
Nieuws uit de fractie oktober 2018 

Na een zonovergoten zomer, is ook de eerste week van oktober buitengewoon zonnig. We 

kunnen terugkijken op een prachtige pinkendag in het centrum.  

Afgelopen 24 september hebben we veel bezoekers, zowel leden van de VVD als niet leden, 

mogen verwelkomen op de open 

bijeenkomst. Willem Keur vertelde over de 

verkeersstromen in de lucht in het kader 

van Luchthaven Lelystad. Ruim 50 

bezoekers waren hierop af gekomen en na 

de presentatie kon er nog uitgebreid met 

Willem en met elkaar worden nagepraat 

onder het genot van een borrel en bitterbal. 

Een bijzonder geslaagde avond welke wij in 

maart graag herhalen. Suggesties voor het 

thema van die avond zijn van harte welkom op mailadres fractie@zeewoldevvd.nl. 

Veiligheid in Zeewolde 

De VVD is kritisch over de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022. Veiligheid is erg 

belangrijk voor alle inwoners van Zeewolde. Bij de uitvoeringsnota zullen wij ons hard maken 

voor een duidelijke prioritering in de belangrijkste actiepunten. Voor nu zijn we van mening dat 

cybercrime een misdrijf is met een grote impact op het slachtoffer. Weerbaarheid verhogen en 

daarnaast het onderwerp uit de taboesfeer halen (schaamtegevoel verminderen) zijn belangrijk 

om ervoor te zorgen dat onze inwoners zich op straat en op de digitale snelweg veilig voelen. 

Verordening winkeltijden Zeewolde 

Niet alleen bij 1 supermarkt vanaf 16 uur 

terecht kunnen in het dorp, maar gewoon bij 

iedere ondernemer die op zondag zijn 

klanten bedient. Een langgekoesterde wens 

gaat in vervulling. Nog dit jaar kan dat! Vanaf 

30 december geldt dan een verruiming van 

de winkeltijden waarbij alle ondernemers de 

mogelijkheid krijgen om op zondag van 13 

tot 20 uur haar deuren open te zetten. Wij 

verwachten dat het zowel de supermarkten, 

detailhandel en inwoners van Zeewolde deze 

extra service bevalt. 

Belasting op zonnepanelen? 
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in april bepaald dat zonnepanelen tot het onroerend 
goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZ-waarde 

van objecten.  Dat vinden wij ongewenst, we willen 
uiteraard duurzaam handelen stimuleren, maar dan 
moet dat achteraf niet alsnog belast worden. Daarom 
hebben wij schriftelijke vragen gesteld over hoe de 
Gemeente Zeewolde omgaat met het belasten van 
zonnepanelen op daken van particulieren. De 
gemeente Zeewolde zal de landelijke ontwikkelingen 

mailto:fractie@zeewoldevvd.nl


volgen en zal zich houden aan de landelijke richtlijnen, maar duidelijk is dat het onderwerp nog 
in beweging is. 
Ook de Tweede Kamerfractie van de VVD heeft hierover aan de staatssecretaris van Financiën 

vragen over gesteld. 'Boete' op zonnepanelen 

Kosten voor het sociaal domein 

In september stond de reservering van € 5.500.000 Transformatieopgave van het Sociaal 

Domein op de agenda. Voor nu heeft onze fractie hiermee ingestemd. Echter wij zien zeker de 

keerzijde van dit besluit. Wij zijn van mening dat de middelen die het Rijk ons heeft toebedeeld 

toereikend zouden moeten zijn voor de uitvoering. Dit is nu niet het geval. Wij hebben het 

college verzocht om samen met andere gemeenten zich sterk te maken om de inkomsten en 

uitgaven in evenwicht te brengen. Ook moet er nagedacht worden over alternatieven wanneer 

de rijksbijdragen niet substantieel stijgen. 

1 november wordt de begroting behandeld en staan de algemene beschouwingen op de agenda 

waarbij tevens de realisatieagenda van het College aan de orde komt. Dit wordt rechtstreeks via 

de livestream uitgezonden. Ik nodig u van harte uit daarop eens een kijkje te nemen. 1 november 

vanaf 14 uur op komende livestream. 
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