Besluitenlijst gemeenteraad De Bilt vergadering 29 april 2010
Voorzitter:
Griffier:

De heer A.J. Gerritsen
Mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

Aanwezige raadsleden:
De heer dr. A. Doedens, VVD, fractievoorzitter
De heer drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, VVD
De heer J.W. Los, Msc, VVD
Mevrouw N. Steen BBA, VVD
Mevrouw D.H. Schmalschläger, GroenLinks&PvdA, fractievoorzitter
De heer drs. A.A. de Boer, GroenLinks&PvdA
Mevrouw C.M. van Brenk-van Barneveld, Msc, GroenLinks&PvdA
Mevrouw drs. A.E. Brommersma, GroenLinks&PvdA
De heer ir. J. Nieuwenhuize, GroenLinks&PvdA
Mevrouw J.G. van Heertum, D66, fractievoorzitter
De heer L. Kersten, D66
De heer F.A. Poot, D66
Mevrouw drs. E.M.H. Thier, D66
De heer prof. dr. R.A. Woutersen, D66
De heer drs. E. Rost van Tonningen, Bilts Belang, fractievoorzitter
De heer A.J. Brilleman, Bilts Belang
Mevrouw P.F. Middleton-Heijlen, Bilts Belang
De heer ir. H. IJssennagger, Bilts Belang
De heer P.C. van Maaren, CDA, fractievoorzitter (vanaf agendapunt 7)
Mevrouw B.M. van Eick, CDA
De heer E. van Buren, SP, fractievoorzitter
Mevrouw drs. A.M.C. Mineur, SP
De heer J.F. Slootweg, SGP, fractievoorzitter
De heer N. Jansen, ChristenUnie, fractievoorzitter
Afwezige raadsleden:
De heer H.H. van den Broek, CDA
Jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, VVD
Mevrouw J.L. van Hulst-Mazirel, VVD
Wethouders:

De heer drs. A.J. Ditewig, VVD
De heer E.Th. Kamminga, D66
De heer H.P. Mittendorff, GroenLinks&PvdA

Secretaris:

De heer drs. R.A.K. Huijbregts

1.

Vaststelling agenda raad

2.

Vragenuurtje raadsleden

3.

Lijst ingekomen stukken
Besluit
de lijst van ingekomen stukken conform behandeladviezen vast te
stellen

4.

Ontslagbesluit griffier
Besluit
mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel met terugwerkende kracht tot 1 april
2010 te ontheffen uit de functie van griffier van de raad van De Bilt

5.

Benoeming griffier
Besluit:
1. In te stemmen met de voordracht van de selectiecommissie en per 1
mei 2010 te benoemen als griffier mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk
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onder gelijktijdige ontheffing uit de functie van Raadsadviseur/
plaatsvervangend griffier.
2. Mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk op grond van art. 2.4. van de
rechtspositieregeling gemeente De Bilt aan te stellen in vaste dienst
voor 32 uur per week.
6.

7.

Vaststellen Bestemmingsplan voor de kern Maartensdijk
het bijgevoegde bestemmingsplan 'Maartensdijk 2009' zoals het in
ontwerp ter inzage heeft gelegen, vast te stellen met overname van de
eveneens bijgevoegde 'Zienswijzennota bestemmingsplan Maartensdijk
2009' en de daarin opgenomen Staat van wijzigingen.
Vaststellen invoering recht van burgerinitiatief
Besluit
vast te stellen de navolgende: VERORDENING OP HET
BURGERINITIATIEF DE BILT 2010
Artikel 1
In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een
voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een
voorstel op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te
plaatsen.
Artikel 2
1. Een burgerinitiatief wordt in behandeling genomen indien door een
initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.
2. Ongeldig is het verzoek dat:
a. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of
b. niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 5.
Artikel 3
1. Initiatiefgerechtigd zijn alle ingezetenen van de gemeente die
kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad, alsmede de ingezetenen van de gemeente van zestien
jaar en ouder die, met uitzondering van leeftijd, voldoen aan de
vereisten voor het recht voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad.
2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid
is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek
bepalend.
Artikel 4
1. Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van een
gemeentelijk bestuursorgaan;
b. een vraag over het gemeentelijk beleid;
c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht;
d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
e. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin de indiening
van het verzoek plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.
2. Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort
tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid
van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van
zijn advies, worden doorgezonden naar het college of, indien het de
bevoegdheid van de burgemeester betreft, naar de burgemeester.
3. Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als
bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.
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Artikel 5
1. Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de
agenda van de gemeenteraad wordt schriftelijk ingediend bij de
voorzitter van de raad.
2.Het verzoek bevat tenminste:
a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;
b. een toelichting op het burgerinitiatief;
c.de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de
handtekening van de indiener,
d. een lijst met de voornamen, achternamen, geboortedata, adressen
en handtekeningen van 99 initiatiefgerechtigden die het verzoek
ondersteunen.
3. Voor indiening van het verzoek wordt bij voorkeur gebruik gemaakt
van een bij de raadsgriffie verkrijgbaar modelformulier.
Artikel 6
1. De raad besluit over de wijze van afhandeling van een
burgerinitiatief na hierover advies te hebben ontvangen van de
functionele raadscommissie.
2. Het initiatiefvoorstel wordt op de agenda voor de eerstvolgende
vergadering van de betreffende raadscommissie geplaatst indien het
voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dienen tenminste
drie weken te liggen tussen de dag van de indiening van het
burgerinitiatief en de vergadering waarin deze wordt behandeld.
3. De commissievoorzitter nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor
de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De
initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de
gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.
4. De commissie kan besluiten nader onderzoek te (laten) doen naar
het burgerinitiatief.
5. De commissie brengt binnen twee maanden een advies over de
afhandeling van het burgerinitiatief uit aan de raad. In overleg met de
indiener kan deze termijn worden verlengd.
6.Het advies wordt op de agenda geplaatst van de eerstvolgende
raadsvergadering. De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over het
advies en de raadsbehandeling. Zo spoedig mogelijk nadat de raad
over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit
bekend gemaakt aan de initiatiefnemer.
7. De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen
inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.
Artikel 7
De burgemeester brengt in het burgerjaarverslag verslag uit over de
werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.
Artikel 8
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op het
burgerinitiatief De Bilt 2010.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van
bekendmaking.
Amendement

amendement A1 van Bilts Belang, aangenomen met algemene stemmen
en amendement A2 van D66, aangenomen met stemmen voor van D66,
VVD, SGP, CDA en GroenLinks&PvdA zijn in bovenstaand besluit
verwerkt
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8.

Vaststellen Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Besluit
vast te stellen de navolgende: VERORDENING GEMEENTELIJKE
BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS DE BILT 2010
Artikel 1
1. Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking
van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die
afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de
basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de
gemeente.
2. Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de
authentieke gegevens uit de basisadministratie aan
binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op
grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.
Artikel 2
1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de
gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens.
2. Zij stellen hiervoor nadere regels.
Artikel 3
De Verordening GBA De Bilt 2007 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1
januari 2010.
Artikel 5
Deze verordening kan worden aangehaald als:'Verordening GBA De Bilt
2010'.

9.

Vaststellen Regionaal historisch centrum Vecht en Venen
Besluit
tot vaststelling van Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen.

10. Vaststellen Verstrekken gemeentegarantie
Besluit
de bijgaande 'Verordening gemeentegaranties De Bilt 2010' vast te
stellen.
11. Vaststellen Subsidiëring lokale omroep
Besluit
bij de subsidiëring van de lokale omroep in afwijking van het gestelde
in het Welzijnsprogramma 2010 uit te gaan van een bedrag van 1,30
per woonruimte.
12. Vaststellen vervangende nieuwbouw Huize het Oosten, Bilthoven
Besluit
in te stemmen met de bijgaande ruimtelijke randvoorwaarden als kader
voor een goede ruimtelijke inpassing van de voorziene vervangende
nieuwbouw van de Rembrandtflat inclusief tuinzaal, de toevoeging van
een tandartsenpraktijk en de uitbreiding van de psychogeriatrische zorg
van Huize het Oosten aan de Rubenslaan te Bilthoven.
13. Vaststellen uitbreiding supermarkt, Donsvlinder 2 te Bilthoven
Besluit
in te stemmen met de bijgaande ruimtelijke randvoorwaarden als kader
voor een goede ruimtelijke inpassing van de voorziene uitbreiding van
de supermarkt en de bouw van zes starterswoningen ter plaatse.
14. Kredietvoorstel renovatie ondergrondse afvalinzameling
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Besluit

een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van
ondergrondse afvalvoorzieningen.

15. Verzamelvoorstel begrotingswijzingen
Besluit
de wijzigingen 008, 013, 014, 016, en 017 van de begroting 2010 vast
te stellen.
16. Motie vreemd aan de orde van de dag: besparing drukwerk raad
Besluit
de motie, ingediend door VVD en ChristenUnie, wordt met algemene
stemmen aangenomen
17. Motie vreemd aan de orde van de dag: verbonden partijen
18. Afscheid griffier, J.L. van Berkel-Visser

5

