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Integratie in Zeist
In te stemmen met de notitie ‘Integratie in Zeist’
Versnelling huisvestingsopgave
1. In te stemmen met de Versnellingsopgave Huisvesting;
2. Tot uitvoering over te gaan.
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Raadsleden
GroenLinks: Roel van Nieuwstadt, Ans Pereboom
CDA: Noureddine El Mansouri, Aline Pastoor
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NieuwDemocratischZeist: Herman Beudeker, Carlo Fiscalini
ChristenUnie/SGP: Pieter Verolme, Machiel Blok
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Rv Integratie in Zeist
Het debat wordt geopend door de SP die van mening is dat aan het arbeidsmarktbeleid in dit
voorstel meer aandacht had moeten worden besteed. N.a.v. de beantwoording door de wethouder is
de SP enigszins gerustgesteld.
Door ChristenUnie/SGP wordt aangegeven dat de “monitoring” over waarden en normen ook meer
aandacht zou moeten worden besteed. De wethouder geeft aan dat dat wel gebeurd en daarom hier
niet hoeft te worden meegenomen. Het ligt voldoende vast. ChristenUnie/SGP geeft aan dat het
gemiste kans is.
De andere fracties kunnen verder instemmen met dit voorstel.
De conclusie van de vergadering is dat het raadsvoorstel Integratie in Zeist ter besluitvorming in de
raad van 24 januari 2017 wordt voorgelegd.
Rv Versnelling huisvestingsopgave
GroenLinks geeft aan het raadsvoorstel te steunen, maar geeft wel aan dat er binnen de rode
contour moet worden gebouwd. Zij geven ook aan dat de verkoop van de sociale huurwoningen
moet worden gestopt. Vraagt om een lijst van 10 projecten voor de zomer. Wethouder geeft aan dat
hij dat zal proberen.
SP geeft aan dat ze ook vinden dat de verkoop van sociale huurwoningen moet worden gestopt. Zij
kunnen verder ook instemmen met het raadsvoorstel. Wel vragen ze aandacht voor de
communicatie van dit voorstel. De andere fracties geven aan dat ze het hiermee mee eens zijn. Een
amendement wordt overwogen op dit punt.
Seyst.nu geeft aan het raadsvoorstel te steunen maar vraagt ook om aandacht voor de bewoners
van Zeist.
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VVD stemt in met raadsvoorstel. Geeft wel een aantal aandachtspunten mee, o.a. zorg voor
draagvlak, mix per locatie.
CDA geeft aan dat ze het raadsvoorstel steunen, maar stelt wel de vraag of andere fracties ook
bereid zijn in geval van concrete locaties ook hiermee verder te gaan. CDA is daartoe wel bereid.
PvdA steunt het raadsvoorstel ook en geeft aan dat bouwen buiten de rode contour voor tijdelijke
huisvesting wel zou kunnen. Ook het gebruik van gebouwen buiten de rode contour voor tijdelijke
huisvesting valt hieronder.
ChristenUnie/SGP geeft aan het raadsvoorstel te steunen maar geeft ook een aantal
aandachtspunten mee, waaronder de locatie Harmonielaan en spreiding over heel Zeist.
NieuwDemocratischZeist geeft tot slot aan dat de definiëring wat tijdelijk en definitieve huisvesting
onduidelijk is.
De conclusie van de vergadering is dat het raadsvoorstel Versnellingsopgave huisvesting ter
besluitvorming in de raad van 24 januari 2017 wordt voorgelegd.
Toezeggingen / Afspraken
Rv Integratie in Zeist: Rv Versnelling huisvestingsopgave: N.a.v. de beantwoording door Willem de Bruin over het %
woningen dat aan bijzondere doelgroepen is toegewezen vraagt de PvdA om een nadere toelichting.
Het gaat om een verduidelijking en ook om de cijfers van 2016.
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