29-9-2020

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 29-09-2020 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
19:30

0

2.
Spreekrecht inwoners
19:30

5

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 28 september 2020, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.
Vaststellen van de agenda
19:50

1

4.
Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 7 en 8, 14 en 15 juli 2020 en het
19:55 verslag van 31 augustus 2020

3

5.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
19:55

0

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/print

1/7

29-9-2020

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

6.
Ingekomen stukken en mededelingen
20:25

2

Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 28
september 2020, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
Overzicht ingekomen stukken

7.
Afscheid griffier drs. J.A. Hekman
20:30

0

Griffier Jelle Hekman heeft op 6 februari 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is met
ingang van 3 april 2020 van zijn pensioen gaan genieten. Vanwege Covid-19 was en is het nog
steeds niet mogelijk om een afscheidsreceptie te houden. In overleg met Jelle wordt nu op andere
wijze invulling aan zijn afscheid gegeven. Tijdens de raadsvergadering van 29 september zal de raad
formeel afscheid van hem nemen.

8.
Afscheid vertrekkend raadslid
20:50

0

8a.

Benoeming raadslid GroenLinks

2

8b.

Benoeming commissielid Samen Stichtse Vecht

3

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Bianca Espeldoorn
De fractie Samen Stichtse Vecht (voorheen Maarssen 2000) stelt voor de heer Sander Jonker te
benoemen als nieuw commissielid.

9.
Vertegenwoordiging in verbonden partijen
21:00

2

21:05 Hamerstukken

0

10.

Verordening Werkgeverscommissie
Hamerstuk

3

11.

Zienswijze begroting Kansis 2021
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: judith.de.jonge@stichtsevecht.nl
Advies te nemen besluit: de raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met
de begroting en het bedrijfsplan 2021 van Stichting Kansis.
De commissie Sociaal Domein van 8 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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12.

Gebiedsvisie Atlantische Buurt.
Hamerstuk

3

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jose van Vliet
De gebiedsvisie Atlantische Buurt (het gebied tussen Europalaan en Kennedylaan in Maarssen) is
het kader voor toekomstige ontwikkelingen. De gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld voor het
verbeteren van de verblijfskwaliteit, de verkeerssituatie en het vastgoed in de Atlantische Buurt.
De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

13.

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Hamerstuk

12

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De begroting 2021 van Stichtse Groenlanden is een beleidsarme begroting, mede als gevolg van de
transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het recreatieschap, RMN, zich in bevindt. Middels
de Kadernota 2021 van Stichtse Groenlanden is de raad geïnformeerd over de financiële kaders. In
het rapport Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland wordt het bestuurlijke
keuzeproces beschreven om te komen tot een keuze voor een toekomstscenario voor Recreatie
Midden-Nederland.
De commissie Fysiek Domein van 16 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

14.

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Plassenschap Loosdrecht.
Hamerstuk

11

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De begroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht is een beleidsarme begroting, mede als gevolg
van de transitie waar de bedrijfsvoeringsorganisatie van het plassenschap, RMN, zich in bevindt. De
begroting 2021 laat een klein tekort zien. Middels de Kadernota 2021 van het Plassenschap is de
raad geïnformeerd over de financiële kaders. In het rapport Organisatie van de recreatietaken in
Midden Nederland wordt het bestuurlijke keuzeproces beschreven om te komen tot een keuze voor
een toekomstscenario voor Recreatie Midden-Nederland.
De commissie Fysiek Domein van 16 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

15.

Bestuursrapportage
Hamerstuk

8

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de
programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v. de begroting.
De geactualiseerde grondexploitaties (geheim) liggen ter inzage bij de griffie.
De commissie Bestuur en Financiën van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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16.

Beleid Algemene reserve
Hamerstuk

4

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
Het integrale beleid betreffende de Algemene reserve, zoals in de beleidsnotitie Algemene reserve
beschreven, vaststellen.
De commissie Bestuur en Financiën van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.

17.

Nota reserves en voorzieningen
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Marleen de Brouwer
De Nota Reserves en Voorzieningen 2020 met bijlage en de 8e begrotingswijziging van de
Programmabegroting 2020 vaststellen.
De commissie Bestuur en Financiën van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.

18.

Zienswijze begroting 2021 en 2e begrotingswijziging 2020 OdrU.
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Chantal Brons
De zienswijze op de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020 van
de OdrU definitief vaststellen. De begroting is een uitwerking van de Kadernota 2021. Stichtse Vecht
is akkoord met de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2020.
De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

Bespreekstukken

19.
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht
21:10 Bespreekstuk

0

18

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: gretha.te.velde@stichtsevecht.nl
Betreft het realiseren van een onderwijsvoorziening voor een dislocatie van KBS De Pionier en een
kinderopvang in Zuilense Vecht.
NB: een tweetal financiele bijlagen (4 en 6) zijn voor raads- en commissieleden in te zien bij de
griffie.
De commissie Sociaal Domein van 8 september 2020 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld, mits de wethouder het proces en de juridische vragen toelicht in een
woordvoerdersoverleg.
Discussiepunten: procedurele onduidelijkheid, juridische onduidelijkheid en niet nakomen van eerder
gedane toezeggingen.
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20.
Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum 0-12 jaar.
21:55 Bespreekstuk

52

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Sylvia Lutters en Ymke Harmens
Het bestemmingsplan Kindcentrum 0-12 jaar heeft betrekking op een onderdeel van de
gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein in het centrum van Maarssen-dorp. De twee bestaande
basisscholen, de gymzaal, de BSO, de peuterspeelzaal en het KDV worden samengevoegd in één
gebouw.
De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld op verzoek van 2 fracties.
Discussiepunten: geluidsbelasting

21.
Ontwerp RES U16. (Regionale Energiestrategie)
22:15 Bespreekstuk

19

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Eline van Wel
De Regionale Energiestrategie (RES) is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019. In
de RES moet invulling worden gegeven aan een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling om
35 TWh (Terra Watt uur)elektriciteit op te wekken door middel van hernieuwbare energie zoals zon
en wind. Stichtse Vecht stelt samen met de RES regio deze Regionale Energiestrategie op. De RESregio U16 bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. De ontwerp RES is
een tussenstap in de totstandkoming van de definitieve RES 1.0 van de regio. Het concept bod voor
elektriciteit bedraagt 1,8 TWh voor 2030 voor de regio.
In de commissie Fysiek Domein van 8 september 2020 zijn de RES en de opgave duurzame
electriciteit in samenhang behandeld. De commissie heeft behandeling als bespreekstukken
voorgesteld.
Discussiepunten: een aantal moties en amendementen is aangekondigd over onder meer het
aanvullen van de disclaimer in hoofdstuk 3 met betaalbaarheid, en de bevoegheid om particulieren
een verplichting op de leggen t.a.v. zonnepanelen waar Stichtse Vecht geen gebruik van wil maken.

22.
30
min

Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht.
Bespreekstuk

2

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
In de ontwerp RES is een regionale doelstelling opgenomen van 1,8 TWh in 2030 voor de opwekking
van duurzame elektriciteit. De opgave voor Stichtse Vecht is nodig voor de RES en om een
ruimtelijke doorvertaling te kunnen maken in andere trajecten waar de energietransitie aan bod komt.
De opgave die vastgesteld wordt is kaderstellend voor de wijze waarop uitvoering gegeven wordt
aan het realiseren van de doelen uit het Addendum op het Collegewerkprogramma.
In de commissie Fysiek Domein van 8 september 2020 zijn de RES en de opgave duurzame
electriciteit in samenhang behandeld. De commissie heeft behandeling als bespreekstukken
voorgesteld.
Discussiepunten: een aantal moties en amendementen is aangekondigd over onder meer het
aanvullen van de disclaimer in hoofdstuk 3 met betaalbaarheid, en de bevoegheid om particulieren
een verplichting op de leggen t.a.v. zonnepanelen waar Stichtse Vecht geen gebruik van wil maken.
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23.
20
min

Beleidsplan openbare verlichting.
Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Herman Wiss
In het beleidsplan openbare verlichting zijn de doelstellingen veilig, duurzaam, kostenefficiënt en
kwaliteit vastgelegd en uitgewerkt. Op basis van het beleidsplan zullen de uitvoeringsplannen
worden opgesteld.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
De commissie Fysiek Domein van 16 september 2020 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld.
Discussiepunten: Het voorstel is akkoord bevonden maar een tweetal moties is aangekondigd over
inventarisaties van aanvullende (knipper)verlichting ter vergroting van de veiligheid en donkere
fietsroutes waar de openbare verlichting uitgebreid zou moeten worden.

24.
20
min

Motie PvdA e.a. - Afschaffen verhuurdersheffing.
Bespreekstuk

1

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Peter Koster
De motie betreft een oproep aan de Tweede Kamer om de verhuurdersheffing af te schaffen.
De commissie Fysiek Domein van 15 september 2020 heeft geadviseerd dat de motie doorgeleid
kan worden naar de raad. De motie wordt mogelijk nog aangepast.

25.
20
min

Motie CDA e.a. - Welke sporter verdient een podium
Bespreekstuk

1

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Met de motie wordt het college gevraagd in overleg te gaan met sportvereningen en het Sportpunt
over het uitvoering geven aan een bij de gemeente Stichtse Vecht passende vorm van een
sportverkiezing.
De commissie Sociaal Domein van 8 september 2020 heeft geadviseerd dat de motie doorgeleid kan
worden naar de raad. De motie wordt mogelijk nog aangepast.

26.
20
min

Motie Korte metten met oneigenlijk woongebruik
Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Sluiting

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 30 september wordt voortgezet.
Omstreeks 22.30 uur zal hiervoor de balans worden opgemaakt.
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Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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