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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
motie 

Onderwerp Korte omschrijving Beslissing 

A1 D66 Veltman Amend. Knelpunten bedrijfsvoering besluit:  

 aan beslispunt 2 de volgende bullet toe te 
voegen: 
o waarbij de toekenning van € 2 miljoen voor de 

bedrijfsvoering in tabel D vervangen wordt 
door € 1 miljoen; 

o vanuit de vrijgevallen middelen € 200.000 toe 
te voegen aan een nieuw te vormen reserve 
waaruit de gemeente incidentele uitgaven 
mag financieren om de structuur van de 
organisatie te verbeteren, nadat de raad 
hierover wensen/bedenkingen heeft gegeven; 

 beslispunt 4 toe te voegen met de tekst: 
“als uitgangspunt voor de programmabegroting 
2019-2022 te hanteren dat verdere claims voor 
de bedrijfsvoering moeten worden opgevangen 
binnen de bestaande middelen en/of in mindering 
worden gebracht op de middelen voor nieuw 
beleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het amendement is 
verworpen. 

 

De fracties D66, SGP, BB, 
PvdA, DKE en EK/M hebben 
voor gestemd. 

 

De fracties CU, CDA, VVD, 
GB en GL hebben tegen 
gestemd.  
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Nr. Fractie Pf.h. Amend./ 
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Onderwerp Korte omschrijving Beslissing 

M1 SGP 

DKE 

EK/M 

Hoefsloot Motie Zonnevelden verzoekt het college: 
 alvorens over te gaan tot het herbestemmen van 

landbouwgronden ten behoeve van zonnevelden eerst 
alle alternatieven in kaart te brengen en te benutten; 

 de raad hierover te informeren bij de 
Programmabegroting 2019-2022.  

 

De motie is verworpen. 

 

De fracties SGP, DKE, EK/M 
en BB hebben voor de motie 
gestemd. 

De overige fracties tegen. 

M2 SGP 

CDA 

Chr.Unie 

Hoefsloot Motie Adopteren rotondes in Ede 
en alle buitendorpen 

verzoekt het college: 
• te inventariseren welke rotondes in de gemeente Ede 

in aanmerking kunnen komen voor adoptie; 
• te onderzoeken welke bedrijven open staan voor een 

dergelijk initiatief; 
• te onderzoeken wat de kostenbesparing is voor de 

gemeente Ede; 
• de raad uiterlijk in december 2018 te informeren over 

de resultaten. 

 

De motie is aanvaard. 

 

De fractie PvdA heeft tegen 
de motie gestemd de overige 
fracties voor. 

M3 SGP 

Chr.Unie 

PvdA 

DKE 

Vreugdenhil Motie Signaleren eenzaamheid 
ouderen 

verzoekt het college: 
 om in aansluiting op de motie van november 2017 en 

het plan van aanpak, waarin gekozen wordt voor een 
wijkgerichte aanpak, te komen tot een 
persoonsgerichte benadering van inwoners vanaf 75 
jaar om eenzaamheid onder deze ouderen tegen te 
gaan; 

 hiervoor een plan op te stellen waarbij, al dan niet in 
een pilot voor een aantal wijken, alle ouderen van 75 
jaar (en ouder), in eerste instantie eenmalig, 
persoonlijk benaderd worden en in contact gebracht 
worden met vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Dit 
wordt jaarlijks herhaald, waarbij dan de nieuwe 
instromers worden meegenomen; 

 de raad hierover te informeren bij de 
Programmabegroting 2019-2022. 

De motie is aanvaard. 

 

De fractie GB en VVD 
hebben tegen de motie 
gestemd de overige fracties 
voor. 
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M4 SGP 

BB 

Veltman Motie Plaatsen van een 
windmolen in Bennekom 

draagt het college op: 
• onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten 

van het plaatsen van een traditionele windmolen in 
Bennekom; 

• hierbij de Historische Vereniging Oud-Bennekom en de 
Dorpsraad Bennekom te betrekken; 

• in het onderzoek mee te nemen de mogelijkheden van 
financiering en (monumenten)subsidie; 

• tevens onderzoeken welke locaties in aanmerking 
kunnen komen; 

• rekening te houden met de mogelijkheid van 
energieopwekking; 

• de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in december 
2018 te bespreken met de raad. 

 

De motie is verworpen. 

 

De fracties SGP en BB 
hebben voor de motie 
gestemd de overige fracties 
tegen. 

M5 SGP 

D66 

Verhulst Motie Verminderen 
vuurwerkoverlast 

verzoekt het college: 
 te onderzoeken of vuurwerkvrije zones kunnen worden 

aangewezen rond verzorgings- en verpleeghuizen, 
religieuze instellingen, fietstunnels en 
kinderboerderijen en dit op te nemen in de APV; 

 in het onderzoek mee te nemen: 
- hoe vuurwerkvrije zones zijn te handhaven; 
- of de handhaving in te passen is in het gebruikelijke 

toezicht door politie en BOA’s; 
- hoe de inwoners op een adequate wijze kunnen 

worden geïnformeerd; 
- of en waar vuurwerkshow(s) voor heel Ede 

georganiseerd kan/kunnen worden; 

 te onderzoeken, al dan niet samen met de 
buurgemeenten, of een vuurwerkverbod voor de  
- gehele - gemeente Ede mogelijk is; 

 de resultaten uiterlijk in oktober 2018 te delen met de 

gemeenteraad. 
 

Ingetrokken - zie M7 
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M6 SGP 

PvdA 

EK/M 

Meijer Motie Onderzoek bereikbaarheid 
van AED’s 

verzoekt het college: 
• de bereikbaarheid van AED’s in de gemeente 

Ede zowel wat betreft afstand als per moment 
van de dag, alsmede de aanwezigheid van 
gekwalificeerde mensen op die dag in kaart te 
brengen en te beoordelen; 

• de raad hierover uiterlijk per 1 januari 2019 te 
informeren. 

 
 

De motie is verworpen. 

 

De fracties SGP, PvdA, EK/M, 
BB en D66 hebben voor de 
motie gestemd. 

De fracties CU, CDA, GB, 
VVD, GL en DKE hebben 
tegen gestemd.  

(13 tegen 26 stemmen) 

M7 Chr.Unie 

GL 

SGP 

DKE 

Verhulst Motie Terugdringen overlast 
consumentenvuurwerk  

verzoekt het college: 
 met een plan van aanpak te komen om de 

overlast van consumentenvuurwerk terug te 
dringen door het centraal afsteken van 
vuurwerk te stimuleren en te faciliteren; 

 uiterlijk in november 2018 dit plan van aanpak 
voor te leggen aan de raad; 

 onderzoek te doen naar het draagvlak in de 
gemeente Ede voor het verbod op 
consumentenvuurwerk. 

 

De motie is aanvaard. 

De fracties SGP, CU, GL, 
D66, PvdA, DKE en D66 
hebben voor de motie 
gestemd. 

De fracties CDA, GB, VVD, 
BB en EK/M hebben tegen 
gestemd.. 

(20 tegen 19 stemmen). 

M8 VVD 

GL 

GB 

CDA 

Chr.Unie 

EK/M 

Veltman Motie Glasvezelverbinding live 
uitzenden 
raadsvergaderingen 

verzoekt het college: 
 een rechtstreekse glasvezelverbinding tussen 

het raadhuis en Omroep Ede in te laten richten 
voor het uitzenden van raadsvergaderingen via 
Ede TV; 

 hiervoor een bedrag van € 10.000,- incidenteel te 
reserveren uit het Impulsfonds en een bedrag 
van € 5.000 ,-structureel te reserveren en dit 
binnen de lopende begroting op te lossen. 

De motie is met algemene 
stemmen aanvaard. 
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M9 D66 Hoefsloot Motie Energiescan verzoekt het college: 

 binnen de centrale lijn ‘Duurzaamheid en natuur’ 
middelen te reserveren bij de 
Programmabegroting 2019-2022 voor het actief 
aanbieden van deze energiescans; 

 een deel van de middelen ook aan te wenden 
voor een uitbreiding van de capaciteit bij een 
eventueel aanzuigend effect van het actief 
aanbieden van deze energiescans. 
 
 

De motie is verworpen.  

 

De fracties SGP, D66, BB en 
PvdA hebben voor de motie 
gestemd. 

De overige fracties hebben 
tegen gestemd.  

 

M10 D66 

PvdA 

GL 

Chr.Unie 

 

Veltman Motie Handhaving 
uitkeringsfraude 

verzoekt het college:  

 te onderzoeken in hoeverre de conclusies dat 
harde repressie vaak averechtse effecten heeft, 
verwerkt kunnen worden in het Edese beleid wat 
betreft de handhaving op uitkeringsfraude; 

 de kosteneffectiviteit van 
handhavingsmaatregelen in kaart te brengen; 

 duidelijke en transparante kaders op te stellen 
wat de grenzen zijn op het gebied van privacy, 
autonomie en integriteit bij de handhaving op 
uitkeringsfraude; 

 de resultaten van bovenstaande uiterlijk in 
november 2018 met de raad te delen. 

 
 
 
 
 
 

De motie is verworpen.   

 

De fracties CU, D66, GL, 
EK/M en PvdA hebben voor 
de motie gestemd. 

De fracties SGP, CDA, GB, 
VVD, BB en DKE hebben 
tegen gestemd.  
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M11 BB Verhulst Motie Nederlandse vlag verzoekt het college:  
om dit jaar nog de Nederlandse vlag in de raadzaal 
van de gemeenteraad van Ede te plaatsen. 
 
 

De motie is aanvaard. 

De fracties SGP, CDA, VVD, 
BB en EK/M hebben voor de 
motie gestemd. 

De fracties CU, GB, GL, D66, 
PvdA en DKE hebben tegen 
gestemd. 

(21 tegen 18 stemmen). 

 

 

M12 BB 

SGP 

Hoefsloot Motie Terugkeer fontein Bart van 
Elstplantsoen in Bennekom 

verzoekt het college: 
• onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor de 

terugkeer van de fontein op het Bart van 
Elstplantsoen, waarbij ook de bijbehorende 
kosten in beeld worden gebracht; 

• de uitkomsten van dit onderzoek vóór 1 januari 
2019 te bespreken met de gemeenteraad, zodat 
Bennekom (wellicht) volgend jaar zomer weer als 
vanouds kan genieten van een fontein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De motie is verworpen. 

 

De fracties BB, SGP en D66 
hebben voor de motie 
gestemd. 

De overige fracties hebben 
tegen gestemd.  
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M13 BB 

PvdA 

Veltman Motie Uitbreiding regeling 
diplomazwemmen 

verzoekt het college: 
1. in kaart te brengen om hoeveel kinderen dit gaat 

en te onderzoeken (inclusief bijbehorende 
kosten) of ouders, die net boven de voor de 
regeling gestelde inkomensgrens zitten, 
enigszins tegemoet gekomen kunnen worden. 
Bijvoorbeeld door het toekennen van een lagere 
vergoeding (t.o.v. de €450,- per kind); 

2. te onderzoeken (inclusief bijbehorende kosten) 
of de regeling uitgebreid kan worden naar een 
totaalpakket van de zwemdiploma’s A en B; 

3. de leeftijdscategorie 7 en 8 jaar te verruimen 
naar 5 tot 13 jaar; 

4. Swim2Play (opnieuw) onder de aandacht te 
brengen van alle basisscholen en ouders actief 
te informeren over het belang van het hebben 
van zwemdiploma’s; 

5. de raad hierover uiterlijk hierover bij de 
behandeling van de Programmabegroting 2019-
2022 te informeren. 
 

De motie is ingetrokken. 

 

Weth. Veltman heeft 
toegezegd eerst te gaan 
bekijken of de vragen rondom 
het schoolzwemmen kunnen 
worden onderzocht en indien 
ja, hoe we dit dan gaan 
onderzoeken. De raad wordt 
hierover geïnformeerd. 

M14 DKE 

PvdA 

Hoefsloot Motie Kwetsbare bewoners 
versneld van het gas af 

verzoekt het college: 

 om in samenwerking met 
woningbouwcorporaties, brandweer eventueel de 
zorginstellingen een plan te maken, mogelijk in 
de vorm van een pilot, om de kwetsbare groepen 
versneld van het gas af te schakelen en een 
alternatief te bieden; 

 hierin zeker de grote complexen op te nemen 
waar veel kwetsbare groepen wonen; 

 de raad 6 maandelijks te informeren over de 
voortgang. 

De motie is verworpen. 

 

De fracties DKE, PvdA en 
SGP hebben voor de motie 
gestemd. 

De overige fracties hebben 
tegen gestemd.  
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M15 DKE 

PvdA 

D66 

Meijer Motie Bevorderen gezonde 
levensstijl kinderen en 
jeugd 

verzoekt het college: 
• een programma Gezonde levensstijl te 

ontwikkelen naar bijvoorbeeld Rotterdams 
voorbeeld; 

• een convenant af te sluiten met alle 
(basis)scholen in Ede waarbij: 
o alle scholen dezelfde lijn trekken en het 

ontmoedigen dat kinderen suikerhoudende 
dranken en etenswaren mee naar school 
nemen; 

o scholen een, vooral leuk, lespakket 
aanbieden over gezond eten en een 
gezonde manier van leven voor kinderen en 
jongeren; 

• de raad uiterlijk in oktober 2018 te informeren 
over het resultaat. 

 

De motie is verworpen. 

 

De fracties DKE, PvdA, D66, 
CU en GL hebben voor de 
motie gestemd. 

De fracties SGP, CDA, VVD, 
GB, BB, EK/M hebben tegen 
gestemd.  

 

 



SGP 
1 0 0 1 

MOTIE 
Agendapunt BV03, Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 

Onderwerp: Adopteren rotondes in Ede en alle buitendorpen 

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018, 

overwegende dat: 
• uit de praktijk blijkt dat er binnen de zakelijke gemeenschap interesse bestaat een rotonde 

binnen de gemeente Ede te adopteren en vervolgens te onderhouden; 
• hoveniersbedrijven dit zien als een uitstekende vorm van reclame maken voor hun 

bedrijfsactiviteiten; 
• dit voor hen goedkoper is en een beter rendement oplevert dan een advertentiecampagne; 
• voornoemde bedrijven op een passende wijze een reclamebord plaatsen op de rotonde met 

daarop hun bedrijfsnaam en telefoonnummer, c.q. website; 
• het laten adopteren/uitbesteden van een rotonde kan bijdragen aan het verbeteren van het 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte; 
• de gemeente Ede op deze wijze een kostenbesparing kan realiseren omdat de staat van 

onderhoud geborgd is voor de afgesproken periode; 
• in de komende jaren vanwege verkeerstechnische redenen nog meer rotondes verschijnen 

binnen het verkeersbeeld, waardoor we ook aan de - toenemende - vraag kunnen voldoen; 

verzoekt het college: 
• te inventariseren welke rotondes in de gemeente Ede in aanmerking kunnen komen voor 

adoptie; 
• te onderzoeken welke bedrijven open staan voor een dergelijk initiatief; 
• te onderzoeken wat de kostenbesparing is voor de gemeente Ede; 
• de raad uiterlijk in december 2018 te informeren over de resultaten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ML 

Christen 
Unie 

OEde 

Ondertekening en naam: 

Pieter Kool, 
SGP 

Anne-Jan Telgen 
CDA 

Niek van den Brink 
Christenunie 

\fo<9fi GJ^A^C jv^elje^ (.3?) 



SGP Christen 
Unie 

1 0 0 1 
O Ede PVDA 

MOTIE 
Agendapunt BV03, Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 

Onderwerp: Signaleren eenzaamheid ouderen 

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018, 

constaterende dat: 

• in 2017 in de gemeente Ede 14% van de inwoners zich soms of vaak eenzaam voelt, een 
percentage dat per wijk aanzienlijk kan verschillen1; 

• eenzaamheid toeneemt naarmate inwoners ouder worden. Vooral onder de ouderen vanaf 75 
jaar neemt de eenzaamheid sterk toe, veelal ook vanwege het wegvallen van mensen uit het 
eigen netwerk; 

• de raad op 22 februari jl. in een informatieve bijeenkomst is bijgepraat over de eerste opzet 
van een plan van aanpak (n.a.v. breed gesteunde motie van 11 november 2017); 

• het thema eenzaamheid ook leeft bij de verschillende welzijnsorganisaties binnen de 
gemeente Ede. Tijdens een netwerkbijeenkomst van het Maatschappelijk Netwerk Ede is dit 
thema onlangs ook uitvoerig aan de orde geweest; 

• diverse organisaties, waaronder Malkander e.a., activiteiten organiseren rond dit thema en er 
over het algemeen voldoende en ook mooie mogelijkheden zijn om eenzame ouderen te 
betrekken bij de samenleving; 

• het desondanks moeilijk is deze doelgroep te vinden en te benaderen; 
• met de eerste aanzet van het plan van aanpak er nog geen concrete voorstellen gedaan zijn 

voor het signaleren van eenzaamheid bij de betreffende ouderen. 

overwegende dat: 

• ervaren eenzaamheid leidt tot een gemis aan zingeving en kunnen de betreffende ouderen in 
een sociale isolement plaatsen; 

• het bestuursakkoord van het huidige college inzet op het 'waardig ouder worden in een 
vertrouwde omgeving met de ondersteuning die daarbij nodig is' (eenzaamheid dient 
bestreden te worden, waarvoor de zichtbaarheid en vindbaarheid van de informele 
ondersteuning vergroot dient te worden); 

• eenzaamheid onder ouderen beter gesignaleerd en zichtbaar gemaakt kan worden; 
• voor het signaleren van eenzaamheid en het vinden van eenzame ouderen in den lande 

aansprekende voorbeelden aanwezig zijn. Onder andere in Rotterdam is ervoor gekozen alle 
inwoners van 75 jaar en ouder persoonlijk te benaderen en hen desgewenst in contact te 
brengen met vrijwilligers en welzijnsorganisaties; 

• het college met een dergelijke persoonsgerichte aanpak de mogelijkheid heeft te komen tot 
een integrale aanpak waarbij vrijwilligers- en welzijnsorganisaties gezamenlijk aan de slag 
kunnen met de maatschappelijke opgave voor het bestrijden van eenzaamheid2; 

1 Voor een aantal wijken gelden percentages van rond de 10%. Voor andere wijken, waaronder Ede-Zuid, loopt dit 
percentage op tot bijna 20% (bron: leefbaarheidsmonitor gemeente Ede). 
2 Naast deze organisaties kunnen ook andere, zoals Woonstede, nutsbedrijven en PostNL betrokken worden. 



verzoekt het college: 

• om in aansluiting op de motie van november 2017 en het plan van aanpak, waarin gekozen 
wordt voor een wijkgerichte aanpak, te komen tot een persoonsgerichte benadering van 
inwoners vanaf 75 jaar om eenzaamheid onder deze ouderen tegen te gaan; 

• hiervoor een plan op te stellen waarbij, al dan niet in een pilot voor een aantal wijken, alle 
ouderen van 75 jaar (en ouder), in eerste instantie eenmalig, persoonlijk benaderd worden en 
in contact gebracht worden met vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Dit wordt jaarlijks 
herhaald, waarbij dan de nieuwe instromers worden meegenomen; 

• de raad hierover te informeren bij de Programmabegroting 2019-2022. 



Democratische kiezers 

Christen 
Unie 

O Ede 

GROENLINKS 
SGP 

1001 
MOTIE 

Agendapunt BV03, Meerjarenbeleidsvisie 

Onderwerp: Terugdringen overlast consumentenvuurwerk 

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018, 

constaterende dat: 
• ondanks het advies van de OVV1 er geen landelijk verbod komt op knalvuurwerk en 

vuurpij len2; 
• de Tweede Kamer op 26 juni j l . een motie heeft aangenomen die gemeenten meer 

vrijheid geeft op het gebied van vuurwerkbeleid; 
• het draagvlak voor het terugdringen van consumentenvuurwerk aanzienlijk toeneemt 

wanneer er op enkele plaatsen centraal vuurwerk wordt afgestoken3; 
overwegende dat: 

• het gebruik van consumentenvuurwerk jaarlijks nog altijd veel schade en/of overlast 
teweegbrengt aan mensen4, dieren5, mi l ieu6 en (gemeentelijke) eigendommen7; 

• Ede een duurzame gemeente wil zi jn8 en daarom haar ogen niet kan sluiten voor de 
schadelijke effecten van het afsteken van consumentenvuurwerk; 

• het terugdringen van consumentenvuurwerk zorgvuldigheid vraagt met het oog op 
een eventueel waterbed-effect, draagvlak, communicatie en handhaving; 

verzoekt het college: 
• met een plan van aanpak te komen om de overlast van consumentenvuurwerk terug 

te dringen door o.a. het centraal afsteken van vuurwerk te stimuleren en te 
faciliteren; 

• uiterlijk in november 2018 dit plan van aanpak voor te leggen aan de raad; 
• onderzoek te doen naar het draagvlak in de gemeente Ede voor het verbod op 

consumentenvuurwerk; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 

fiek van éer 
Christenunie 

Ellen Out 
Groenünks 

Won £6P dl £LOU , PU^.OitC (2Q) 
1 https://www.onderzoeksraad.n1/nl/ondei7:oek/2329/veiligheidsrisico-s-jaarwisseling 
2 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/225998/Geen-landelijk-vuurwerkverbod-politie-is-woedend-Het-is-een-gigantisch-probleem 
? https ://eenvandaag.avrotros.nl/item/groot-draagvlak-voor-gemeentelijke-vuurwerkshows/ 
4 https://nos.nl/artikel/2151297-daling-aantal-vuurwerkslachtoffers-stagneert.html \ j J ^ _ D J ^ ^ 
5 https://www.trouw.nl/groen/miljoenen-vogels-vluchten-vanwege-vuurwerk~a70fl474/ J 
5 https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/vuurwerk/ 
7 https://nos.nl/artikel/2210131 -gewonden-en-forse-schade-door-extreem-zwaar-vuurwerk-bij-jaarwisseling.html 
i https://www.ede.nl/fileadmin/user_upload/Bestuursakkoord_2018-2022_website.pdf (pagina 8) (LJ^9~J^L*\JtJ ^ T ^ / V 

i-probleem 
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GROEN 
LINKS 

GEMEENTE 
BELANGEN 
EDE 

E L KADDOURI/MOORMAN 

MOTIE 
Onderwerp: Glasvezelverbinding live uitzenden raadsvergaderingen 

De raad van de gemeente Ede bijeen op donderdag 5 juli 2018, 

Christen 
Unie 

constaterende dat: 
• in de afgelopen periode de raadsvergaderingen niet meer rechtstreeks via Ede TV worden 

uitgezonden; 
• technische problemen met de straalverbinding de voornaamste oorzaak zijn geweest van het 

niet live uit kunnen zenden van de raadsvergaderingen via Ede TV; 
• er diverse pogingen zijn gedaan om de problemen met de straalverbinding op te lossen; 

overwegende dat: 
• het van belang is voor inwoners en ondernemers om raadsvergaderingen live te kunnen 

volgen; 
• niet iedereen in staat is om de uitzending via internet te kunnen bekijken; 
• het live kunnen volgen van uitzendingen bijdraagt aan de transparantie van de politieke 

besluitvormingsprocessen; 
• er reeds glasvezelaansluitingen aanwezig zijn in het raadhuis en Cultura; 
• een rechtstreekse glasvezelverbinding tussen het raadhuis en Omroep Ede de problemen 

structureel moet kunnen oplossen; 

verzoekt het College: 
• een rechtstreekse glasvezelverbinding tussen het raadhuis en Omroep Ede in te laten richten 

voor het uitzenden van raadsvergaderingen via Ede TV; 
• hiervoor een bedrag van € 10.000,- incidenteel te reserveren uit het Impulsfonds en een 

bedrag van € 5.000,- structureel te reserveren en dit binnen de lopende begroting op te 
lossen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ellen Out ^Gabriëlle Hazeleger 
GroenLinks Gemeentebelangen 

JanJ^fet^ Van der Schans 
(SM? 
Cora Otter 
Christenunie 

Charifa El Kaddouri 
EK/M 
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burqerBelanqen 

Motie 
Agendapunt: BV03. Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 
Onderwerp: Nederlandse vlag In raadzaal 

De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018, 

constaterende dat: 
• naar aanleiding van een aangenomen motie in november 2017 de plenaire zaal van de 

Tweede Kamer zichtbaar is voorzien van een Nederlandse vlag; 
• in navolging van de Tweede kamer verschillende gemeenteraden hun raadzalen met 

de Nederlandse driekleur hebben voorzien; 

overwegende dat: 
het nationaal symbool van ons land, wat eenheid en trots uitstraalt, juist thuis hoort in 
een huis van democratie; 

verzoekt het college: 
om dit jaar nog de Nederlandse vlag in de raadzaal van de gemeenteraad van Ede te 
plaatsen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ndtertekening en naam: 

B.R. van Druiten 
Burgerbelangen 
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