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Overzicht van ingediende amendementen en moties,  

 
Betrekking hebbende op de besluitvormende vergadering van 7 juli 2016 

 
PERSPECTIEFNOTA  

Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

A1 SGP 

BB 

VdKnaap Amend. Extra 
veiligheidsmaatregelen 
in Veldhuizen 

 

 

Besluit: 

• het volgende beslispunt toe te voegen: “Voor 
2016 een budget van € 150.000,- 
beschikbaar te stellen voor extra 
veiligheidsmaatregelen (in de wijk 
Veldhuizen A) en het college te verzoeken 
hiervoor een dekking te zoeken”. 

Het amendement is verworpen. 

De fracties SGP, Burgerbelangen en 
VVD hebben voor gestemd. 

A5 CDA 

GB 

SGP 

BB 

PvdA 

Meijer Amend. Impuls parkeren Ede 
Centrum 

Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 
1. het budget voor stimuleringsmaatregelen 

ten behoeve van het parkeren vanaf 2017 
e.v. te verhogen tot € 265.000,-- per jaar;   

2. voor het jaar 2016 € 85.000,- te reserveren; 
3. de dekking te vinden in de algemene 

reserve. 
 

Het amendement is aanvaard. 

 

De fractie GroenLinks/PE heeft tegen 
gestemd. 

A6 VVD Weijland Amend. Levendig centrum Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

• “de Grotestraat” *) in 2017 te herinrichten 
en hiervoor een investeringsbudget van  
€ 1,5 miljoen beschikbaar te stellen. 

 
*) Het gaat met name om het gedeelte vanaf de 
Molenstraat tot aan de Hema/Boogstraat. 

Het amendement is verworpen. 

De fractie VVD heeft tegen gestemd. 

A7 VVD 

BB 

Meijer Amend. Achteraf betalen 
parkeren Ede centrum 

Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

• realtime parkeren in te voeren met de 
mogelijkheid om achteraf te betalen.  

Het amendement is verworpen. 

De fracties VVD, Burgerbelangen en 
SGP hebben voor gestemd. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

A8 VVD Meijer Amend. Halvering tarief 2e en 3e 
uur Ede-centrum 

Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

• het parkeertarief voor het tweede en derde 
uur te halveren. 

Het amendement is verworpen. 

De fracties VVD en Burgerbelangen 
hebben voor gestemd. 

A9 VVD 

GB 

Weijland/ 

VdKnaap 

Amend. Heideweek gemeente 
Ede 

Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

• het voorgenomen subsidiebedrag voor de 
Heideweek in de gemeente Ede te 
verhogen van € 25.000,00 naar  
€ 50.000,00. 

Het amendement is verworpen. 

De fracties VVD, GemeenteBelangen 
en Burgerbelangen hebben voor 
gestemd. 

A10 VVD 

BB 

Eleveld Amend. Precarioheffing 
teruggave via OZB 

Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

• de onroerende zaakbelasting voor 2018 en 
2019 ieder jaar met € 750.000,- te verlagen. 

Het amendement is verworpen. 

De fracties VVD, Burgerbelangen en 
GemeenteBelangen hebben voor 
gestemd. 

A11 VVD 

BB 

Meijer Amend. 10 ligfietsen niet 
aanschaffen 

Besluit het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

• de onder het speerpunt duurzaamheid 
genoemde voorgenomen investering in 10 
Sunrider fietsen, met een waarde van  
€ 75.000,00 ongedaan te maken. 

Het amendement is verworpen. 

De fracties VVD, Burgerbelangen en 
SGP hebben voor gestemd. 

A12 BB 

GB 

Meijer Amend. Wijziging tijden waarop 
betaald parkeren van 
kracht is 

Besluit: 

• naast eerdergenoemde maatregelen die het 
college gaat doorvoeren ook de tijden 
waarop betaald parkeren in Ede Centrum 
van kracht is te wijzigen en als volgt door te 
voeren: 
 
“Betaald parkeren van maandag tot en met 
zaterdag van 07.00 tot 18.00 uur.”  
 
En de financiële consequenties hiervan te 
vertalen in de programmabegroting 2017 en 
volgende jaren.“ 

Het amendement is aanvaard. 

De fracties Burgerbelangen, 
GemeenteBelangen, VVD, 
ChristenUnie en SGP hebben voor 
gestemd. 

De fracties CDA, D66, PvdA en 
GroenLinks/PE hebben tegen 
gestemd. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

A13 GB 

BB 

CDA 

SGP 

Vreugdenhil Amend. “Retailvisie in 
ontwikkeling” versus 
“Plan Levendig Centrum 
Ede” 

Besluit de volgende beslispunten toe te 
voegen:  
1. een p.m. post in de Perspectiefnota 2017-

2020 voor promotie en aankleding van de 
dorps- en wijkwinkelcentra op te nemen; 

2. in de retailvisie de verdeling van het budget 
op basis van BVO m2 vorm te geven en dit 
op te nemen in een apart 
promotiegeldenplan voor de dorps- en 
wijkwinkelcentra; 

3. de raad vóór afronding van de retailvisie 
hieromtrent te informeren. 

Het amendement is met algemene 
stemmen aanvaard. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M1 SGP Meijer Motie Inzet/capaciteit 
jongerenwerk 

Vraagt het college van B en W: 

• onderzoek te doen naar de relatie 
(verminderde) inzet/capaciteit - preventief - 
jongerenwerk en het optreden van 
(toegenomen) onregelmatigheden; 

• de uitkomsten in oktober 2016 te bespreken 
met de gemeenteraad; 

• zo nodig te komen met een voorstel voor 
het verhogen van de capaciteit, inclusief 
een dekkingsvoorstel. 

De motie is ingetrokken. 

M2 SGP 

VVD 

BB 

Meijer Motie Rekenkameronderzoek 
naar vooraf betalen 
parkeerterreinen Ede-
Centrum 

Roept de gemeenteraad van Ede op: 

• de rekenkamercommissie Ede te verzoeken 
een onderzoek uit te laten voeren naar de 
effectiviteit, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het parkeerbeleid van 
de gemeente met betrekking tot de 
parkeerterreinen Van Dijkeplein, 
Bunschoterplein en Kuiperplein en daarbij 
de raad tevens inzicht te bieden in welke 
kosten aan het parkeerproduct worden 
toegerekend. 

 

De motie is verworpen. 

De fracties SGP, VVD en 
Burgerbelangen hebben voor 
gestemd. 

M3 CDA 

CU 

BB 

SGP 

PvdA 

GB 

VVD 

GL/PE 

Eleveld Motie Beter grip op 
gemeenschappelijke 
regelingen (GR’s) 

Besluit: 

• het college op te dragen er voor te zorgen 
dat medio januari van ieder jaar (in 2017 is 
dit de PDE van 19 januari) voor elke GR een 
kaderstellende notitie voorligt waarop de 
raad via wensen en bedenkingen kan 
reageren; 

• dit verzoek eveneens te richten aan de 
betrokken besturen van de GR’s. 

De motie is met algemene stemmen 
aanvaard. 



Versie 8-7-2016 11:03 

Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M4 SGP 

BB 

VdKnaap Motie Extra 
veiligheidsmaatregelen 
in Veldhuizen 

Verzoekt het college: 

• om vanaf 2017 extra veiligheids-
maatregelen te treffen in de wijk Veldhuizen 
en hiervoor structureel bij de begroting 
2017-2020 een budget van € 150.000,- 
beschikbaar te stellen. 

De motie is verworpen. (19-17) 

De fracties SGP, Burgerbelangen, 
D66, GroenLinksPE en VVD hebben 
voor gestemd. 

De fracties CDA, ChristenUnie, 
GemeenteBelangen en PvdA hebben 
tegen gestemd. 

M6 CDA 

GL/PE 

Eleveld Motie Versterking lokale 
democratie 

Besluit:  

• de griffie te vragen, om te beginnen, een 
voorstel te doen voor een cursus Lokale 
democratie, waardoor burgers meer kennis 
kunnen krijgen van aard en inhoud van deze 
lokale democratie, de besluitvormings-
processen en daarbij geldende waarden, 
normen en praktijken; 

• dit voorstel uiterlijk 15 september 2016 aan 
de raad aan te bieden en namens deze het 
Presidium te vragen hier een oordeel over te 
geven. 

De motie is aanvaard. 

De fracties D66, VVD en SGP 
hebben tegen gestemd. 

M7 VVD 

BB 

Vreugdenhil Motie Koopzondag in 
Bennekom 

Verzoekt het college: 

• om de invoering van de koopzondag in 
Bennekom in het najaar van 2016 te 
agenderen voor de Politieke Dag Ede 
(PDE). 

De motie is verworpen. 

De fracties VVD en Burgerbelangen 
hebben voor gestemd. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M8 Chr.Unie 

D66 

Meijer Motie Onderzoek naar 
concessieovereenkomst 
en mogelijkheden voor 
overname 
parkeergarages 

verzoekt het college: 

• de huidige concessieovereenkomsten 
juridisch te toetsen; (op o.a. eventuele 
financiële consequenties wat acties zoals 
bijvoorbeeld gratis parkeren aan Q-Park de 
gemeente kunnen kosten).  

• onderzoek te laten doen naar welke 
(financiële) mogelijkheden er zijn om één of 
beide parkeergarages (Q-Park Markt en 
Achterdoelen) over te nemen of op te kopen 
van Q-Park om op deze manier meer 
vrijheid te creëren om m.b.t. het 
parkeerbeleid onafhankelijk te zijn van 
derden (bijvoorbeeld m.b.t. de tarieven en/of 
het eerste uur gratis, etc.). 

De motie is aanvaard. 

De fracties CDA en PvdA hebben 
tegen gestemd. 

M9 Chr.Unie 

GL/PE 

SGP 

PvdA 

CDA 

Ligtelijn Motie Gratis parkeren voor 
mantelzorgers 

Verzoekt het college: 

• de mogelijkheden voor het tegemoetkomen 
in de parkeerkosten van mantelzorgers 
middels een mantelzorgvergunning/-
ontheffing te onderzoeken; 

• bij een financiële consequentie die past 
binnen de beschikbare mantelzorggelden 
een dergelijke voorziening zo spoedig 
mogelijk in te voeren, en mantelzorgers 
bekend bij de gemeente hiervan op de 
hoogte te brengen, en anders dit aan de 
raad voor te leggen. 

De motie is aanvaard. 

De fracties D66 en VVD hebben 
tegen gestemd. 

M10 Chr.Unie 

GL/PE 

BB 

CDA 

Eleveld Motie Steun voor Meet-Inn Verzoekt het college: 

• met een voorstel te komen hoe Meet-Inn 
financieel ondersteund kan worden zodat zij 
hun werk kunnen voortzetten; 

• dit voorstel uiterlijk 1 september 2016 aan de 
raad te doen toekomen. 

De motie is aanvaard. 

De fractie D66 heeft tegen gestemd. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M11 BB Meijer Motie Onderzoek 
parkeeroverlast Ede 
Centrum 

Verzoekt het college: 

• onderzoek te doen naar de 
parkeerproblematiek in de betreffende 
woonwijken en samen met de bewoners 
naar een gedragen oplossing toe te werken 
en de raad uiterlijk na zes maanden te 
informeren over de voortgang. 

De motie is verworpen. 

De fracties Burgerbelangen en VVD 
hebben voor gestemd. 

M12 GB 

CDA 

SGP 

BB 

Meijer Motie Maximale dagtarief 
parkeren 

Verzoekt het college: 

• de drie genoemde parkeerbevorderende 
maatregelen (vast laag dagtarief, reductie 
eerst-uur-tarief en parkeeracties) nader uit 
te werken in het licht van de uitkomsten van 
het parkeertevredenheidsonderzoek van 
bureau Goudappel en Coffeng en de 
maatregelen zo snel mogelijk in te voeren; 

• afstemming te zoeken met Stichting 
Binnenstadsmanagement Ede (SBE) en 
commerciële partners ten aanzien van de 
dagkaarten en parkeeracties; 

• na 6 maanden van invoeren van deze 
acties een evaluatie uit te voeren en 
daarover met de raad in gesprek te gaan.  

De motie is aanvaard. 

De fracties D66 en GroenLinks/PE 
hebben tegen gestemd. 

M13 GB 

GL/PE 

BB 

Meijer Motie Wachtlijsten aanpakken 
jeudzorg 

Verzoekt het college: 

• zo snel mogelijk, uiterlijk in oktober 2016, 
met een plan van aanpak te komen om de 
wachtlijsten op te lossen en daarbij de 
financiële consequenties in beeld te 
brengen; 

• drie maanden na het invoeren van de SOH 
een tussentijdse rapportage naar de raad te 
sturen 

De motie is ingetrokken. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M14 GL/PE Meijer Motie Doelstellingen 
energiebesparing en 
schone energie 

Verzoekt het college: 

• de ambities van het Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid aan te scherpen door het 
gewenste besparingsniveau te verhogen 
van 1,5% naar 3% per jaar en daarvoor ook 
meer geld vrij te maken binnen het 
speerpuntenbeleid van onze gemeente; 

• in de prestatieafspraken vanaf 2017 voor de 
sociale woningbouw een tempo af te 
spreken dat minimaal voldoet aan de 
afspraken zoals die in 2013 landelijk zijn 
vastgesteld; 

• met aanvullend beleid te komen voor de 
particuliere woningeigenaren en particuliere 
verhuurders om het tempo van 
investeringen in besparingsmaatregelen en 
duurzame energie-opwekking sterker te 
stimuleren dan tot nu toe het geval is; 

• de beleidsmatige en financiële uitwerkingen 
daarvan op te nemen in de 
programmabegroting 2017. 

De motie is verworpen. 

De fracties GroenLinks/PE en 
ChristenUnie hebben voor gestemd. 

M15 GL/PE 

PvdA 

BB 

D66 

VdKnaap Motie Voeren van 
Regenboogvlag 

Verzoekt het college:  
- een Regenboogvlag aan te schaffen en 

deze jaarlijks op 11 oktober op Coming Out 

Dag te laten hijsen. 

Na hoofdelijke stemming is de motie 
verworpen. 

17 leden hebben voor gestemd en 19 
leden hebben tegen gestemd. 

(zie bijlage) 

M16 D66 

BB 

Eleveld Motie Lokale Studiegroep voor 
Raadsverkiezingen 
(LSvR) 

Verzoekt het college: 

• een Lokale Studiegroep voor 
Raadsverkiezingen op te zetten die 
financiële en organisatorische context zal 
geven bij mogelijke beleidsvoorstellen voor 
de komende raadsperiode, en die tevens de 
programmacommissies van politieke partijen 
kan adviseren over financiële en 
organisatorische uitdagingen en 
hervormingen op de lange(re) termijn. 

De motie is aanvaard. 

De fracties VVD, SGP en PvdA 
hebben tegen gestemd. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M17 PvdA 

Chr.Unie 

GL/PE 

Meijer Motie Tegengaan van 
voedselverspilling 

Verzoekt het college om: 

• het voorkomen en tegengaan van 
voedselverspilling als integraal speerpunt op 
te nemen in het programma Food; 

• als gemeentelijke organisatie het voorbeeld 
te geven door beleid te ontwikkelen 
waarmee voedselverspilling bij 
gemeentelijke activiteiten tot een minimum 
wordt beperkt; 

• in Q1 van 2017 in Ede een bewustwordings-
campagne te starten ter bestrijding van 
voedselverspilling, gericht op diverse 
sectoren van de samenleving;  

• en ook de overige Food Valley gemeenten 
te activeren om in de bestrijding van 
voedselverspilling samen met Ede op te 
trekken. 

De motie is aanvaard. 

De fracties VVD en Burgerbelangen 
hebben tegen gestemd. 

M18 PvdA 

D66 

Eleveld Motie Anoniem solliciteren bij 
de gemeente Ede 

Verzoekt het college: 

- een proef te starten met anoniem solliciteren 

binnen de gemeentelijke organisatie; 

- ook bij andere stappen in de selectie van 

nieuwe medewerkers expliciet aandacht te 

(blijven) besteden aan het voorkomen van 

(onbewuste) vooroordelen; 

- actief beleid te voeren op een divers 

personeelsbestand; 

- de uitkomsten van de proef binnen 1 jaar 

vanaf de start met de raad te delen. 

 

De motie is verworpen. 

De fracties PvdA, D66 en 
GroenLinks/PE hebben voor 
gestemd. 
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Indiening / beslissing standpunt 

M19 PvdA 

Chr.Unie 

Ligtelijn Motie Studeren ondanks 
schulden 

Verzoekt het college om: 

• te onderzoeken op welke wijze de gemeente 
Ede kan borgen dat jongeren met schulden 
toch een toekomstperspectief wordt 
geboden door studeren en schuldsanering te 
koppelen in een passende oplossing waarbij 
een verplicht leertraject ter voorkoming van 
schulden wordt gevolgd; 

• hiervoor met een voorstel naar de raad te 
komen en dit te koppelen aan de visie 
schulddienstverlening; 

• dit voorstel tijdig aan te raad aan te bieden, 
voor de behandeling van de eerstvolgende 
Programmabegroting, zodat eventuele 
financiële consequenties bij de behandeling 
van de Programmabegroting kunnen worden 
meegewogen. 

De motie is aanvaard. 

De fracties VVD, SGP en 
GemeenteBelangen hebben tegen 
gestemd. 

M20 PvdA 

Chr.Unie 

D66 

BB 

CDA 

GB 

Ligtelijn Motie Laaggeletterdheid bij de 
gemeente Ede 

Verzoekt het college: 

- de groep laaggeletterden als belangrijke 

doelgroep te benoemen in beleidsstukken 

met daarbij speciale aandacht voor de 

autochtone burgers; 

- de bondgenoten op het gebied van 

laaggeletterdheid toe te rusten met 

deskundigheid in het traceren, bespreekbaar 

maken en doorgeleiden naar passende en 

resultaatgerichte activiteiten; 

- faciliteiten te reserveren en zo nodig 

beschikbaar te stellen voor de verdere 

uitbreiding van de infrastructuur rond 

geletterdheid. 

De motie is aanvaard. 

De fracties VVD en SGP hebben 
tegen gestemd. 

       


