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2.

3.

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur)
 Welkom bij de raadsvergadering via de digitale weg van 17 februari 2021.
 Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Vlaanderen; de voorzitter
constateert dat de overige 30 raadsleden aanwezig zijn.
 De voorzitter memoreert het afscheid van Rick Nederend van de griffie en dankt hem
voor zijn inzet voor de raad.
 Ten opzichte van de vorige raadsvergadering is een aantal moties en amendementen
gewijzigd die nu besluitvormend geagendeerd staan. De raadsleden zijn hierover
geïnformeerd door de indieners en de juiste versies staan op de website.
 Bij het besluitvormende agendapunt 5b. Harmonisatie sport is nog een nieuw
amendement A21-16 door HvBNM ingediend over Verhogen
zelfwerkzaamheidsvergoeding ; tevens een nieuwe motie M21-21 door D66 over
Evaluatie en een nieuwe motie M21-37 van GDP over Uitstel besluitvorming
harmonisatie sport.
 Bij het besluitvormende agendapunt 5d. Preventieplan Alcohol en Drugs is een nieuw
amendement ingediend door de GroepVN A21-34, over Aanpassing uitgangspunten
handhavend optreden.
 En bij het raadsvoorstel Burgerparticipatie zijn Motie21-06 (Groep VN) Zo nodig Extra
Financiële Ruimte en Amendement 21-10 (GroenLinks) Subsidieafspraken ingetrokken
en samengevoegd in een nieuw Amendement 21-06 (Groep VN) Subsidie
 De nieuwe moties en amendementen worden vanavond behandeld zodat ze
meegenomen kunnen worden in de besluitvorming vanavond
 Bij voorstel Sportharmonisatie is Motie 21-11 Inclusiviteit Loont (HvBNM) ingetrokken;
deze komt in een latere vergadering terug.
 Hart voor BNM heeft een motie Vreemd aan de orde ingediend over Scouting Olav.
Deze wordt geagendeerd aan het einde van de meningsvormende raad.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.
Vragenhalfuur
De ingediende vragen worden schriftelijk beantwoord.
Meningsvormende raad

a.

Motie 21-13 Groep VN – Aanpassing sanctietabel Drank en Horecawet
Amendement 21-34 GroepVN Aanpassing uitgangspunten handhavend optreden.
Debat over Motie en amendement.
Na debat wordt het amendement door de indiener ingetrokken.

b.

Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer * (2066621)
Debat over het raadsvoorstel en rapport.
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

c.

M21-21 Motie Evaluatie Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport (D66)
A21-16 Amendement Verhogen zelfwerkzaamheidsvergoeding (HvBNM)
M21-37 Motie Uitstel besluitvorming harmonisatie (GDP)
Debat over Moties en amendement.

d.

A21-06 Amendement Subsidie (Groep VN)
Debat over amendement.
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e.

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg (2097609)
Gehele behandeling (incl. moties en amendementen) is uitgesteld tot de volgende
raadsvergadering (18 maart 2021).

f.

M21-38 Motie Scouting Olav (Hart voor BNM)
Debat over de motie.
Besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

4.

Schorsing

5.

Besluitvormende raad

a.

Burgerparticipatie deelnota Het Samenspel met bewonersplatforms (1828492)
Op verzoek van het CDA wordt Amendement 21-15 eerst in stemming gebracht.
Amendementen:
o A21-15 Amendement Schrappen tekst wijkindeling (D66)
Het amendement is aangenomen (22-8)
o A21-06 Amendement – Subsidie (Groep VN)
Het amendement is aangenomen (24-6); Mw. Millin geeft aan dat zij zich vergist heeft en voor
het amendement had willen stemmen.
o A21-08 Amendement Samenspel Convenant en raadsbetrokkenheid (VVD/GrLinks)
Het amendement is aangenomen (25-5)
o A21-09 Amendement Evaluatie (GroenLinks)
Het amendement is aangenomen (25-5)
Raadsvoorstel zelf:
Het voorstel is aangenomen (21-9)

b.

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport (1820923) *
Moties met ordevoorstel:
o M21-14 Motie Aanhouden en alternatief raadsvoorstel voorleggen (PvdA)
De motie is verworpen (8-22)
o M21-37 Motie Uitstel harmonisatie buitensport (GDP)
De motie is verworpen (8-22)
Amendementen:
o A21-12 Amendement Behoud diversiteit van verenigingen (Hart voor BNM)
Het amendement is aangenomen (23-7)
o A21-16 Amendement Verhogen zelfwerkzaamheidsvergoeding (Hart voor BNM)
Het amendement is aangenomen (24-6)
Raadsvoorstel zelf:
Het voorstel is aangenomen (22-8)
Motie:
o M21-21 Motie Evaluatie (D66)
De motie is aangenomen (24-6)
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c.

Advies uitzendlicentie lokale omroep (2067768)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

d.

Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024 (2038315)
Raadsvoorstel:
Het voorstel is aangenomen (29-1); dhr. de Lange geeft aan dat hij zich vergist heeft en voor
het voorstel had willen stemmen.
Op verzoek van de indiener worden de punten van het dictum apart in stemming gebracht:
Motie M21-13 Aanpassing sanctietabel Drank en Horecawet (Groep VN)
o Dictum 1 Waarschuwing geven
Dit punt van de motie wordt aangenomen (16-14)
o Dictum 2 Niet opleggen boete
Dit punt van de motie wordt verworpen (13-17)

6.

Hamerstukken
Bij geen van de hamerstukken wordt stemming gevraagd.

a.

Bijdrage in kosten opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven
Muidertrekvaart (deel 2) (2069374)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

b.

Benoemen twee steunfractieleden
Jan-Jacob Blussé van Oud Alblas (PvdA) en Indra Kamphof (D66) worden benoemd als
steunfractielid. Beëdiging zal binnenkort plaatsvinden.

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken
De besluitenlijst van 27 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.

8.

Sluiting
23:45 uur.

Bijlage: stemuitslagen.
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