
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie

M-40 30-1-2018 Gemeenteraad Westbroekse Binnenweg 86-88 
Maarssen (Lokaal Liberaal)

Motie jan-18 aangehouden afgedaan Als raad de intentie uit te 
spreken dat actief wordt 
meegewerkt aan de 
realisatie van het 
beoogde woningbouw-
plan op de locatie 
Westbroekse Binnenweg 
86-88 en waarbij er – 
afhankelijk van het juiste 
metrage – drie of vier 
woningen (+3 of 4 
mantelzorgwoningen) 
worden gerealiseerd en 
niet wordt uitgesloten 
(kernformulering).

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/30-januari/19:30/Nr-11-
M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Woningen-
Westbroekse-Binnenweg-86-88-Maarssen-
aangehouden-r-20180130-1.pdf

M-40.b 31-1-2018 Gemeenteraad Wisseborn Gerichte communicatie rondom 
omgekeerd inzamelen 
(M2000+HVV) (M15-1)

Motie overgenomen 
door college 

openstaand Afvalcoaches gerichter in 
te zetten voor inwoners 
en in gesprek gaan om ze 
zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de 
veranderingen die 
optreden als gevolg van 
het roject omgekeerd 
inzamelen; - Daarbij 
zullen de afvalcoaches 
proactief persoonlijk in 
gesprek gaan met de 
betreffende inwoners en 
hen ook in praktische zin 
begeleiden bij de nieuwe 
manier van inzamelen    . - 
Maatwerk zal bij hun 
persoonlijke situatie 
geleverd worden waar dit 
mogelijk is; De gerichte 
gesprekken en de 
praktische begeleiding te 
monitoren en elk half jaar 
aan de raad te 
rappporteren.

Update 24-8-22: Wij hebben tot 1-7 
jongstleden afvalcoaches ingezet. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/31-januari/19:30/Nr-15-
M1-Motie-M2000-HVV-Gerichte-
communicatie-rondom-omgekeerd-
inzamelen-ingetrokken-overgenomen-door-B-
W-r-20180131-1.pdf

M-41 6-3-2018 Gemeenteraad Stopzetten inzet afvalcoaches 
(Lokaal Liberaal)

Motie aangehouden afgedaan stoppen met de pilot met 
afvalcoaches en de 
vrijgekomen gelden in te 
zetten op de verbetering 
van schriftelijke 
communicatie over de 
afvoer van afval.

3: De oproep is gedaan en heeft ook geleid tot 
een (aangenomen) motie in PS waarin GS 
wordt verzocht om een voorstel te doen om  
80 km/u waarbij ook trajectcontrole mogelijk 
is

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-23-
M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Stopzetten-inzet-
afvalcoaches-aangehouden-r20180306-
1.pdf

M-42 6-3-2018 Gemeenteraad Van Dort Intrekking 
ontwerpbestemmingsplan De 
Werf (Het Vechtse Verbond)

Motie aangenomen afgedaan Het college op te dragen 
het ontwerpbestem-
mingsplan De Werf in te 
trekken.

Motie uitgevoerd: Het plan is ingetrokken https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-24-
M1-Motie-Het-Vechtse-Verbond-intrekking-
ontwerpbestemmingsplan-De-Werf-
aangenomen-r20180306-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-23-M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Stopzetten-inzet-afvalcoaches-aangehouden-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-23-M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Stopzetten-inzet-afvalcoaches-aangehouden-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-23-M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Stopzetten-inzet-afvalcoaches-aangehouden-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-23-M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Stopzetten-inzet-afvalcoaches-aangehouden-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-23-M1-Motie-Lokaal-Liberaal-Stopzetten-inzet-afvalcoaches-aangehouden-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-24-M1-Motie-Het-Vechtse-Verbond-intrekking-ontwerpbestemmingsplan-De-Werf-aangenomen-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-24-M1-Motie-Het-Vechtse-Verbond-intrekking-ontwerpbestemmingsplan-De-Werf-aangenomen-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-24-M1-Motie-Het-Vechtse-Verbond-intrekking-ontwerpbestemmingsplan-De-Werf-aangenomen-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-24-M1-Motie-Het-Vechtse-Verbond-intrekking-ontwerpbestemmingsplan-De-Werf-aangenomen-r20180306-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/06-maart/19:30/Nr-24-M1-Motie-Het-Vechtse-Verbond-intrekking-ontwerpbestemmingsplan-De-Werf-aangenomen-r20180306-1.pdf


M-43 26-4-2018 Gemeenteraad Klomps Intrekken toegezegde subsidies 
door Prov. Utrecht 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Kenbaar te maken 
Stichtse Vecht van de 
Provincie Utrecht 
verwacht dat zij zich als 
een betrouwbare partner 
van de gemeenten blijft 
opstellen en financiele 
middelen voor de 
afgesproken BRU-
projecten beschikbaar te 
stellen (verkorte tekst)

Op de bestuurstafel mobiliteit U-10 van 
245 april 2018 is dit onderwerp besproken 
met de gedeputeerde en zijn er afspraken 
gemaakt over de subsidiering van de 
mobiliteitsprojecten. Op 9 juli heeft PS 
akkoord gegeven op de kadernota waarin 
ook de U10 lijst met de financiële dekking 
van de projecten in 2018 is opgenomen. 
De resterende RUVV-projecten 
(vrijliggende fietspaden langs Safariweg 
en Haarrijn in Maarssen) en doorlopende 
Lokaal Maatwerk projecten kunnen in de 
Uitvoeringsprogramma’s Fiets, 
Verkeersveiligheid en OV van de provincie 
Utrecht een plek krijgen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/26-april/19:30/M-3-a-
Motie-Streekbelangen-PvdA-M2000-HVV-
Intrekken-toegezegde-subsidies-door-Prov-
Utrecht-aangenomen.pdf

M-44 29-5-2018 Gemeenteraad Mastrigt De nationale en de gemeentelijke 
vlag (PVV)

Motie aangehouden afgedaan Stappen te ondernemen 
die ertoe leiden dat ook in 
de vergaderzaal van de 
gemeente Stichtse Vecht 
de nationale vlag en 
gemeentelijke vlag 
zichtbaar wordt gemaakt;

Is opgenomen in het raadsvoorstel 
'inrichting nieuwe raadszaal', vastgesteld 
in de raad van 1-10-2019. De Nederlandse 
vlag wordt geplaatst in de hoek van de 
raadszaal.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-
PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-
raadzaal.pdf

M-45 29-5-2018 Gemeenteraad Mastrigt Grondwet artikel 1 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangehouden afgedaan Dat in de publieksruimte 
van het Gemeentelijk 
Administratiekantoor een 
plakkaat hangt waarop de 
tekst van artikel 1 
Grondwet staat

juli 2020: de tekst is geplaatst.    In het 
raadsvoorstel 'inrichting nieuwe raadszaal' 
van 1-10-2019 is aangegeven dat dit wordt 
aangehouden omdat er geen budget is.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-
AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-
2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-
artikel-1.pdf

M-46 29-5-2018 Gemeenteraad Mastrigt Visuele vertaling nieuwe raadzaal 
(VVD e.a.)

Motie aangehouden afgedaan  in nauw overleg met de 
gemeenteraad een 
voorstel te doen voor een 
aansprekende en 
herkenbare kunstzinnige 
vertaling van zowel de 
Nederlandse Vlag, artikel 
1 van de Grondwet en 
het Koningshuis voor de 
nieuwe raadzaal en 
hierbij inwoners (bijv. 
culturele organisaties, 
scholen/kinderburgemees
ter) nauw te betrekken

De vlag is aanwezig en met het cadeau 
van de burgemeester is ook artikel 1 van 
de Grondwet in het Koetshuis zichtbaar

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-
AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-
GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-
raadzaal-raad-29-5-2018.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/M-3-a-Motie-Streekbelangen-PvdA-M2000-HVV-Intrekken-toegezegde-subsidies-door-Prov-Utrecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/M-3-a-Motie-Streekbelangen-PvdA-M2000-HVV-Intrekken-toegezegde-subsidies-door-Prov-Utrecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/M-3-a-Motie-Streekbelangen-PvdA-M2000-HVV-Intrekken-toegezegde-subsidies-door-Prov-Utrecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/M-3-a-Motie-Streekbelangen-PvdA-M2000-HVV-Intrekken-toegezegde-subsidies-door-Prov-Utrecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/M-3-a-Motie-Streekbelangen-PvdA-M2000-HVV-Intrekken-toegezegde-subsidies-door-Prov-Utrecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf


M-47 10-7-2018 Gemeenteraad Klomps Scholierenlijn Gouda 
(ChristenUnie-SGP e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.Zsm in samenspraak 
met De Ronde Venen in 
overleg treden met de 
provincie en Syntus om 
bij voorkeur besluit terug 
te draaien, in elk geval 
huidige vervoersvorm 
garanderen tot eind 
schooljaar 2018-2019; 2. 
onderzoeken naar 
mogelijkheden verhoging 
reiskosten zoveel als 
mogelijk te beperken; 3. 
provincie verzoeken om 
in het vervolg elke vorm 
van wijziging eerst met de 
betrokken gemeenten te 
bespreken

Afgehandeld, zie RIB 63 - 20-9-2018. Is 
verder zaak tussen Provincie-Syntus en 
school

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/10-juli/19:30/Motie-
ChristenUnie-SGP-en-CDA-Scholierenlijn-
Stichtse-Vecht-naar-Woerden-vice-versa.pdf

M-48 2-10-2018 Gemeenteraad Van Dort Uitbreiding Zandpad 76 
(Breukelen) Bp Rondom de Vecht 
(VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.Mee te werken aan de 
binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid 
voor het vergroten van 
het bouwvlak met 15%.2. 
Indien mogelijk een 
regeling op te nemen 
voor de opgenomen 
uitbreiding van het 
bouwvlak, aangeven dat 
deze niet mag worden 
aangewend t.b.v. 
productieuitbreiding

1. Ja, er is een binnenplantse 
afwijkingsmogelijkheid opgenomen 2. ja, 
deze m2 zijn gekoppeld aan een 
opslagfunctie. Vastgesteld in de raad van 
2-10-2018.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/02-oktober/19:30/18-
M1-def-Motie-VVD-e-a-uitbreiding-Zandpad-
76-Breukelen-Bp-ROndom-de-Vecht-
aangenomen.pdf

M-49 2-10-2018 Gemeenteraad Wisseborn Zandpad moet fietsstraat worden 
(VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand het Zandpad tussen de 
Machinekade in 
Maarssen en 
Nieuwersluis zo snel 
mogelijk in te richten
als fietsstraat;
• indien medewerking van 
het OM is geborgd 
aanvullend op de 
fietsstraat de 
ochtendafsluiting in
te zetten;
• binnen de VNG een 
lobby te starten richting 
het Rijk om juridische 
status toe te kennen aan 
het
fenomeen fietsstraat

Update 29.8.22: de klankbordgroep wordt 
samengesteld en zal eind september haar 
eerste bijeenkomst hebben. Bij de tweede 
bijeenkomst zal de landschapsarchitect 
aansluiten, aan wie recent de opdracht is 
verstrekt. 
Update 22-12-21: Huidige stavaza is gelijk 
aan update van 13-09-21
Update 13-9-2021: Een projectleider 
brengt momenteeel de wens en de opties 
in kaart. In Q1 wordt een geupdate 
planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021: In het najaar wordt 
een geupdate planning aan de raad 
voorgelegd.
Update 2-2-2021: onderhouds-, herstel- en 
vervangingswerkzaamheden aan en van 
de bruggen in Breukelen en Nieuwersluis 

        

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-
M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-
Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-
Zandpad-moet-fietsstraat-worden-
aangenomen-1.pdf

M-50 2-10-2018 Gemeenteraad Van Dijk Tent in de wijk (Streekbelangen 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.Uitnodiging aan College 
om "tent in de wijk" 
regelmatig en frequent in 
te zetten.2. In de media 
data en tijdstippen te 
communiceren wanneer 
"tent in de wijk"er zal 
staan, evt aangevuld met 
bekandmaking van een 
kalender

In de commissie fysiek domein van 15 
oktober 2019 is een raadsvoorstel 'Box in 
de wijk' aan de raad gepresenteerd. De 
raad heeft geen besluit genomen over dit 
raadsvoorstel. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-
M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-
PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-
Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/10-juli/19:30/Motie-ChristenUnie-SGP-en-CDA-Scholierenlijn-Stichtse-Vecht-naar-Woerden-vice-versa.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/10-juli/19:30/Motie-ChristenUnie-SGP-en-CDA-Scholierenlijn-Stichtse-Vecht-naar-Woerden-vice-versa.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/10-juli/19:30/Motie-ChristenUnie-SGP-en-CDA-Scholierenlijn-Stichtse-Vecht-naar-Woerden-vice-versa.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/10-juli/19:30/Motie-ChristenUnie-SGP-en-CDA-Scholierenlijn-Stichtse-Vecht-naar-Woerden-vice-versa.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/18-M1-def-Motie-VVD-e-a-uitbreiding-Zandpad-76-Breukelen-Bp-ROndom-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/18-M1-def-Motie-VVD-e-a-uitbreiding-Zandpad-76-Breukelen-Bp-ROndom-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/18-M1-def-Motie-VVD-e-a-uitbreiding-Zandpad-76-Breukelen-Bp-ROndom-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/18-M1-def-Motie-VVD-e-a-uitbreiding-Zandpad-76-Breukelen-Bp-ROndom-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/18-M1-def-Motie-VVD-e-a-uitbreiding-Zandpad-76-Breukelen-Bp-ROndom-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf


M-50 -4 13-11-2018 Gemeenteraad Veneklaas Kleur geven aan het 
Regenboogakkoord (M4) (Lokaal 
Liberaal e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Om een start te maken op 
de gebieden van 
veiligheid, communicatie 
en jongeren en dit te 
doen door: 1. Aanvulling 
van de veiligheidsmonitor 
en gemeentelijke website 
gericht op LHBTI; 2. 
Expliciet aandacht te 
geven aan LHBTI bij het 
actualiseren van de 
beleidsnota’s als het 
Integraal Veiligheidsplan, 
de integrale 
beleidskadernota Sociaal 
domein en het 
jongerenbeleid;
Hierbij de LHBTI-
doelgroep en in ieder 
geval COC Midden-
Nederland actief te 
betrekken,

31-5-2021 Aan de motie Kleur geven aan 
het regenboog akkoord is uitvoering 
gegeven. Het thema LHBTI krijgt 
bovendien een plek in de inclusie agenda 
en daarmee permanent aandacht. 
Zie ook: 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/doc
umenten-moties/Beantwoording-motie-M-
50-4-raad13-11-2018-Kleur-geven-aan-het-
regenboog-akkoord.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/13-november/19:30/M-
4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-
Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-
getekende-versie.pdf

M-50 -6 13-11-2018 Gemeenteraad Klomps Proactief voorleggen van 
budgetkwesties (Maarssen 2000 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan om vergelijkbare 
budgetkwesties 
vroegtijdig en proactief 
tussentijds aan de raad 
voor te leggen

18-1-2021: Aan deze motie wordt 
uitvoering gegeven d.m.v. een 
raadsvoorstel, als er nog een 
raadsvergadering is voordat de Berap 
wordt vastgesteld. Als dit niet het geval is 
wordt de raad dmv een RIB geïnformeerd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/13-november/19:30/M-
6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-
ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-
houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-
getekende-versie.pdf

M-50 -7 13-11-2018 Gemeenteraad Wisseborn Sturen op effecten en prestaties 
programmabegroting (Maarssen 
2000 e.a.)

Motie aangenomen openstaand In samenspel met de 
raad, het college en de 
ambtelijke organisatie 
een proces op te starten 
om het begrip met 
betrekking tot het gebruik 
van indicatoren te 
vergroten en tot 
raadsbreed gedragen 
ambities op deze 
indicatoren te komen

Update 22-8-22: vertraagd wegens gebrek 
capaciteit. Dit wordt opgepakt in de 
begroting van 2024.
Update 21-9-2021: zodra de 
capaciteitsbesteding genormaliseerd is 
wordt dit opgestart. Het ligt in de 
verwachting dat dit de volgende 
raadsperiode wordt.
 Update 2-6-2021:  Deze motie was 
opgepakt in het eerste kwartaal van 2020 
met als pilot het Sociaal domein. Door 
Corona hebben deze gesprekken met de 
raadsleden geen doorgang meer gehad en 
zijn ook nog niet opgestart. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/13-november/19:30/M-
7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-op-
effecten-raad-13-11-2018-getekende-
versie.pdf

M-51 2-10-2018 Gemeenteraad Van Liempdt Bomenonderhoud (Lokaal 
Liberaal e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Uitvoeren van onderzoek 
en inventarisatie naar 
bomen die: te dicht op 
woningenstaan; een risico 
vormen door 
gezondheidstoestand en 
tot schadeoverlast zijn. 
Onderzoek uiterlijk voor 
einde van het jaar delen 
met de raad en de 
rapportage en 
inventarisatie per wijk aan 
te bieden. Onderzoek 
financieren middels 
eenmalige investering 
Leefomgeving.

Inventarisatie is afgerond en wordt 
toegelicht in de informatieve commissie 
van 28-5-2019

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-
M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-
Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-
en-Streekbelangen-bomenonderhoud-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-6-Motie-Maarssen-2000-Streekbelangen-ChristenUnie-SGP-en-PvdA-proactieve-houding-budgetkwesties-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-op-effecten-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-op-effecten-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-op-effecten-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-op-effecten-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-7-gewijzigd-Maarssen-2000-e-a-sturen-op-effecten-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-en-Streekbelangen-bomenonderhoud-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-en-Streekbelangen-bomenonderhoud-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-en-Streekbelangen-bomenonderhoud-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-en-Streekbelangen-bomenonderhoud-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-en-Streekbelangen-bomenonderhoud-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/03-oktober/19:30/22-M1-def-Motie-Lokaal-Liberaal-VVD-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-en-Streekbelangen-bomenonderhoud-aangenomen.pdf


M-52 20-11-2018 Gemeenteraad Wisseborn N201 tussen Amstelhoek en 
Vreeland (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Actieve aansluiting bij 
bespreking over de 
ontwikkeling met de 
provincie en betrokken 
omliggende gemeenten, 
2. Informeren van 
bewoners en Raad over 
de voortgang van 
besprekingen en effecten 
t.a.v. inwoners SV

Update 12.9.22: zie M 109           13-9-
2021: Binnen het cluster verkeer was de 
laatste maanden de personeelsbezetting 
niet op orde. Dit is nu wel op orde en 
zullen openstaande vragen  worden 
opgepakt. In Q4 wordt er met een concrete 
planning op terug gekomen.
Update 29-06-2021: In het najaar is een 
nieuwe planning tot stand gebracht.
Update 20-01-21: Gesprekken lopen 
tussen gemeente en Provincie.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/20-
november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-
tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-
aangenomen.pdf

M-53 18-12-2018 Gemeenteraad Klomps Verkenning logistieke hub in 
Stichtse Vecht (GroenLinks e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Eerst onder 
ondernemers een breed 
behoeften onderzoek te 
doen. 2. Met deze input 
de levensvatbaarheid van 
de logistieke hub/slimme 
logistiek in SV vast te 
kunnen stellen. 3. De 
scope is regionaal gericht 
op bepalen van kansrijke 
scenario's en focus op 
landelijk opererende 
bedrijven. 4. kosten vast 
te stellen op 30.000 euro 
en max 20.000 te dekken 
uit programma's 
Duurzaamheid, Verkeer 
en Economie en 10.000 
uit subsidies/regelingen te 
onttrekken.5. Uitgewerkte 
startnotitie voor 1-3-2019 
aan Raad voorleggen. 6. 
Uitkomsten v.d. 
verkenning voor 1-1-2020 
met Raad delen

20-1-2021: Het rapport van de logistieke 
hub is begin februari 2020 door het college 
goedgekeurd en er is een RIB  over 
verzonden naar de Raad (RIB nr.12 5-3-
2020). Daarmee is deze motie afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/18-
december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-
Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-
e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf

M-54 18-12-2018 Gemeenteraad Van Dijk Budgetten bestrijding 
kinderarmoede (PvdA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.extra inzet te plegen 
communicatie aan de 
doelgroep. 2. Vanaf 2020 
nieuw Kindpakket 3. 
Rapportage voor zomer 
2019 4, gebruik opnemen 
in monitor. 5. De Raad 
vóór de zomer van 2019 
te rapporteren m.b.t. de 
inzet van de extra 
communicatie over de 
kindregelingen die deze 
gemeente kent. 6. In de 
monitor Sociaal Domein 
cijfers op te nemen 
waaruit een stijgend 
gebruik van de 
afzonderlijke 
kindregelingen zou 
moeten blijken (dus 
inclusief een 0-meting).

 16-10-2019: "Punten 2 en 5 zijn afgedaan. 
Punt 4 wordt voorbereid. En nummer 6 
wordt besproken in de klankbordgroep 
over de monitor. Voor een deel is de motie 
dus afgedaan, maar voor een deel wordt 
er ook nog aan gewerkt. Het heeft immers 
ook een opdracht richting de toekomst 
(2020). 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2018/18-
december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-
Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-
kinderarmoede-def.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
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