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M-55.a 5-3-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping 
Collegewerkprogramma (VVD 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 3. Stichting Leergeld 
vanaf 2020 een jaarlijkse 
subsidieverzoek te laten 
indienen.

Wijzigingen zijn verwerkt. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-
VVD-GroenLinks-CDA-en-PvdA-
aanscherping-College-Werk-Programma-
raad-5-3-2019-aangenomen.pdf

M-55.b 5-3-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping 
Collegewerkprogramma - 
Afdoeningsdocument (VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 3. Stichting Leergeld 
vanaf 2020 een jaarlijkse 
subsidieverzoek te laten 
indienen.

Wijzigingen zijn verwerkt. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-college/Collegewerkprogramma-
Stichtse-Vecht-2018-2022-gewijzigd-
vastgesteld-in-raad-5-3-2019-2.pdf

M-56 5-3-2019 Gemeenteraad Van Dort Bestemmingsplan P2 en P3 
Bisonspoor (VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Toezien komst 
participatietraject over 
esthetische vormgeving; 
2. Toezien dat 70-28-60 
meter niet als een 
massief geheel vol 
gebouwd gaat worden op 
locatie P2

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-
VVD-e-a-Bp-P2-en-P3-Bisonspoor-2e-
wijziging-5-3-2019-aangenomen.pdf

M-57 2-4-2019 Gemeenteraad Van Dijk Nieuwe verlichting in 
(fiets)tunnels (VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Raad voor 1-6-2019 
informeren over 
mogelijkheid om 
verlichting van in ieder 
geval (fiets)tunnels in 
Maarssenbroek (indien 
mogelijk overige 
(fiets)tunnels in 
gemeente) nog dit jaar te 
vervangen.2. Indien niet 
mogelijk, de verlichting 
prioriteit geven in 
vervangingsplan

Afgedaan met RIB 66 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/02-april/19:30/Motie-
VVD-e-a-Nieuwe-verlichting-fiets-tunnels-
aangenomen.pdf

M-58 3-4-2019 Gemeenteraad Van Dijk Slim vertrouwen (PvdA e.a.) Motie aangenomen afgedaan 1. Stimulansz en/of 
Maatsch. Organisaties 
met 
uitkeringsgerechtigden 
meewerken of 
meedenken over teksten 
van standaard 
beschikkingen van WenI. 
2. Nagaan hoe inzichten 
uit onderzoek van 
professor Hertogs 
geïmplementeerd kan 
worden binnen WenI. 3. 
Hierover voor 1-9-2019 
met een notitie of RIB 
naar de Raad en ter 
kennisgeving op agenda 
cie SD

Is op 19-9-2019 met RIB #60 afgedaan https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/03-april/19:30/PvdA-e-a-
Motie-Slim-vertrouwen-aangenomen.pdf

M-59 3-4-2019 Gemeenteraad Versterken van externe orientatie 
en positionering (Streekbelangen 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Bij het ambitieniveau voor 
bouwsteen 2 
'samenwerken'bovengemi
ddeld aandacht schenken 
aan versterken van de 
externe oriëntatie en 
positionering van SV in 
de regio en de ambitie 
van 'optimaliseren' te 
verschuiven naar 
'vernieuwen'

tekst is verwerkt. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/03-april/19:30/Motie-
Streekbelangen-VVD-PvdA-en-GroenLinks-
Versterken-van-de-externe-orientatie-en-
positionering-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-GroenLinks-CDA-en-PvdA-aanscherping-College-Werk-Programma-raad-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-GroenLinks-CDA-en-PvdA-aanscherping-College-Werk-Programma-raad-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-GroenLinks-CDA-en-PvdA-aanscherping-College-Werk-Programma-raad-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-GroenLinks-CDA-en-PvdA-aanscherping-College-Werk-Programma-raad-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-GroenLinks-CDA-en-PvdA-aanscherping-College-Werk-Programma-raad-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Collegewerkprogramma-Stichtse-Vecht-2018-2022-gewijzigd-vastgesteld-in-raad-5-3-2019-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Collegewerkprogramma-Stichtse-Vecht-2018-2022-gewijzigd-vastgesteld-in-raad-5-3-2019-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Collegewerkprogramma-Stichtse-Vecht-2018-2022-gewijzigd-vastgesteld-in-raad-5-3-2019-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Collegewerkprogramma-Stichtse-Vecht-2018-2022-gewijzigd-vastgesteld-in-raad-5-3-2019-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-e-a-Bp-P2-en-P3-Bisonspoor-2e-wijziging-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-e-a-Bp-P2-en-P3-Bisonspoor-2e-wijziging-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-e-a-Bp-P2-en-P3-Bisonspoor-2e-wijziging-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/05-maart/19:30/Motie-VVD-e-a-Bp-P2-en-P3-Bisonspoor-2e-wijziging-5-3-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-april/19:30/Motie-VVD-e-a-Nieuwe-verlichting-fiets-tunnels-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-april/19:30/Motie-VVD-e-a-Nieuwe-verlichting-fiets-tunnels-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-april/19:30/Motie-VVD-e-a-Nieuwe-verlichting-fiets-tunnels-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-april/19:30/Motie-VVD-e-a-Nieuwe-verlichting-fiets-tunnels-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/PvdA-e-a-Motie-Slim-vertrouwen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/PvdA-e-a-Motie-Slim-vertrouwen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/PvdA-e-a-Motie-Slim-vertrouwen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/Motie-Streekbelangen-VVD-PvdA-en-GroenLinks-Versterken-van-de-externe-orientatie-en-positionering-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/Motie-Streekbelangen-VVD-PvdA-en-GroenLinks-Versterken-van-de-externe-orientatie-en-positionering-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/Motie-Streekbelangen-VVD-PvdA-en-GroenLinks-Versterken-van-de-externe-orientatie-en-positionering-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/Motie-Streekbelangen-VVD-PvdA-en-GroenLinks-Versterken-van-de-externe-orientatie-en-positionering-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-april/19:30/Motie-Streekbelangen-VVD-PvdA-en-GroenLinks-Versterken-van-de-externe-orientatie-en-positionering-aangenomen.pdf


M-59-2 3-4-2019 Gemeenteraad Wisseborn Garantie compensatie 
parkeerplaatsen Dorpsstraat Oost 
bij eventueel vervallen 
parkeerplaatsen op huidig 
parkeerterrein gemeentehuis 
Loenen (Het Vechtse Verbond)

Motie overgenomen 
door college 

openstaand het College om een 
garantie te vragen dat 
vóór dat definitief de 
openbare 
parkeerplaatsen op het 
huidige parkeerterrein bij 
het gemeentehuis door 
verkoop eventueel 
vervallen er circa 30 
openbare 
parkeerplaatsen ter 
compensatie zijn 
gerealiseerd in de directe 
nabijheid van de 
Dorpsstraat Oost, waarbij 
met name gedacht wordt 
aan uitbreiding op 
parkeerpark Leeuwendijk

Update 29.8.22: Er zal nog een besluit 
genomen moeten worden over het wel of 
niet verkopen van de parkeerplaatsen. De 
financiële uitwerking/gevolgen in kaart 
brengen hiervan, loopt nog                        
Update 24 november 2021: Op dit moment 
gaat de aandacht uit naar het realiseren 
van de nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of verkoop in 2022 aan de orde 
is wordt nog bezien. Zie ook M-59.
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. Eind 2021wordt de raad nader 
geïnformeerd.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces meer 
informatie.
Update 20-1-2021: Parkeeronderzoek 
heeft uitgewezen dat bij afstoting van de 

      

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-Het-
vechtse-verbond-parkeerplaatsen-Loenen-
def.pdf

M-60 3-6-2019 Gemeenteraad Veneklaas Onderzoek Save Veilig thuis 
(Maarssen 2000 e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Overleg op korte termijn 
met UW-Ouderplatform 
en evt een 3e organisatie 
(bv AKJ), m.b.t. 
aanvullende 
mogelijkheden voor 
(pleeg)gezinnen in SV die 
momenteel of in het 
nabije verleden zijn 
vastgelopen in procedure 
SVMN. (Terugkoppeling 
van overleg en 
uitkomsten aan Raad)

Overleg met UW Platform op 4 juli 2019. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-
Maarssen-2000-e-a-Samen-Veilig-Midden-
Nederland-Overleg-gedane-zaken-
aangenomen.pdf

M-61 3-6-2019 Gemeenteraad Klomps Wijzigingen vervoersplan U-OV 
(Qbuzz) voor 2020 (Het Vechtse 
Verbond e.a.)

Motie aangenomen afgedaan College opdragen om 
zorgen mee te nemen in 
reactie aan provincie en 
meegeven dat 
bereikbaarheid OV 
Maarssen-Utrecht en vice 
versa (ondanks 
overstappunt) niet mag 
verslechteren qua 
bereikbaarheid en 
veiligheid.

De zorgen zijn ingebracht in de 
gezamenlijke reactie die door de U10-
gemeenten naar de provincie zijn geuit. 
Daarnaast zijn de zorgen ook expliciet 
(ambtelijk) besproken met de provincie en 
zijn de plannen ook enigszins aangepast.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-
Vechts-Verbond-e-a-wijzigingen-
vervoersplan-U-OV-Qbuzz-voor-2020-
aangenomen.pdf

M-62 1-7-2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de 
omgevingsvisie van Stichtse 
Vecht (GroenLinks e.a.)

Motie aangenomen afgedaan • Met een voorstel te 
komen hoe, in de vorm 
van een 
participatieproces,waarbij 
ook kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen 
betrokken worden bij de 
ontwerpfase van de 
omgevingsvisie van 
Stichtse Vecht.
• Young leaders, 
kinderburgemeester, 
scholen en andere 
vertegenwoordigers van 
kinderen, jon-
geren en 
jongvolwassenen uit onze 
gemeente hierbij te 
betrekken.
• Het voorstel na het 
zomerreces met de raad 
te delen.

9-6-2021: In de RIB 37 van 20 mei 2021 
zijn de resultaten van de participatie onder 
jongeren aan de raad toegestuurd.
Deze enquête is samen en door de 
jongerenadviseurs opgesteld
Update 21-1-2021: in februari/maart wordt 
tijdens de les maatschappijleer op de 
middelbare scholen hier aandacht aan 
geschonken.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-juli/19:30/19-Motie-
GroenLinks-en-PvdA-Participatie-jeugd-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Maarssen-2000-e-a-Samen-Veilig-Midden-Nederland-Overleg-gedane-zaken-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Maarssen-2000-e-a-Samen-Veilig-Midden-Nederland-Overleg-gedane-zaken-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Maarssen-2000-e-a-Samen-Veilig-Midden-Nederland-Overleg-gedane-zaken-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Maarssen-2000-e-a-Samen-Veilig-Midden-Nederland-Overleg-gedane-zaken-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Maarssen-2000-e-a-Samen-Veilig-Midden-Nederland-Overleg-gedane-zaken-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-Vechts-Verbond-e-a-wijzigingen-vervoersplan-U-OV-Qbuzz-voor-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-Vechts-Verbond-e-a-wijzigingen-vervoersplan-U-OV-Qbuzz-voor-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-Vechts-Verbond-e-a-wijzigingen-vervoersplan-U-OV-Qbuzz-voor-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-Vechts-Verbond-e-a-wijzigingen-vervoersplan-U-OV-Qbuzz-voor-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-Vechts-Verbond-e-a-wijzigingen-vervoersplan-U-OV-Qbuzz-voor-2020-aangenomen.pdf


M-63 1-7-2019 Gemeenteraad Veneklaas Woonvisie (Streekbelangen e.a.) Motie aangenomen afgedaan 1. Het verrichten van 
maximale inspanningen 
om het kwantum 
woningen, zoals vermeld 
in de woonvisie, van 3300 
woningen, te doen 
bouwen, waarvan 2400 in 
de periode tot 2023
2. Daarvan 30% voor 
sociale huur te 
bestemmen voor een 
minimale periode van 20 
jaar, 3. Voor zover 
realistisch en haalbaar, 
een maximaal mogelijk 
aantal nieuw te bouwen 
woningen te bestemmen 
voor middenhuur en 
daarbij een 
streefpercentage van 
20% te hanteren 4. Een 
minimale 
exploitatietermijn van 15 
jaar voor middenhuur 
woningen, tenzij evt de 
woningbouwcorporaties 
hierin ander beleid voeren 
5. Het formuleren van 
flankerend beleid om 
doorstroming naar 
middenhuur te 
bevorderen 

Deze punten zijn uitgevoerd door het 
college.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-1-
Streekbelangen-Woonvisie-4e-gewijzigde-
versie-aangenomen.pdf

M-64 1-7-2019 Gemeenteraad Veneklaas Beperking huursprong (PvdA 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Geeft het college 
opdracht in overleg te 
gaan met de overige in 
Stichtse Vecht werkzame 
corporaties met als doel 
ook bij hen een maximale 
huursprong van 50 euro 
te realiseren en een en 
ander vast te leggen in de 
prestatieafspraken

Dit is uitgevoerd door het college. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-2-
PvdA-Groen-Links-en-Het-Vechtse-Verbond-
Beperking-huursprong-aangenomen.pdf

M-65 1-7-2019 Gemeenteraad Klomps Aldi Hazeslinger (VVD) Motie aangenomen afgedaan Een korte verkenning 
naar de (economisch) 
gevolgen van de 
ontwikkeling van de Aldi 
op de Hazeslinger met als 
alternatief het permanent 
vestigen van de Aldi 
buiten het centrumgebied 
van Breukelen. Deze 
korte verkenning 
minimaal 10 dagen voor 
bespreking van de 
Hazeslinger in de 
raadscommissie aan te 
leveren.

 Besproken in de commissie fysiek domein 
van 3-12-2019. Voorstel voor Aldi is in de 
raad van 17-12-2019 afgestemd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-juli/19:30/Motie-VVD-
Aldi-Hazeslinger-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-1-Streekbelangen-Woonvisie-4e-gewijzigde-versie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-1-Streekbelangen-Woonvisie-4e-gewijzigde-versie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-1-Streekbelangen-Woonvisie-4e-gewijzigde-versie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-1-Streekbelangen-Woonvisie-4e-gewijzigde-versie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-2-PvdA-Groen-Links-en-Het-Vechtse-Verbond-Beperking-huursprong-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-2-PvdA-Groen-Links-en-Het-Vechtse-Verbond-Beperking-huursprong-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-2-PvdA-Groen-Links-en-Het-Vechtse-Verbond-Beperking-huursprong-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/20-Motie-2-PvdA-Groen-Links-en-Het-Vechtse-Verbond-Beperking-huursprong-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/Motie-VVD-Aldi-Hazeslinger-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/Motie-VVD-Aldi-Hazeslinger-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/Motie-VVD-Aldi-Hazeslinger-aangenomen.pdf


M-66 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Transcripties per onderwerp op 
verzoek voor inwoners met een 
auditieve beperking (VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Transcripties op 
verzoek toe te sturen aan 
dove/slechthorende 
inwoners per gewenst 
onderwerp/specifieke 
vergadering; 2. specifieke 
aandacht generen om 
juist te informeren; 3. na 
periode van een half jaar 
de raad te informeren 
over de daadwerkelijke 
vraag naar transcripties

De mogelijkheid voor het opvragen van 
transcripties is op de site vermeld. Het 
blijkt i.,v.m. privacy niet mogelijk om de 
doelgroep specifiek attent te maken op 
deze faciliteit. Er is nog geen gebruik 
gemaakt van de faciliteit.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-
gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-
Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-
voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-
20190707-aangenomen.pdf

M-67 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid 
(Streekbelangen)

Motie aangenomen afgedaan Voorstellen over 
duurzaamheidsmaatregel
en mede te voorzien van 
een toelichting op de 
haalbaarheid, 
betaalbaarheid en 
concrete uitvoerbaarheid

Update 01-07-2021: De motie wordt 
uitgevoerd conform de beschrijving in het 
besluit. De aspecten ‘haalbaarheid’, ‘ 
betaalbaarheid’  en ‘concrete 
uitvoerbaarheid’  zijn belangrijke kaders 
die wij standaard betrekken bij onze 
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Wij zijn 
daarom van mening dat deze motie is 
afgehandeld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-
Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-
Aangenomen.pdf

M-68 1-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vrijwillige deelname afkoppelen 
hemelwater (PVV)

Motie aangenomen afgedaan Als blijkt dat na drie jaar 
onvoldoende inwoners 
gebruik hebben gemaakt 
van de vrijwillige 
afkoppeling, het college 
te verzoeken met een 
voorstel te komen om de 
hemelwaterverordening 
2016 in te trekken en te 
onderzoeken hoe de 
bewoners wel 
gemotiveerd kunnen 
worden om vrijwillig aan 
de subsidieregeling mee 
te laten doen.

Update 07-07-21: Er wordt voldoende 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
regenwater af te koppelen. Via het GRP 
zijn middelen beschikbaar gesteld. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-oktober/19:30/14-
Motie-PVV-vrijwillige-deelname-afkoppelen-
hemelwater-raad-1-10-2019-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-20190707-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-20190707-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-20190707-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-20190707-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-20190707-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-1-Motie-gewijzigd-VVD-en-Streekbelangen-Transcripties-per-onderwerp-op-verzoek-voor-dove-en-slechthorende-inwoners-v-20190707-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf


M-69 2-10-2019 Gemeenteraad Polman Onderzoek rol kernenergie (PVV) Motie aangenomen verwerkt Het college om in U16 
verband te 
bewerkstelligen dat 
onderzoek  wordt gedaan 
naar realiseerbare 
alternatieve 
energiebronnen, 
waaronder kernenergie, 
in de energiemix van de 
U16 gemeenten waarbij 
alle aspecten, dus ook de 
bijdrage in het behalen 
van de klimaatdoelen, in 
kaart worden gebracht.

Update 29.8.22: Aan het standpunt is 
niets veranderd. Gemeente gaat hier niet 
over. We kunnen als gemeente alleen het 
landelijk beleid volgen. Daar speelt wel de 
discussie of kernenergie onderdeel moet 
worden van de energiemix. Langer 
openhouden huidige centrales en inzetten 
op kleine en grote kerncentrales is 
landelijk beleid. Betreft voornamelijk de 
opwek van stroom. Hergebruik van de 
restwarmte alleen interessant als er een 
kerncentrale in de gemeente zelf gebouwd 
wordt. Die kans is nihil.   De motie is 
hiermee afgedaan.                                          
Update 18-11-21: Ontwikkelingen worden 
op de voet gevolgd, nog geen verdere 
updates t.o.v. 9-9-21
Update 09-09-2021: De Situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de update van 28 juni jl.
Update 28-06-2021: Ontwikkelingen 
worden op de voet gevolgd, behoeft geen 
verdere actie voor nu 
Update 20-1-2021: Wij hebben er voor 
gepleit om de rol van kernenergie mee te 
wegen in de energiemix van de RES en dit 
ook landelijk aan te kaarten.De gemeente 
heeft geen concrete rol.In het kader van 
de RES is afgesproken dat kernenergie 
niet wordt meegenomen, omdat dit pas op 
langere termijn ingezet kan worden en de 
doelen dan niet gehaald worden in 2030 
en 2040. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-
M1-Motie-PVV-rol-kernenergie-raad-1-10-
2019-aangenomen-1.pdf

M-70 2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Plan van aanpak RES 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Het College te verzoeken 
om het bedoelde Plan 
van Aanpak voor te 
leggen aan de Raad 
alvorens hierover een 
besluit te nemen

Het Plan  van Aanpak is besproken in de 
commissie fysiek domein van 26 
november 2019.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-
M2-Streekbelangen-Maarssen-2000-en-VVD-
Plan-van-Aanpak-RES-aangenomen-1.pdf

M-71 2-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vitaliteit kleine kernen 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Het college te verzoeken 
om te bewerkstelligen dat 
aan het concept 
beoordelingskader MIRT 
toegevoegd wordt: (Bv bij 
‘verstedelijkingsopgave 
faciliteren”) De vitaliteit 
van kleine kernen 
behouden en versterken "

14-10-2020: opgenomen en  verwerkt in 
het toetsingskader wat in de raad van juli 
is vastgesteld samen met de contour REP

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-
M1-Streekbelangen-Maarssen-2000-
GroenLinks-en-VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-
aangenomen-1.pdf

M-72 2-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Voedselproductie Streekbelangen 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Het College te verzoeken 
te bewerkstelligen dat in 
het concept 
beoordelingskader en de 
bouwsteen Groen 
• behouden van 
voedselproductie voor 
mens en dier (agrarische 
bedrijven, tuinbouw etc),
• ….en het veilig stellen 
van de voedselproductie 
voor mens en dier”
Bovenstaande (cursieve) 
teksten worden 
opgenomen

14-10-2020: opgenomen en  verwerkt in 
het toetsingskader wat in de raad van juli 
is vastgesteld samen met de contour REP

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-
M2-Motie-Streekbelangen-en-Maarssen-
2000-Voedselproductie-aangenomen-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-M2-Streekbelangen-Maarssen-2000-en-VVD-Plan-van-Aanpak-RES-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-M2-Streekbelangen-Maarssen-2000-en-VVD-Plan-van-Aanpak-RES-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-M2-Streekbelangen-Maarssen-2000-en-VVD-Plan-van-Aanpak-RES-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-M2-Streekbelangen-Maarssen-2000-en-VVD-Plan-van-Aanpak-RES-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1-Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-en-VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1-Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-en-VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1-Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-en-VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1-Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-en-VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1-Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-en-VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf


M-73 2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Swipocratie (Lokaal Liberaal) Motie aangenomen afgedaan Dit initiatief even terug te 
trekken, de vragen te 
(laten) objectiveren en de 
enquête zodanig vorm te 
geven dat alle jongeren 
van Stichtse Vecht hun 
voorkeuren kenbaar 
kunnen maken en 
vervolgens de vragenlijst 
in vernieuwde vorm ter 
kennisgeving voor te 
leggen aan de raad.

De enquête onder jongeren in Stichtse 
Vecht over het klimaatbeleid is destijds 
niet doorgegaan. In het kader van de 
energietransitie zijn er wel enkele vragen 
aan onze inwoners gesteld in de enquête, 
die in juni 2020 is uitgevoerd in het kader 
van de Omgevingsvisie. 
Het pilotproject gericht op jongeren, zoals 
dat destijds is uitgevoerd, is inmiddels 
afgerond en daar kan niet meer aan 
deelgenomen worden.In het kader van de 
energietransitie en dan specifiek de 
zonnevelden heeft in november 2020 
participatie plaatsgevonden met een 
aantal stakeholders en inwoners, die in 
2019 de bewonersavonden over de 
zonnevelden hebben bezocht.
Inmiddels is er op landelijk niveau besloten 
jongeren meer te betrekken bij de RES en 
de energietransitie in het algemeen.Per 
provincie zijn er jongeren, die hierbij 
betrokken zijn. Het heet ook de jongeren 
RES.
In december 2020 hebben de bestuurders 
in de RES-regio U 16 een landelijk 
uitgevoerde enquête over de 
energietransitie onder jongeren 
besproken.
Er blijkt veel draagvlak onder jongeren 
voor de energietransitie en voor het 
realiseren van windmolens.
 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/02-oktober/19:30/20-
Motie-Lokaal-Liberaal-swipocratie-raad-1-10-
2019-aangenomen.pdf

M-74 12-11-2019 Gemeenteraad Klomps Dag Brandweervrijwilliger (Lokaal 
Liberaal)

Motie aangenomen afgedaan Er voor zorg te dragen 
dat: 1. De mogelijkheid 
aan huidige ambtenaren 
voorgelegd wordt om als 
brandweervrijwilliger 
beschikbaar te zijn. 2. Bij 
elke nieuwe ambtenaar 
de vraag wordt gesteld of 
hij/zij brandweervrijwilliger 
wilt worden.3. 
Ambtenaren die 
brandweervrijwilliger zijn 
te faciliteren zodat ze snel 
inzetbaar zijn bij een 
melding. Hierbij de VRU 
betrekken vanwege hun 
expertise.

19-11-2020: Deze motie kan  afgehandeld 
worden, want wij zullen een toevoeging 
doen aan het overzicht secundaire 
arbeidsvoorwaarden. In dit overzicht wordt 
opgenomen dat we het stimuleren dat een 
medewerker vrijwilliger is bij de brandweer 
en dat ze dit ook kunnen combineren met 
hun functie bij Stichtse Vecht. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/12-november/19:30/M-
2-Motie-Lokaal-Liberaal-Dag-
Brandweervrijwilliger-raad-12-11-2019-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-oktober/19:30/20-Motie-Lokaal-Liberaal-swipocratie-raad-1-10-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-oktober/19:30/20-Motie-Lokaal-Liberaal-swipocratie-raad-1-10-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-oktober/19:30/20-Motie-Lokaal-Liberaal-swipocratie-raad-1-10-2019-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/02-oktober/19:30/20-Motie-Lokaal-Liberaal-swipocratie-raad-1-10-2019-aangenomen.pdf


M-75 12-11-2019 Gemeenteraad Van Dijk Compensatieregeling Eigen 
Risico (Lokaal Liberaal e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Bij de uitwerking van 
de compensatieregeling 
voor het verplicht eigen 
risico zo veel als mogelijk 
rekening te houden met 
inwoners op of rondom 
het bijstandsminimum, 
waarbij de nadruk ligt op 
inwoners met een 
bijstandsuitkering, alleen 
een AOW uitkering of een 
inkomen gelijk aan de 
bijstandsnorm. 2. Jaarlijks 
deze compensatie toe te 
kennen op basis van de 
hoogst mogelijke 
vergoeding, rekening 
houdens met het budget 
dat daarvoor mogelijk is 
binnen de begroting

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/12-november/19:30/M-
3-Motie-Lokaal-Liberaal-e-a-
Compensatieregeling-Eigen-Risico-raad-12-
11-2019-aangenomen.pdf

M-76 12-11-2019 Gemeenteraad Klomps Gelijke Stagevergoedingen 
MBO/HBO/WO (PvdA)

Motie aangenomen afgedaan 1. De stagevergoeding 
voor alle stagiaires op € 
250,- p.m. vast te stellen 
(uitgaande van een 36-
urige werkweek). 2. Deze 
vergoeding te ingaan per 
1-1-2020 voor alle nieuwe 
stages en reeds lopende 
MBO stages ( reeds 
lopende HBO/WO stages 
kunnen met de huidige 
vergoeding worden 
voortgezet)

De stageregeling is door het college is 
aangepast op 19 mei jl. daarmee is aan de 
motie voldaan.”

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/12-november/19:30/M-
4-Motie-PvdA-Gelijke-stagevergoedingen-
mbo-hbo-wo-raad-12-11-2019-
aangenomen.pdf



M-77.a 19-11-2019 Gemeenteraad Reinders Lachgas is geen lachertje - APV 
(CDA e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. Onderzoeken naar 
welke mogelijkhede 
huidige APV biedt om bij 
overlastgevend gedrag 
als gevolg van lachgas 
gebruik te kunnen 
handhaven; 
2.onderzoeken naar 
mogelijkden om een 
verbod op lachgas op te 
nemen in de APV, daarbij 
kennis nemende van 
APV's in andere 
gemeenten die daarin zijn 
voorgegaan zoals 
Veldhoven en Arnhem;3. 
onderzoeken naar 
intensiteit van 
lachgasverbruik in SV en 
alle bijkomende gevolgen 
hiervan; 4. verbod op het 
verhandelen,gebruiken,afl
everen van lachgas. Door 
het verbod op het gebruik 
van lachgas op te nemen 
in de evenementenverg. 
krijgen organisatoren van 
evenementen 
mogelijkheid om 
handhaving in te zetten;5. 
actief aansluiten bij 
landelijke lobby en pleiten 

Update 14-4-2021: De motie is 
afgehandeld  door een artikel in RIB -03 
d.d. 14-4-2021 (zie onder M-77.b) Update 
8-12-2020: Er komt een extra artikel in de 
voorgestelde wijziging APV en een RIB in 
reactie op de motie.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/19-
november/19:30/Motie-CDA-e-a-Lachgas-is-
geen-lachertje-Raad-19-11-19-
aangenomen.pdf

M-77.b 19-11-2019 Gemeenteraad Reinders Afdoening motie Lachgas is geen 
lachertje - APV (CDA e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. Onderzoeken naar 
welke mogelijkhede 
huidige APV biedt om bij 
overlastgevend gedrag 
als gevolg van lachgas 
gebruik te kunnen 
handhaven; 
2.onderzoeken naar 
mogelijkden om een 
verbod op lachgas op te 
nemen in de APV, daarbij 
kennis nemende van 
APV's in andere 
gemeenten die daarin zijn 
voorgegaan zoals 
Veldhoven en Arnhem;3. 
onderzoeken naar 
intensiteit van 
lachgasverbruik in SV en 
alle bijkomende gevolgen 
hiervan; 4. verbod op het 
verhandelen,gebruiken,afl
everen van lachgas. Door 
het verbod op het gebruik 
van lachgas op te nemen 
in de evenementenverg. 
krijgen organisatoren van 
evenementen 
mogelijkheid om 
handhaving in te zetten;5. 
actief aansluiten bij 
landelijke lobby en pleiten 

Update 14-4-2021: De motie is 
afgehandeld  door een artikel in RIB-03 
d.d. 14-4-2021 (zie onder ' extra 
informatie) Update 8-12-2020: Er komt een 
extra artikel in de voorgestelde wijziging 
APV en een RIB in reactie op de motie.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-03-14-jan-Corona-Living-Lab-Schade-
jaarwisseling-RAS-Uitvoeringsagenda-SD-
Motie-Lachgas.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-november/19:30/Motie-CDA-e-a-Lachgas-is-geen-lachertje-Raad-19-11-19-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-november/19:30/Motie-CDA-e-a-Lachgas-is-geen-lachertje-Raad-19-11-19-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-november/19:30/Motie-CDA-e-a-Lachgas-is-geen-lachertje-Raad-19-11-19-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-november/19:30/Motie-CDA-e-a-Lachgas-is-geen-lachertje-Raad-19-11-19-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-november/19:30/Motie-CDA-e-a-Lachgas-is-geen-lachertje-Raad-19-11-19-aangenomen.pdf
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