14-7-2020

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 14-07-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35
Digitale vergadering 1
Digitaal vergaderen

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

1.

Opening.

0

1.a

Beëdiging Frank Venus als raadslid
Openbaar

0

2a.

Afscheid huidige en installatie nieuwe kinderburgermeester
Openbaar

0

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Noortje Arts
2b.

Spreekrecht inwoners

3

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 13 juli 2020, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.

Vaststellen van de agenda.

1

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2, 3 en 9 juni 2020

1

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/print
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5.

Vragenhalfuur voor leden van de raad.

0

Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 13 juli 2020, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl.

6.

Ingekomen stukken en mededelingen
Openbaar

2

20:40 Hamerstukken

0

7.

5

Jaarrekening 2019 en Meerjarenbegroting 2021-2024 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marieke van der Korput
Voorstel is :
1.

De jaarrekening 2019 van het RHC VV goed te keuren;

2.
In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de daarin voorgestelde
bijdrageverhoging van €30.042 voor 2021;
3.
Geen zienswijze in te dienen, omdat de bijdrageverhoging het gevolg is van de door het
Algemeen Bestuur van RHC VV vastgestelde beleidsvisie uit 2019.
4.
De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven betrekken bij het opstellen van
de Programmabegroting 2021.
De commissie Bestuur en Financiën van 30 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

8.

1e Wijziging gemeenschappelijke regeling BghU 2020 en deelname lidmaatschap
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
Hamerstuk

5

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Natascha Toxopeus
Voorstel is het college toestemming te verlenen tot (eerste) wijziging van de gemeenschappelijke
regeling van de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en geen
wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het ontwerpbesluit lidmaatschap WSGO bij
het bestuur van de BghU.
De commissie Bestuur en Financiën van 30 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

9.

Raadsvoorstel om dit jaar geen kadernota voor 2021 vast te stellen
Hamerstuk

2

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
Voorstel is om in 2020, gezien de bijzondere omstandigheden, geen Kadernota 2021 vast te stellen.
De commissie Bestuur en Financiën van 30 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.
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10.

Bestemmingsplan Daalseweg 3-5 in Oud Zuilen.
Hamerstuk

8

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
Betreft de herontwikkeling van het perceel Daalseweg 3-5 in Oud zuilen door sloop van een
leegstaand bedrijfspand en het daarvoor in de plaats realiseren van vier grondgebonden woningen.
Er is 1 zienswijze ingediend.
De commissie Fysiek Domein van 30 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

Bespreekstukken

0

11.
Programmarekening 2019
20:45 Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Rene Godlieb
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de
uitgaven over 2019.
De geheime bijlagen liggen ter inzage bij de griffie.
Bespreking in blokken:
9a. Bestuur, Veiligheid en Handhaving
9b. Fysiek domein
9c. Sociaal en Samenleving.
De Auditcommissie heeft de Jaarrekening en de bevindingen van de accountant op 17 juni
besproken met de accountant. De terugkoppeling hiervan is bijgevoegd.
De commissie Bestuur en Financiën van 30 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als
bespreekstuk.

12.
Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag.
21:15 Bespreekstuk

21

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Ilse Vaartjes en Willem Abels
In het bestemmingsplan Haagstede wordt de bouw van 155 woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor is
het nodig dat een deel van de Maarssenbroekse Slag wordt afgesloten omdat daar woningen zijn
gepland. Er zijn 87 zienswijzen ingediend.
De commissie Fysiek Domein van 1 juli 2020 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.

Op verzoek geplaatste schriftelijke inspraak
Openbaar

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/print
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13.
Beoordelingskader en contour Ruimtelijk Economisch Programma
22:15 Bespreekstuk

8

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Het beoordelingskader en de contour vormen een vertrekpunt waarop het integrale ruimtelijke
perspectief verder wordt uitgewerkt en kan worden beoordeeld. Dit besluitvormingsmoment geeft de
raad de mogelijkheid om aandachtspunten of aanscherpingen mee te geven ten aanzien van de
contour om te verwerken in het op te stellen integraal ruimtelijke perspectief en is een tussenstap om
medio 2021 in de regio te komen tot een definitief Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma
(REP). In het definitieve REP worden de afspraken vastgelegd die in de regio worden gemaakt over
de ruimtelijke keuzes met betrekking tot de grote opgave op het gebied van wonen, werken,
mobiliteit, energie en landschap.
De commissie fysiek domein van 16 juni 2020 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
Discussiepunten:
Diverse punten, voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft op 30 juni een woordvoerdersoverleg
plaatsgevonden.

14.
Motie M 14.1 Coronafonds
23:00 Bespreekstuk
Portefeuillehouder: Ap Reinders en Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Frank Halsema
De motie van Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond,
raad van 2 juni verwezen naar de commissie.

1

GroenLinks en Streekbelangen is in de

De motie is behandeld in de commissie Bestuur en Financiën en besloten is dat deze, eventueel nog
gewijzigd, geagendeerd wordt voor de raad van 14 juli.

15.
Motie M 15.1 Watertoren, Streekbelangen
23:20 Bespreekstuk

2

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Ilse Vaartjes
De Motie van Streekbelangen is behandeld in de commissie van 30 juni en wordt op verzoek van de
fractie wel ingediend voor de raad van 14 juli en op voorhand juridisch en ambtelijk getoetst.

16.
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake terrassenbeleid 2020
23:40 Openbaar

1

24:00 Sluiting
Openbaar

0

N.B.
Openbaar

0

N.B.:Gezien de lengte van de agenda en afhankelijk van het verloop van de vergadering bestaat de
kans dat de vergadering wordt geschorst en op woensdag 15 juli wordt voortgezet. Omstreeks 22.30
uur zal hiervoor de balans worden opgemaakt.
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