Motie vreemd aan de orde: Raad en samenleving in positie voor U10 (Kaderstelling Ruimtelijk
Economisch Programma)
De gemeenteraad van Zeist, bijeen op dinsdag 12 maart 2019
Constaterende dat:
 In opdracht van samenwerkende gemeenten in de “U-10” er vier rapporten zijn verschenen
met analyses op het gebied van de Woningmarkt, Knooppunten, Energie en Economie
 Op 14 februari 2019 de raad in de vorm van een informatiebijeenkomst over deze rapporten
gesproken heeft
 En tijdens deze bijeenkomst met name aandacht is gevraagd voor de samenhang tussen
beleidsterreinen en de wijze waarop de samenleving betrokken kan worden en de raad in
positie kan blijven
Overwegende dat:
 Zeist zich als deelnemer aan de “U-10” heeft gecommitteerd aan de afspraak in U-10
verband om in de komende maanden als gemeenten aan te geven of deze rapporten de basis
kunnen zijn voor alle deelnemers om tot één Ruimtelijk Economisch Programma te komen
 Dit proces door de deelnemende gemeenten als zeer belangrijk wordt gezien, gelet op
bijvoorbeeld de woorden van burgemeester Frans Backhuis bij de opening van de U-10
bijeenkomst op 30 januari 2019: “Elkaar wat gunnen en duidelijke afspraken durven maken,
alleen dan blijft er ruimte voor iedereen”
 De gemeenteraad van Zeist ook het belang inziet van het komen tot één Ruimtelijk
Economisch programma in U-10 verband, maar de raad zich ook realiseert dat de kaders die
in het komende bestuurlijke proces binnen de “U-10” tot stand gaan komen van grote
invloed kunnen zijn op het wonen en leven in Zeist
 Het daarom belangrijk is dat onze raad ‘aan de voorkant’ door het college in staat wordt
gesteld om besluiten te nemen die onze gemeente stevig en strategisch positioneren
 En de samenleving, zoals we gewend zij en waar we als gemeente voor staan, in dat proces
kan participeren

Verzoekt het college:
 Om de raad steeds vroegtijdig te betrekken bij de strategische beslissingen over de koers en
verdere invulling van het ruimtelijk-economisch programma, die worden voorbereid aan de
bestuurstafels van de U10
 Daartoe een procesvoorstel aan te bieden aan de raad, waarbij ook wordt aangegeven hoe
de participatie met de samenleving gaat plaatsvinden
 Om de chronologische volgorde van keuzes, en wisselwerking tussen de verschillende
beleidsterreinen (wonen, infrastructuur, economie) en wetstrajecten (Klimaatakkoord,
Omgevingswet) daarbij scherp in de gaten te houden en de raad in deze samenhang mee te
nemen.

En gaat over tot de orde van de dag

D66, Dick van Ginkel

