Raadsvergadering
13 september 2018

Nummer
18-086

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 13 september 2018 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Singelpark 1 te Odijk.
Aanwezig:
de heer R. van Schelven
mevrouw L. van Beek (t/m agendapunt 10)
de heer M.A.J.R. Hermans (vanaf agendapunt 11)
de heer R.E. Hallo
de heer H.J. Hoitink
mevrouw J.M. Huijsman-Hartkamp
de heer C.J. Kool
de heer P. Lakerveld
de heer F.C.M. Pouw
de heer F.A. Schenk
de heer J. Sterk
mevrouw A.A. van der Stijl
mevrouw W. Toersen
mevrouw I. Verhoef
de heer L.N. Vernie
de heer A.W. Viskil
mevrouw H.J. Visser
mevrouw N. van der Voort
mevrouw A.R.H. Webbink
mevrouw W. Zuidweg

voorzitter
plv. griffier
griffier
Perspectief 21
De Liberalen
CDA
CDA
CDA
De Liberalen
De Liberalen
Perspectief 21
Perspectief 21
De Liberalen
Perspectief 21
CDA
Perspectief 21
CDA
Perspectief 21
Perspectief 21
Perspectief 21

Voorts aanwezig:
de heer J.J. Eijbersen
mevrouw H.M. Spil

wethouder
wethouder

Afwezig:
Mevrouw H. Hofland
de heer G. Veenhof

griffier
directeur

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen hartelijk welkom, ook de
luisteraars thuis en de vertegenwoordigers van de pers. De heer Veenhof is afwezig.

2.

Vaststelling agenda
18-073
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen Notulen raadsvergadering 28 juni 2018
18-061
De voorzitter stelt vast dat de notulen van de raadsvergadering van 28 juni 2018 ongewijzigd
worden vastgesteld
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4.

Vaststellen Notulen raadsvergadering 5 juli 2018
18-074
De voorzitter stelt vast dat de notulen van de raadsvergadering van 5 juli 2018 ongewijzigd
worden vastgesteld

5.

Ingekomen stukken vanuit U10 en raadsrapporteurs
18-070
De voorzitter zegt dat er vanuit de fractie van de Liberalen vragen zijn gesteld over efacturering. De vragen hoeven verder niet te worden toegelicht en spreker zal direct overgaan
tot de beantwoording.
De deadline voor e-facturering is 19 april 2019. Er is een ambtelijke werkgroep die in samenwerking met de eigen RID ervoor zal zorgen dat de e-facturatie technisch mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast is er een upgrade van het financiële systeem nodig om volledig operationeel
te kunnen zijn. De gemeente is daarvoor afhankelijk van derden en zal ervoor zorgen dat er
praktisch uitvoering wordt gegeven aan de e-facturering. De deadline zal worden gehaald.
De tweede vraag van het CDA gaat over sociale woningbouw. Kan wethouder Spil aangeven
op welk moment de fracties de beantwoording kunnen verwachten.
Wethouder Spil antwoordt dat de beantwoording van de vragen van het CDA door omstandigheden is verlaat. In de parallelle sessie van het Open Huis heeft zij toegezegd dat zij de vragen
zo spoedig mogelijk schriftelijk zal beantwoorden.
Mededelingen
Wethouder Spil zegt dat tegen de bestemmingsplannen, Rhijnhaeghe en Schadewijkerweg 2a/
Herenstraat 4 die recentelijk door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, beroep is ingesteld bij
de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Inmiddels is de benodigde informatie verstuurd aan de Raad van State en wordt door de huisadvocaat gewerkt aan het verweerschrift.
Spreekster zal de gemeenteraad op de hoogte houden van beide beroepsprocedures.
In de vakantieperiode heeft het museum Oud Amelisweerd zich failliet laten verklaren. Spreekster is in overleg met betrokken partijen, de provincie en de stad Utrecht en de stad Amersfoort.
Voor het museum is een curator aangesteld en vanuit Utrecht wordt onderzoek gedaan over
het feit hoe het zover heeft kunnen komen. De gemeente Bunnik wacht de resultaten van het
onderzoek af. Daarna worden de mogelijkheden verder bekeken.
Mevrouw Toersen heeft een vraag over de brief van bezorgde ouders van de Anne Frankschool. In de brief wordt gesproken over het enorme verloop binnen deze school. Hoe is dat
signaal door het college opgepakt en kan de gemeente hierin een rol spelen?
Wethouder Eijbersen antwoordt dat er voor de zomervakantie 2018 onrust was over het openbaar onderwijs op de Anne Frankschool. Het gemeentebestuur heeft een formele rol als het
gaat om het in stand houden van het openbaar onderwijs. Dat is de reden waarom enkele bezorgde ouders zich hebben gewend tot de gemeenteraad. Naar aanleiding van de brief heeft
spreker contact gezocht met de voorzitter van de RvT om de verontrustende berichten te bespreken. Hij heeft duidelijk aangegeven dat de afhandeling primair ligt bij het bestuur van Wereldkidz. Hij heeft zijn zorgen overgebracht en dat heeft ertoe geleid dat de relatie en de verhoudingen met de Anne Frankschool zijn verbeterd. De ouders hebben een persoonlijke brief
ontvangen en daarmee is dit ingekomen stuk afgedaan.
De voorzitter vraagt zich af of het gebruikelijk is dat er tijdens de raadsvergadering op deze
manier vragen aan het college worden gesteld.
Mevrouw Voort zegt dat het gaat om een vraag over de ingekomen stukken.
Er zijn geen nadere mededelingen vanuit U10-verband.

7.

Korte informatie van gemeenteraadsvertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen

Conceptverslag raad 13 september 2018
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Er zijn geen mededelingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen..
Hamerpunten
8.

Vergaderschema 2019
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

9.

Invulling vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen
18-080
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

10.

Benoeming dhr. M.A.J.R. Hermans als interim-raadsgriffier
De voorzitter zegt dat vandaag, 13 september 2018, een erratum is toegevoegd aan het voorstel. Het voorstel zal worden gepubliceerd in het Bunniks Nieuws.
Mevrouw Visser vraagt voor hoeveel fte de heer Hermans wordt aangesteld. Volgens haar informatie is de gemeente Bunnik eigenrisicodrager in geval van ziekte. Is er budget voor de vervanging van de griffier bij ziekte of wordt dit later betaald vanuit de algemene reserve? Wat is
de dekking van dit besluit?
De voorzitter zegt dat de vervanger voor hetzelfde aantal uren (fte) wordt ingehuurd als de
medewerker die moet worden vervangen. In het sociaal jaarverslag staat het ziekteverzuim
over dat jaar vermeld. Er zijn voorzieningen getroffen om de vervanging op te vangen en hij
gaat ervan uit dat deze voorziening voldoende is. Als de voorziening onvoldoende is, zal dit bij
de tweede Berap worden vermeld zodat de raad weet dat er bijgeplust moet worden. Op dat
moment wordt er een aanvulling gedaan vanuit de Algemene middelen. De raad kan niet zonder griffier.
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.
De heer Hermans legt in handen van de voorzitter de integriteitsbelofte voor de aanstelling als
raadsgriffier af.

11.

Benoeming dhr. M.A.J.R. Hermans als secretaris Vertrouwenscommissie
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel.

12.

Vragenronde
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d. 4 oktober 2018.
De griffier,

Conceptverslag raad 13 september 2018

De voorzitter,

