
De gemeenteraad in januari 2015 

Als D66 fractie in de gemeenteraad willen wij de D66-leden graag op de hoogte 
houden van de gebeurtenissen in de lokale politiek. Dat gaan we dit jaar onder meer 
doen door een maandelijkse blog over de gebeurtenissen in Raad. Dick van Ginkel bijt
de spits af.

Er komt veel langs in de Gemeenteraad, zelfs in de eerste maand van een nieuw jaar. 
Daarom maak ik een selectie van met name de onderwerpen die D66-ers nauw aan 
het hart liggen.

Duurzaamheid 
Eind vorig jaar is een rapport verschenen van de Rekenkamer (een onafhankelijk 
adviesorgaan van de Raad), waarin gekeken is naar de voortgang (halverwege) van 
het lopende Duurzaamheidsprogramma “Zeist Duurzaam” zoals dat in de vorige 
raadsperiode gestart is. De rekenkamer constateert dat er veel resultaten zijn, met 
name in kleine wijkinitiatieven. Toch zijn het niet alleen maar jubel verhalen, het 
onderzoek benoemt helder welke verbeterpunten er zijn en vertaalt dit in een aantal 
concrete aanbevelingen. Bijvoorbeeld over het opschalen van wijkinitiatieven en het 
verankeren van het thema in de gemeentelijke organisatie. Het college is 
voornemens deze aanbevelingen over te nemen en daar zijn wij als fractie erg blij 
mee. En in het debat heeft de wethouder aangegeven dat hij vooral aan de gang wil. 
En dat is ook wat D66 wil. Wij willen zo snel mogelijk aan de slag met verduurzamen 
van 3000 woningen in Zeist, zoals in het coalitieakkoord staat. We zijn zeer gedreven 
om het tempo op te voeren, waarbij de aangekondigde duurzaamheidsdialoog 
waardevolle input zal opleveren. Het wordt een druk jaar als het gaat om 
duurzaamheid!

Centrumplan
Het zal niemand zijn ontgaan dat er veel discussie is over het centrumplan, een plan 
dat al vele jaren de gemoederen bezig houdt. In de maanden november en 
december is volop gediscussieerd over een rapport van de visietafel, waarbij de 
meeste aandacht is uitgegaan naar de verkeersafwikkeling. Veel bewoners uit het 
Centrum hebben zich verzet tegen de plannen om verkeer via de Voorheuvel af te 
wikkelen, en daarop heeft het College een nieuwe variant ontwikkeld waarin o.a. de 
Slotlaan als éénrichting voor het gewone verkeer en twee richtingen voor bussen 
wordt voorgesteld. Ook hier is – in januari - weer een druk bezochte inspraakavond 
over gehouden; het debat zal in februari plaatsvinden. Als fractie hebben wij 
voorlopig het standpunt ingenomen dat er nu voldoende is gesproken en de dialogen
en inspraak voldoende hebben opgeleverd. Het is nu aan de raad om een besluit te 
nemen en wij vinden de laatste variant de moeite waard  om te realiseren; dat zullen 
we in het debat gaan aangeven. Wij houden daarbij natuurlijk de vinger goed aan de 
pols bij voor D66 belangrijke thema’s als de fiets- en voetgangersbelangen. 
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Waar wij als fractie ons wel zorgen over blijven maken is dat er nu vrijwel alleen over 
de verkeersafwikkeling wordt gesproken, terwijl het natuurlijk allereerst gaat om een 
goed Centrumplan dat het centrum weer levendig en uitnodigend maakt voor 
bewoners en economisch rendabel voor de ondernemers. Daar zullen we in het 
debat aandacht voor vragen.

Modernisering van de werkwijze van de gemeenteraad
Bestuurlijke vernieuwing is voor D66 een heel belangrijk onderwerp. In het 
coalitieakkoord zijn daarover ook afspraken gemaakt, maar de kunst zal natuurlijk zijn
om alle fracties in de raad mee te krijgen in een plan voor modernisering. Vanuit D66
is het initiatief genomen, en samen met het presidium is deze maand een voorstel 
gedaan aan alle fracties om dit thema hoog op de agenda te zetten. Daarbij gaat het 
grofweg om twee vragen. Als eerste hoe de Raad eigenlijk wil werken en met name 
hoe de verbinding met de samenleving vorm wordt gegeven. En als tweede op welke 
manier in het concrete werkmodel van de raad (het ‘overlegmodel’) de samenleving 
actief betrokken kan worden en het raadswerk zo effectief en efficiënt mogelijk kan 
plaatsvinden. De komende periode zal blijken of we voldoende steun krijgen in de 
Raad om de bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda te krijgen. Tijdens de 
komende “24 uur van de democratie” (13 en 14 februari 2015) zullen we in ieder 
geval als D66 al enkele mooie activiteiten ondernemen, onder andere een initiatief 
van Laura Meijer (socratisch gesprek o.l.v. Remco Bontebal over de waarde van 
politieke partijen op lokaal niveau) en een dialoog over het versterkten van de lokale 
democratie, het omgaan met burgerkracht, burger- en overheidsparticipatie. Hou het
programma goed in de gaten op https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/24-uur-
zeist/

Diverse onderwerpen
Scholierendebat
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met mensen te enthousiasmeren voor de 
politiek. We hebben als fractie dan ook graag meegedaan aan het Jongerendebat 
waarin jongeren van de drie Zeister middelbare scholen op 21 januari met elkaar in 
de Raadszaal in debat zijn gegaan over onder meer de Participatiewet. De manier 
waarop de jongeren zich hadden voorbereid en de wijze waarop zij het debat 
voerden was van zeer hoog niveau en zij verdienen dan ook een groot compliment! 
En het doet ons goed dat het team van het Christelijk lyceum dat mede door ons is 
gecoacht gewonnen heeft (het blijft toch ook een wedstrijd niet?).

Sociaal domein
Op het sociaal domein is het momenteel even rustig. Eind vorig jaar zijn de 
belangrijkste besluiten genomen en de invoering is nu gaande. In de commissie 
Samenleving wordt de vinger aan de pols gehouden, en spannend wordt het in ieder 
geval binnenkort als de kaders en invoering van de nieuwe Participatiewet aan de 
orde komen.
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Een nieuw fractielid: Elvira Veldman
Yolanda Ledoux heeft aangegeven de komende maanden niet in staat te zijn om het 
raadswerk te kunnen vervullen, en in overleg met haar is besloten dat zij tijdelijk zal 
worden vervangen door een nieuw fractielid. In de Raadsvergadering van 27 januari 
is Elvira Veldman beëdigd: Wij heten Elvira van harte welkom in de fractie en wensen 
Yolanda beterschap!

Vooruitblik komende maanden
Als laatste een korte vooruitblik op de komende maanden. Je weet in de politiek 
natuurlijk nooit wat er zich allemaal ineens kan indienen, maar een deel van de 
onderwerpen komt voort uit de bestuurlijke planning. Die planning zelf in 
omvangrijk, maar voor ons als D66 fractie gaan we in ieder ons concentreren op 
onder andere de volgende onderwerpen waarin ook het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma verder duidelijk zullen worden:

 Voortgang transformaties JGZ, WMO, Participatiewet
 Sociale infrastructuur - wijkservicepunten
 Duurzaamheid (verduurzaming) en Bezuinigingsdialoog
 Bestuurlijke vernieuwing/Werkgroep Overlegmodel Raad
 Wijkgericht werken
 Onderwijs Meerjarenplan 2015 – 2018
 Sportvisie 2015 – 2020
 Centrumplan
 Torteltuin
 Station Driebergen-Zeist
 Gemeentelijk verkeers- en vervoers (GVVP) uitvoeringsprogramma
 Verduidelijken kaders RIOZ
 Voorjaarsnota- Jaarrekening

Genoeg te doen dus, en over de activiteiten in de maand februari zullen we in ons 
volgende bericht meer vertellen. En als er vragen of suggesties zijn, neem dan 
contact op met de fractie!

Dick van Ginkel

Emailadressen Fractie D66
dick.vanginkel@gemeenteraadzeist.nl 
hylke.warners@gemeenteraadzeist.nl
freerk.andredelaporte@gemeenteraadzeist.nl
hafid.boutahar@gemeenteraadzeist.nl 
josien.vanbreda@gemeenteraadzeist.nl 
elvira.veldman@gemeenteraadzeist.nl 
jeroen.vandenheuvel@gemeenteraadzeist.nl 
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