissieleden en
fracties in de gemeente Amersfoort 2015
Financiën

15-mei

Presentatie Jaarstukken 2017

22-mei

Auditcommissie

22-mei

Financiën II

informatie

informatie
(inwerkprogramma)
informatie
auditcommissie
informatie:
inwerkprogramma
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12-jun

Auditcommissie

19-jun
3-jul

Behandeling jaarstukken 2017 en raadsvoorstel
bestemming rekeningsaldo 2017
Bestemming rekeningresultaat 2017

3-jul

Vaststellen Jaarstukken 2017

28-aug

Auditcommissie

18-sep

Programma-indeling nieuwe meerjarenbegroting

besluit zonder debat

18-sep

Verordening leges 2018-1

besluit zonder debat

25-sep

Presentatie Meerjarenbegroting 2019-2022

2-okt

Hoe lees ik de begroting?

9-okt

Auditcommissie

16-okt

Inspraak begroting

voorbereiding besluit

30-okt

Begroting 2019-2022: Debat over meerjarenbegroting /
Aankondiging moties en amendementen per programma
en debat per programma
Belastingvoorstellen en -verordeningen 2019

voorbereiding besluit

6-nov
6-nov

auditcommissie
voorbereiding besluit
besluit zonder debat,
met moties en
amendementen
besluit met debat
auditcommissie

informatie
informatie:
inwerkprogramma
auditcommissie

besluit met debat

4-dec

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 20202022
Auditcommissie

18-dec

Legesverordening 2019

besluit zonder debat

18-dec

Vergoeding buitengewone fractieleden

besluit zonder debat

Datum
9-jan

Programma 13: Bedrijfsvoering
PvdA en VVD: Amersfoort Smart City

16-jan
6-feb

Tussenevaluatie stand van zaken en vooruitblik
bescherming persoonsgegevens (voortgezette
behandeling)
Voortgangsoverleg IT-Ontwikkelingen

6-mrt

Doorontwikkeling griffie

besluit zonder debat

10-apr

motie (ingetrokken)

25-sep

Motie 2018-038M BPA: Stop de megalomane renovatie van
het stadhuis
Bekrachtigen opleggen geheimhouding bijlage 1 Digid en
bijlage 2 Suwinet behorende bij de Raadsinformatiebrief
Collegeverklaring 2017 ENSIA
Motie 2018-070M Amersfoort2014, SP en CDA:
Streefcijfers externe inhuur
Aansturing externe partijen

6-nov

Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening

rondetafelgesprek

18-dec

Voortgang variantenstudie toekomst Stadhuiscomplex

rondetafelgesprek

12-jun
4-sep

besluit met debat
auditcommissie

Doel bijeenkomst
rondetafelgesprek
informatie
rondetafelgesprek

besluit zonder debat
motie
informatie
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