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Voorzitter! 
 
Hoe rond je tweeëneenhalve dag aan commissiedebatten af? Door een bak aan moties in te dienen! 
Wees gerust ik zal er niet zoveel indienen als de heer Bos die hier zojuist stond, maar ook de VVD-
fractie vindt het belangrijk om de raad een aantal uitspraken te laten doen. Daarnaast hebben we nog 
een aantal vragen. 
 
Voordat ik daaraan toekom wil ik eerst het college danken voor een aantal  die zijn gedaan. 
 

 het college gaat op zoek naar middelen voor het structureel borgen van de extra boa’s in 
Overvecht; 

 het college gaat werk maken van een welkomstpakket voor nieuwe bewoners, toegespitst op 
de wijk waar ze gaan wonen; 

 en er komt een proef met overloopparkeren - een parkeervergunning in een ander rayon - in 
kaart te brengen, als het werkt is dat goed nieuws voor al die mensen op een wachtlijst voor 
een vergunning. 

 
Prima toezeggingen om Utrecht weer wat vrijer en liberaler te maken. 
 
Ik zei bij de algemene beschouwingen al dat de VVD content is met de Voorjaarsnota 2017. Er wordt 
opnieuw flink geïnvesteerd in een stad die schoon, heel en veilig is, worden problemen uit het 
verleden opgeruimd en maken we de groei van de stad mogelijk. De open constructieve houding 
waarin er is gedebatteerd in de commissie stellen we zeer op prijs. Wat er naar aanleiding daarvan 
rest loop ik nu langs. 
 
Ik begin met de moties en vragen naar aanleiding van de commissie Mens en Samenleving. 
 
Over de zorg voor Utrechters een motie over regie en bescherming van persoonlijke en medische 
gegevens. In deze motie vragen we het college de privacy-monitor van de buurtteams onderdeel uit te 
laten maken van de periodieke voortgangsrapportages en daarbij te zorgen dat de monitor aansluit op 
een aantal criteria waaronder het eigenaarschap van de persoonlijke gegevens en de mate van 
helderheid van regels. Ik dien hierbij namens de VVD de motie ‘Over mij is ook van mij’ in. 
 
De VVD vindt het belangrijk dat ouders en jeugd kunnen meepraten over de wijze waarop 
gemeentelijk beleid wordt gemaakt. Is het college bereid met een voorstel te komen op welke manier 
consultatie van ouders en jeugd standaard onderdeel gaat uitmaken van beleidsvorming en –evaluatie 
op het gebied van jeugdhulp in onze gemeente en deze te laten aansluiten op bestaande lokale en 
landelijke initiatieven. Ik hoop op deze toezegging, indien nodig heb ik een motie )met een ruime 
meerderheid) achter de hand. 
 
Ik kom bij de dienstverlening aan de Utrechters. In de commissie hebben we geopperd dat het college 
de ambitie heeft om in 2022 alle dienstverlening ook digitaal aan te bieden. Het college was nog wat 
terughoudend, maar de VVD wil deze ambitie graag onderstrepen en kunnen volgen. Daartoe de 
volgende motie met als titel: Ambitie gemeente digitaal in 2022. 
 
 
Dan over werk en inkomen. De inzet voor 10.000 Utrechters in de bijstand is al uitgebreid ter sprake 
gekomen. De VVD ziet – zoals gezegd – een grote rol voor werkgevers en wil daarvoor de rode loper 
uitrollen. Wat ons betreft helpt de motie die ik nu ga indien daarbij. De titel luidt ‘Rode loper voor 
werkgevers met banen’ en vraagt het college concreet te maken hoe Utrecht álle werkgevers kan 
ontzorgen bij het vinden van bijstandsgerechtigden die passend betaald werk kunnen doen. En in 
overleg met Werk en Inkomen, UW en het werkgeversservicepunt tot goede passende dienstverlening 
te komen voor bijvoorbeeld kleine ondernemers. 
 
Voorzitter, dan nu een vraag over sport in relatie tot de maatschappelijke investeringsagenda. We 
kunnen lezen dat het college bij de begroting 2018 met een nadere invulling gaat komen over de 
bestemming van deze middelen. Een deel heeft nu nog geen bestemming gevonden. De VVD ziet dat 
er in de stad een grote behoefte is aan sporttoestellen in de openbare ruimte, maar dat de middelen 
die daarvoor nodig zijn ontbreken. Is het college bereid om bij de begroting te bekijken of nog niet 
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bestemde middelen voor sport en volksgezondheid hiervoor kan worden aangewend? Graag die 
toezegging. 
 
Voorzitter dan kom ik bij een culturele parel van onze stad. Ik bedoel van de gemeente Bunnik. Het 
Museum Oud Amelisweerd (MOA). Wat de VVD betreft legt de raad duidelijk vast onder welke 
voorwaarden er sprake kan zijn van financiële steun aan het landhuis. Het gaat het dan om het 
uitwerken van scenario C, een financiële bijdrage van maximaal 100.000 euro, afspraken over het 
beheer van de collecties en een afspraak over de openstelling (minstens 5 dagen per week). Daarvoor 
heb ik de volgende motie met als titel: ‘Openstelling landhuis Amelisweerd en MOA’. 
 
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten zegt meer geld nodig te hebben voor het uitvoeren van zijn 
taken. De VVD wil samen met andere partijen weten hoe het zit en vind het verstandig als de raad een 
second opinion laat uitvoeren naar de besteding van de extra middelen uit 2015 en de vraag of de 
taken binnen budget kunnen worden uitgevoerd. Wij denken dat het kan, maar we willen niet bij de 
programmabegroting in een welles-nietes spelletje terecht komen. Vandaar deze motie. 
 
En dan nu de vragen en moties naar aanleiding van de behandeling in de commissie Stad en Ruimte. 
 
Verkeer houdt zich niet aan onze gemeentegrenzen en als regio staan we gezamenlijk voor een grote 
mobiliteitsopgave. De VVD vindt het een goede zaak als we als stad daar rekening mee houden en in 
overleg zijn en blijven met onze partners aan de andere kant van de gemeentegrens. Dat begint met 
inzicht in de regionale effecten die Utrechtse projecten hebben, bijvoorbeeld door in het MPB aan te 
geven wat de veronderstelde effecten zijn. Dit werkt twee kanten op, dus wat ons betreft rapporteert 
het college in het MPB ook over mobiliteitsprojecten die buiten de stad plaatsvinden en een mogelijke 
impact hebben op Utrecht. Is het college daartoe bereid? Zo nodig heb ik een motie voor de tweede 
termijn. 
 
De VVD is fan van emissievrij varen en wil dat het college werk maakt om samen met de Port van 
Utrecht te kijken hoe we drempels voor emissievrij varen voor vrachtvaartuigen weg kunnen nemen. 
En de resultaten daarvan aan de raad terug te koppelen. 
 
In de commissie heb ik reeds aangekondigd dat ik met een richtinggevend voorstel zou komen voor 
de uitwerking van de Omgevingswet. Het zijn: vraag en initiatieven centraal, begrijpelijke taal, heldere 
en overzichtelijke regels en procedures, informatie altijd en overal beschikbaar en participatie 
(herijking van het Utrechts Plan Proces). De motie genoemd: ‘Omgevingswet, de raad stelt de kaders’, 
dien ik hierbij in. 
 
Voorzitter ik rond af met hetzelfde onderwerp waarmee ik mijn bijdrage bij de algemene 
beschouwingen heb afgesloten. Een voorstel om de verantwoording de aandacht te geven die het 
verdient. 
 
De VVD wil volgend jaar een groep Utrechters vragen om samen met de raad te kijken naar de inhoud 
en kwaliteit van de verantwoording van de meer dan 1,4 miljard euro die we elk jaar uitgeven. De 
Tweede Kamer ging ons voor en we vinden het een goed idee om deze ‘Utrechtse 
Verantwoordingsdag’ in 2018 als raad te organiseren. Daarvoor heb ik de volgende motie die de raad 
vraagt zich uit te spreken. De motie is getiteld: ‘Verantwoordingsdag: verantwoorden doen we voor en 
met de stad.’ 
 
Voorzitter dan sluit ik nu af. Waar ik bij de algemene beschouwingen mijn waardering uitsprak voor de 
inzet van alle medewerkers van de gemeente Utrecht voor het maken van de jaarstukken en de 
voorjaarsnota zou ik vanmiddag mijn dank willen uitspreken richting de medewerkers van de griffie, de 
bodes en de verslaglegging. Dank dat jullie al onze debatten mogelijk maken en naar ons hebben 
willen luisteren. Zonder jullie was het niet gelukt. 
 
Dankuwel 


