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1.

Vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van de heren Doelwijt en Veenendaal. Dat betekent, dat de raad met 31 leden vanavond bijeen
is. Vervolgens stelt de voorzitter de vaststelling van de agenda aan de orde.
D66 doet een voorstel van orde. Dit heeft te maken met de vervolglijst ingekomen stukken, stuk Cb.1,
het burgerinitiatief, betrekking hebbend op de ontwikkelingen in Kerckebosch. Wij veronderstellen dat de
raad dit burgerinitiatief zal overnemen en dat zal voor deze omgeving nogal wat consequenties kunnen
hebben. Het lijkt ons om die reden dat wij eerst dit burgerinitiatief afronden en pas daarna tot
besluitvorming overgaan van agendapunt 7, de ontwikkelingsvisie Kerckebosch. Wij stellen dan ook voor
dit punt van de agenda af te halen.
De voorzitter wil nader ingaan op de procedure rond het burgerinitiatief. Bij de ingekomen stukken
wordt mededeling gedaan van het onderwerp burgerinitiatief. Daar is vandaag aan de raad een e-mail
bericht verstuurd. Als er een burgerinitiatief is, wordt dit na 3 weken na binnenkomst via een aparte
commissie uit de raad in behandeling genomen. De commissie buigt zich over de verdere behandeling
van dit initiatief. Dit wordt dan voor de raad voorbereid. Na enige termijn komt dit op de agenda van de
raad. Het is aan de raad welk type besluitvorming volgt op het burgerinitiatief. De besluitvorming over de
ontwikkelingsvisie Kerckebosch heeft enige relatie met het burgerinitiatief. Bij de regelgeving over het
burgerinitiatief is niet bedoeld dat dit een opschortende werking zou kunnen hebben. Als je
raadsbesluiten neemt, kan dit ‘ingehaald’ worden door een nieuw besluit. Daaraan kan een burgerinitiatief
ten grondslag liggen dat op enig moment is ingediend. De politieke en maatschappelijke weging ligt bij de
raad. De regelgeving geeft de procedure aan en dit staat de besluitvorming van vanavond niet in de weg.
ChristenUnie/SGP: Dit nieuwe feit doet zich voor. Met name moet het burgerinitiatief iets nieuws zijn.
Dit kan de besluitvorming niet doorkruisen.
De voorzitter: De inhoud van het burgerinitiatief is vanavond niet aan de orde. Het burgerinitiatief blijft
3 weken liggen en de betekenis wordt daarna door een aparte commissie bekeken.
Leefbaar Zeist: Het burgerinitiatief kan volgens ons geen betrekking hebben op een onderwerp wat de
laatste 12 maanden aan de orde is geweest. Gezien de gang van zaken, vinden wij dat dit toch in
behandeling genomen moet worden omdat het burgerinitiatief vóór de besluitvorming van de
ontwikkelingsvisie Kerckebosch is ingediend. Hoe moeten we hier tegen aan kijken?
De voorzitter: Als we kijken naar de vormvereisten van een burgerinitiatief, die in de verordening goed
gedefinieerd is, dan is het een initiatief wat voor behandeling beschikbaar is.
PvdA: Het is het goed recht voor iedereen om een burgerinitiatief in te dienen. Wel moeten we daarbij de
verordening volgen. Het burgerinitiatief is op de dag van de raad ingesteld. Als we zouden meegaan in het
voorstel van D66, dan zou dit inderdaad een opschortende werking hebben en hiervan zou een
precedentwerking uitgaan. Die kant willen wij niet op. Raadsleden moeten dergelijke vragen ook niet
stellen want zij nemen de door de raad vastgestelde verordening niet serieus uit politieke overwegingen.
Dat mag, maar dat steunen wij niet.
Leefbaar Zeist: Wil de PvdA toelichten wat bedoeld wordt met ‘de eigen verordening niet serieus
nemen’?
PvdA: Als wij nu de besluitvorming van punt 7 uitstellen, dan nemen we onze eigen procedure niet
serieus.
De voorzitter concludeert dat de raad geen aanleiding ziet om de agenda van vanavond te wijzigen.
D66: In dat geval zullen wij straks een motie achter de hand hebben, afhankelijk van het stemgedrag over
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de ontwikkelingsvisie Kerckebosch. De motie, die mede namens Leefbaar Zeist wordt ingediend,
zouden wij dan graag aan het eind van de vergadering aan de orde willen stellen.
De voorzitter: de motie komt aan het eind van de vergadering aan de orde als punt 10.B.

2.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raad d.d. 24 april 2007 (07RAAD0239)

Bij de aanwezigen dient de heer Van Motman gewijzigd te worden in mevr. R. van der Kolk. Met in
achtname van deze wijziging wordt de besluitenlijst van de raad van 24 april 2007 goedgekeurd en
definitief vastgesteld.

3.

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen (07RAAD0247)

A.

TER KENNISNAME

A.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

27 april 2007 (via e-mail)
Jordi Eeman namens Kerngroep Omwonenden Binnenterrein
Binnenterrein scholen Behtaniëplein

A.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

2 mei 2007
07ink03658
Gemeente Soest
Lokaal maatwerk in de huisvestingsverordening

A.3

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

4 mei 2007
07ink03740
OR RAVU
Overheid laat Utrechtse Ambulancedienst RAVU in de steek

A.4

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

7 mei 2007
07ink03759
VACpunt Wonen
Jaarverslag 2006

A.5

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

15 mei 2007
07ink04094
Woonwagenschap regio Zeist
Projectvoorstellen ‘Ossenwaard’en ‘Weltevreden’

Aa.

VOOR KENNISGEVING; AFDOENING GEDELEGEERD AAN B&W

Aa.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

26 april 2007
07ink03563
W.A. van Dam-van Ewijk
Plannen m.b.t. Johan van Oldenbarneveltlaan 110

Aa.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

8 mei 2007
07ink03818
Vereniging van Eigenaren ‘De Vliegdennen’, Den Dolder
Kapvergunning 5 bomen Fornheselaan/hoek Dolderseweg te Den Dolder
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Ab.

VOOR KENNISGEVING; COLLEGEBESLUIT O.G.V. DELEGATIEBESLUIT

Ab.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

23 april 2007
07ink03408
Bestuur Regio Utrecht
Ontwerp jaarrekening 2006

Ab.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

26 april 2007
07ink03527
Sociale Werkvoorziening Zeist
Jaarrekening 2006 en begroting 2007/2008

Ab.3

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

4 mei 2007
07ink03718
Vuilnisstortplaats Maarsbergen
Accountantsrapport ontwerp jaarrekening 2006

Ab.4

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

9 mei 2007
GGD Midden Nederland
Concept begroting 2008 GGD MN

Ab.5

datum
14 mei 2007
reg.nr.
07ink04057
afzender
Woonwagenschap regio Zeist
onderwerp
1e begrotingswijziging 2006
_________________________________________________________________________________
Cb.
Cb.1

OM ADVIES AAN DE COMMISSIE IN HANDEN VAN B&W

22 mei 2007
07ink04175
Mevr. M. Hupkens-Sipner
Burgerinitiatief met het verzoek de bewoners en belanghebbenden in de hele
wijk Zeist-Oost via een referendum te raadplegen naar hun mening t.a.v. de
‘Ontwikkelingsvisie voor Kerckebosch in Beweging’ c.q. de herontwikkeling
van Kerckebosch
_________________________________________________________________________________

D.

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

TER AFDOENING IN HANDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
(AFSCHRIFT VAN HET ANTWOORD TER KENNISNAME AAN DE RAAD):

D.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

20 april 2007
07ink03386
Mevr. H. Sloman
Plannen nieuwbouw Valckenhof

D.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

9 mei 2007
07ink03861
G. Robbesom-Veldhuizen
Klacht optreden politie

D.3

datum

11 mei 2007

Besluitenlijst raad 22 mei 2007

91

reg.nr.
afzender
onderwerp

E.
E.1

07ink03993
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West/Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West
Dreigende verdere versnippering natuurgebied Zeist Zuid/West
Dreigende aantasting wijkvoorzieningenniveau Zeist-West

BETREKKEN BIJ RAADSVOORSTEL
datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

11 mei 2007
07ink03953
Ernst & Young
Uitkomsten controle jaarrekening 2006

De lijst van ingekomen en 1e vervolglijst zijn voldoende aan de orde geweest. Er zijn geen mededelingen.

4.

Huurcompensatie activiteitencentrum Vollenhove (07RAAD0118 #)

Conform unaniem besloten.

5.

Wijziging afschrijvingsbeleid huisvestingsvoorzieningen onderwijs (07RAAD0173 #)

Conform unaniem besloten.

6.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening t.b.v. cameratoezicht (07RAAD0178)

Conform unaniem besloten.

7.

Ontwikkelingsvisie Kerckebosch (07RAAD0182)

De voorzitter: Tijdens het Debat zijn amendementen en een motie aangekondigd. Deze zijn reeds
toegelicht in het Debat.
AMENDEMENT (1)
De Gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 22 mei 2007 ter behandeling van de
Ontwikkelingsvisie Kerckebosch (07RAAD0182),
overwegende dat
a.

b.
c.

de voorgestelde keuze in punt 3 van het voorliggende Raadsvoorstel (het Scheggenmodel) in de
gewogen totaalbeoordelingen slechts in geringe mate afwijkt van de andere modellen, maar in de
keuze van de bewoners en omwonenden niet de voorkeur heeft,
dat het totaal aantal voorgestelde te realiseren woningen (1250) door de meerderheid van de
respondenten op de enquete als “te veel” is gekwalificeerd
dat het eerder door de Raad aangegeven maximum van 1250 nieuw te bouwen woningen moet
worden gezien als een bovengrens ten opzichte waarvan een voorzichtige aanpak noopt tot het
handhaven van enige afstand, in plaats van dat dit moet worden gezien als het meest wenselijke
aantal

Besluit het Raadsbesluit 07RAAD0182 als volgt te wijzigen:
Besluitenlijst raad 22 mei 2007

92

a.
b.

c.

Punten 2 en 4 in te trekken;
Punt 3 te wijzigen in: Ontwikkelen van een “Vijfde Variant”, in samenwerking met
vertegenwoordigers van de samenleving Kerckebosch. Deze variant dient een breed draagvlak te
hebben;
Punt 4 toevoegen: Voor de uit te werken “Vijfde Variant” gelden de bestaande uitgangspunten.

De fracties van Leefbaar Zeist, D66, SP, Seyst.nu
Leefbaar Zeist: Verzoekt in het eerder ingediende amendement het woord ‘vierde variant’ te wijzigen in
‘vijfde variant’. Met deze wijziging ondertekent ook de fractie van Seyst.nu het amendement. Toegelicht
wordt, dat in het verleden al een vierde variant is gepasseerd. Het is daarom beter om nu ‘vijfde’ te
gebruiken.
GroenLinks: Wij steunen dit amendement niet. Het scheggenmodel komt uit de bus als het model met
het meeste bosgevoel. Het carrémodel als het slechtste. Als er al een mix mogelijk zou zijn, dan gaan we
er alleen maar op achteruit. Met waardering hebben vernomen van de wethouder, dat wijzigingen als zij
meegenomen kunnen worden, worden doorgevoerd. Dat is een reden temeer om tegen dit amendement
te zijn.
D66: Wij zijn van mening dat dit amendement juist een stap voorwaarts is. Wij kunnen dan nooit het
verwijt vanuit de samenleving krijgen dat de raad een democratisch besluit met meerderheid van stemmen
heeft genomen waarvan we nu al zeggen, dat er geen maatschappelijk draagvlak is. Wij weigeren mee te
werken aan een dergelijk besluit.
Het amendement wordt in stemming gebracht. Het amendement is met 9 stemmen voor van Leefbaar
Zeist, D66, Seyst.nu, SP en 22 stemmen tegen van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en
ChristenUnie/SGP verworpen.
AMENDEMENT (2)
De Gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 22 mei 2007 ter behandeling van de
Ontwikkelingsvisie Kerckebosch (07RAAD0182),

overwegende dat
a.
b.

c.

dat op het punt van de te realiseren ondergrondse parkeerplaatsen in de tekst van het
bovengenoemde raadsvoorstel afgeweken wordt van eerder door de Raad aangegeven kaders
dat ten aanzien van de kosten van het bouwen van ondergrondse parkeervoorzieningen veel
onduidelijkheid heerst, maar dat de specialisten in deze markt het erover eens zijn dat de
gepresenteerde kosten een sterke afhankelijkheid vertonen met de rol en functie van degenen die de
kosten presenteren
dat door het College geen afdoende duidelijkheid is verschaft over het verschil in prijs tussen de
eerdere begrotingen voor de ondergrondse parkeerplaatsen en de huidige prijsaannames

wijzigt het bovengenoemde raadsvoorstel als volgt:
punt 4 met betrekking tot het realiseren van 400 bovengrondse parkeerplaatsen wordt geheel geschrapt
De fracties van Leefbaar Zeist, D66, Seyst.nu
Leefbaar Zeist licht nog toe, dat daar waar staat ondergrondsparkeren ook inpandig parkeren verstaan
wordt.
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Het amendement wordt in stemming gebracht. Het amendement is met 9 stemmen voor van Leefbaar

Zeist, D66, Seyst.nu, SP en 22 stemmen tegen van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en
ChristenUnie/SGP verworpen.
AMENDEMENT (3)
De Gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 22 mei 2007 ter behandeling van de
Ontwikkelingsvisie Kerckebosch (07RAAD0182),
overwegende dat
a.
b.
c.

in de netto grondbalans het ontwikkelingsplan een flinke aanslag vormt op het bosareaal
gedurende de voorbereidings- en realisatiewerkzaamheden ook het areaal dat in principe groen moet
of zal blijven veel last zal ondervinden van deze werkzaamheden
het wel 50 jaar kan duren voordat er weer sprake is van een enigszins uitgebalanceerd ecosysteem in
het bosgebied

voegt punt 5 toe aan de beslispunten van het bovengenoemde raadsbesluit, luidende:
het College op te dragen om strikt de hand te houden aan de bestaande plicht tot fysieke herplant binnen
het plangebied, waarbij tevens de herplant met de hoogste spoed dient te gebeuren om het ecosysteem zo
snel mogelijk de kans te geven zich weer te herstellen
De fracties van Leefbaar Zeist, D66 en Seyst.nu
Leefbaar Zeist: Met name in het scheggenmodel gaat het grote bosgevoel verloren en de interactie
tussen rood en groen en met alle gevaren voor het groen. Wij vinden daarom dat het groen zoveel
mogelijk beschermd, behouden en vernieuwd dient te worden.
GroenLinks: Wij vinden dit amendement eigenlijk niet ver genoeg gaan. Het gaat niet alleen om de
wettelijke verplichting, maar ook om de maatschappelijke verplichting. Er moet ook een goed bos- en
groenplan komen. Wij zijn tevreden met het antwoord van de wethouder. Wij zullen niet voor dit
amendement stemmen.
Het amendement wordt in stemming gebracht. Het amendement is met 9 stemmen voor van Leefbaar
Zeist, D66, Seyst.nu, SP en 22 stemmen tegen van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en
ChristenUnie/SGP verworpen.
AMENDEMENT (4)
De raad in vergadering bijeen op 22 mei 2007, behandelende het raadsvoorstel 07RAAD0182, m.b.t.
ontwikkelingsvisie Kerckebosch;
De fractie van Seyst.nu stelt het volgende amendement voor:
Beslispunt 3 van het concept besluit te vervangen door:
3. Te kiezen voor een mix tussen het Carré model en het
Scheggenmodel, om daarmee de wensen van de bewoners die zoveel mogelijk bomen van het binnenbos
willen sparen, te honoreren.
De fractie van Seyst.Nu
Toelichting
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De bewoners hebben in meerderheid gekozen voor het carré model. De wensen van de bewoners moeten meer betrokken
worden bij de besluiten in verband met de te maken keuzes voor de toekomst van de wijk Kerckebosch. Door te kiezen voor een
mix van deze twee modellen wordt hier aan tegemoet gekomen.

D66: aangezien meer vergaande amendementen democratisch door de raad zijn verworpen, willen wij dit
amendement steunen want het is minder erg dan het raadsvoorstel.
Leefbaar Zeist: Voor ons geldt hetzelfde argument.
Het amendement wordt in stemming gebracht. Het amendement is met 9 stemmen voor van Leefbaar
Zeist, D66, Seyst.nu, SP en 22 stemmen tegen van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en
ChristenUnie/SGP verworpen.
De voorzitter stelt vervolgens het raadsvoorstel aan de orde.
SP: Wij vinden dat het sociaal statuut er had moeten zijn. Dit kan alleen samengaan met de
ontwikkelingsvisie. Daarom stemmen wij tegen het voorstel.
Leefbaar Zeist: Wij betreuren het dat dit voorstel wordt aangenomen. Het is een gemiste kans op een
constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Daarom kunnen wij niet instemmen met dit voorstel.
D66: Wij hebben niet de indruk dat we dit voorstel in het debat met alle argumenten bediscussieerd
hebben. Wij zijn van mening, dat het maatschappelijk draagvlak voor dit voorstel er niet is. Wij willen
daar geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Het is een ecologische aanslag op het bos, er zijn
financiële risico’s en ook het maatschappelijke risico’s zoals wij hebben geschetst.
Seyst.nu: Ook wij stemmen tegen dit voorstel. Het risico vinden wij te groot.
GroenLinks: Wij stemmen voor het voorstel met de aantekening dat de discussie over de bouwhoogte
later gevoerd moet worden. Dit willen wij buiten de besluitvorming houden.
PvdA: Ook wij stemmen voor dit voorstel. Net als GroenLinks hebben wij een reserve t.a.v. de
bouwhoogtes. Dit kan pas worden vastgesteld, na vaststelling van de Bouwvisie. Wij maken t.a.v. dit punt
een voorbehoud.
De voorzitter concludeert, dat de raad instemt met de ontwikkelingsvisie Kerckebosch met in achtname
van de kanttekening, dat de fracties van Leefbaar Zeist, SP, Seyst.nu en D66 worden geacht tegen te
hebben gestemd. De overige fracties stemmen in met inachtname van de kanttekening dat de fracties van
PvdA en GroenLinks vinden dat over de bouwhoogte nog op een ander moment moet worden
gesproken nl. op het moment dat de bouwvisie is vastgesteld. Aldus besloten.
MOTIE
De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 22 mei 2007 ter behandeling van het raadsvoorstel
07RRAAD0182 m.b.t. de ontwikkelingsvisie Kerckebosch:
Overweging:
Er is onder de bewoners van de te slopen woningen in de wijk Kerckebosch grote onzekerheid en
ongerustheid over het wonen in de wijk Kerckebosch in de toekomst. Dit betreft met name de
terugkeergarantie en het ook in de toekomst financieel zorgeloos kunnen wonen.
Constatering:
De woningcorporatie De Seyster Veste is nog vol op in overleg met de bewonerscommissies over de
inhoud van het in overleg met de huurders vast te stellen sociaal statuut. De verwachting is dat het
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onderhandelingstraject voor de vaststelling van het sociaal statuut nog enig tijd zal gaan vergen, waarmee
de onderzekerheid en onduidelijkheid voor de huurders nog enige tijd gaat voortduren.
Seyst.Nu constateert dat dit een ongewenste situatie is en het sociaal statuut op zo kort mogelijke termijn
vastgesteld behoort te zijn en ook aan alle direct betrokkenen kenbaar behoort te worden gemaakt.
Oproep:
Roept het college daarom op om te bewerkstellingen dat het sociaal statuut tussen de Seyster Veste en de
huurders in de wijk Kerckebosch op zo kort mogelijke termijn en tenminste voor de besluitvorming over
het Masterplan in de volgende fase van de herstructurering van de wijk Kerckebosch is vastgesteld.
En gaat over tot de orde van de dag
De fractie van Seyst.Nu
Seyst.nu: Wij hebben begrepen, dat de wethouder een toezegging heeft gedaan in dit opzicht. Wat ons
betreft is de motie niet meer aan de orde.

8.

Route transport gevaarlijke stoffen (07RAAD0183)

Conform unaniem besloten.

9.

(Gewijzigde) toelichting Verordening Wet Inburgering (07RAAD0184)

Conform unaniem besloten.

10.A

Verzamelvoorstel begrotingswijziging (07RAAD0229)

Conform unaniem besloten.

10.B

Motie D66 ‘Burgerinitiatief wijk Kerckebosch’

De Gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 22 mei 2007,
overwegende dat
a.
b.
c.

in de raadsvergadering van 22 mei 2007 het Raadsvoorstel 07RAAD0182 (Ontwikkelvisie
Kerckebosch) is aangenomen
een verzoek is binnengekomen voor het op de agenda plaatsen van een door indieners geformuleerd
Burgerinitiatief met betrekking tot de herontwikkeling van Kerckebosch
de uitkomst van de acties die kunnen plaatsvinden als gevolg van dit Burgerinitiatief kan conflicteren
met de inhoud van het vastgestelde raadsvoorstel 07RAAD0182

spreekt uit:
a.
b.

als de raad besluit, om het verzoek te honoreren, de uitkomsten van de gevolgen van het genoemde
Burgerinitiatief te respecteren
in dat geval de besluitvorming in het Raadsvoorstel 07RAAD0182 te zullen heroverwegen als de
uitkomsten van de acties als gevolg van het Burgerinitiatief daartoe aanleiding geven

en gaat over tot de orde van de dag.
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Namens de fracties van Leefbaar Zeist, D66, Seyst.nu
GroenLinks: Wij vragen ons af of we hiermee niet vooruitlopen op de feitelijke behandeling van het
burgerinitiatief.
De voorzitter: Ik heb aan het begin van de vergadering een toelichting gegeven. Dat is voldoende. Het is
aan de raad om de motie op zijn merites te beoordelen.
D66: Wij hebben 2 redenen om deze motie aan de orde te stellen. De eerste reden is door de voorzitter
aan het begin van de raad briljant verwoord. Daaraan hebben wij niets toe te voegen. We moeten met
elkaar kunnen en moeten constateren dat als de uitkomsten van het burgerinitiatief zodanig zijn, dit van
invloed kan zijn op de besluitvorming van het raadsvoorstel ontwikkelingsvisie Kerckebosch. We moeten
dan bereid zijn hiernaar te kijken. Een andere belangrijke reden voor ons is het signaal naar de
samenleving.
PvdA: Wij zijn bestuurders en moeten wegen. Wij moeten niet op voorhand alles uit het proces
goedkeurden, maar wij moeten wegen. Daarom kan mijn fractie deze motie absoluut niet steunen omdat
er niet bestuurd wordt maar eigenlijk letterlijk overgenomen wordt wat er uit het proces komt. De taak
van de raad is – daarvoor zijn we gekozen – om de uitkomsten te wegen.
Seyst.nu: Wij willen deze motie steunen. Als burgers gebruik maken van het recht op burgerinitiatief om
aan te tonen dat er dingen anders moeten, dan moeten we dit ondersteunen. Wij als
volksvertegenwoordigers hoeven niet alleen bestuurlijk te wegen maar mogen ook de burgers helpen en
begeleiden. Daarom steunen wij dit.
PvdA: Wij hebben met een grote meerderheid van de raad de verordening ingesteld. Daar staan wij
achter. Wij moeten de uitkomst van het burgerinitiatief wel eerst weten.
CDA: Wij hadden hetzelfde willen zeggen.
SP: Er staat niet dat wij de uitkomst overnemen, maar dat we deze zullen respecteren. Dan mag je
vervolgens toch wegen?
D66: Het allerlaatste wat wij met deze motie beogen is de uitkomst bepalen. Dat staat er ook niet in. Wij
gaan er vanuit, dat het niet denkbeeldig is dat de uitkomst van het burgerinitiatief tot iets anders leidt dan
waartoe vanavond besloten is. In dat geval willen wij bestuurlijk wegen (heroverwegen) of er een ander
besluit genomen moet worden. Er wordt niets vastgesteld met deze motie.
ChristenUnie/SGP: Welke meerwaarde heeft deze motie dan op dit moment?
De voorzitter brengt de motie in stemming. De motie is met 9 stemmen voor van Leefbaar Zeist, D66,
Seyst.nu, SP en 22 stemmen tegen van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP
verworpen.

11.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng de vergadering.

Besluitenlijst raad 22 mei 2007

97

