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M-78 29-1-2020 Gemeenteraad Veneklaas Kernbinding in Loenen aan de 
vecht (CDA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan de grens van het aantal 
inwoners van een kleine 
kern verruimt naar 5.000 
en daarmee kernbinding 
in Loenen aan de Vecht 
mogelijk maakt. 

Sinds maart 2020 in werking https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-januari/19:30/CDA-e-
a-Motie-Kernbinding-Loenen-aan-de-Vecht-
Aangenomen.pdf

M-79 29-1-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Bouwen in Nieuwer ter Aa (Lokaal 
Liberaal e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Z.s.m., uiterlijk mei 
2020, gesprek aangaan 
met de Dorpsraad 
Nieuwer ter Aa en de 
provincie om in 
gezamenlijkheid 
mogelijkheden van 
woningbouw op de 
gewenste locatie te 
onderzoeken; 2. proces 
maximaal te faciliteren; 3. 
visie te laten maken op 
ontwikkelingen in kleine 
kernen waarbij, in lijn met 
het nog vast te stellen 
provinciaal beleid 
(vitaliteit en leefbaarheid 
van kleine kernen wordt 
reden om af te kunnen 
wijken van rode contour), 
deze visie van toepassing 
wordt verklaard op 
gewenste ontwikkel. in 
Nieuwer ter Aa; 4. streven 
dat deze visie uiterlijk 
September 2020 aan de 
raad ter besluitvorming 
voor te leggen; 5. deze 
direct na vaststellen van 
deze visie en provinciale 
verordening aan de 
provincie aanbieden

Update 29.8.22: In september verwachten 
we een concept projectplan vast te stellen 
waarmee ondersteunende capaciteit en 
middelen worden gealloceerd. Afgelopen 
periode zijn kennismakingsgesprekken 
gevoerd met ontwikkelaar en heeft overleg 
plaatsgevonden met provincie. Op korte 
termijn volgt een kennismakingsoverleg 
met een afvaardiging van de dorpsraad. 
Naar verwachting wordt dit jaar gestart met 
de formele planvorming, waarvoor 
initiatiefnemer reeds de onderzoeken heeft 
opgestart en deels heeft afgerond.  Update 
13-01-2022
Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021 waarbij 
opgemerkt moet worden dat het 
totaaloverzicht pas in Q1 2022 gereed is.
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021
Update 09-09-2021: dit project staat op de 
wachtlijst van projecten. Eind 2021 zal een 
totaaloverzicht van lopende en eventueel 
nieuwe projecten aan de raad worden 
voorgelegd.
Update 07-07-7021:  Verwezen wordt  
naar de beantwoording van toezegging 
271.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-
gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-
Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf

M-80 29-1-2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen 4 bomen Stinzenlaan 
Noord en Keizerskroon in 
Breukelen (Lokal Liberaal e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Om de 4 genoemde 
bomen, 2 aan de 
Keizerskroon en 2 aan 
Stinzenlaan Nrd, te 
kappen en de bestrating 
daarom heen te 
egaliseren; 2. In de plaats 
daarvan bomen terug te 
plaatsen die in 
tegenstelling tot de 
huidige eiken qua groei 
en wortelopdruk beter 
passen in een woonwijk. 
Dit toe te passen in het 
kader van maatwerk en 
veiligheid

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-
Lokaal-Liberaal-e-a-Kappen-bomen-
Stinzenlaan-Keizerskroon-Aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/CDA-e-a-Motie-Kernbinding-Loenen-aan-de-Vecht-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/CDA-e-a-Motie-Kernbinding-Loenen-aan-de-Vecht-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/CDA-e-a-Motie-Kernbinding-Loenen-aan-de-Vecht-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/CDA-e-a-Motie-Kernbinding-Loenen-aan-de-Vecht-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf


M-81 29-1-2020 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie collegewerkprogramma 
Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan de voorgenomen 
evaluatie volgende 
genoemde tekst in het 
CWP op zo kort mogelijke 
termijn alsnog met de 
fracties uit te voeren. De 
resultaten daarvan aan 
de Raad ter kennis te 
brengen. De door de 
fracties ingebrachte 
evaluatie punten te 
voorzien van een 
zienswijze door het 
College. Evt 
wijzigingvoorstellen op 
het CWP aan de Raad ter 
besluitvorming voor te 
leggen.

Het college heeft in het eerste kwartaal 
van 2020 alle fracties uitgenodigd voor 
een gesprek over de evaluatie van het 
CWP. De resultaten hiervan zijn betrokken 
bij het gewijzigde CWP dat op 7 juli door 
de raad is vastgesteld. Hiermee is de 
motie afgedaan. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-
Streekbelangen-VVD-GroenLinks-PvdA-en-
CDA-Evaluatie-Collegewerkprogramma-
Aangenomen.pdf

M-82 3-3-2020 Gemeenteraad Vorming meerderheidscoalitie 
(VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan een formateur te zoeken 
en deze aan alle 
fractievoorzitters vooraf 
voor te leggen om 
vervolgens te komen tot 
een nieuwe coalitie die 
kan rekenen op een 
raadsmeerderheid;

Formatie voltooid https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-
VVD-CDA-PvdA-HVV-en-GL-Vorming-
meerderheidscoalitie-aangenomen.pdf

M-83 3-3-2020 Gemeenteraad Veneklaas Iedereen doet mee (PvdA e.a.) Motie aangenomen afgedaan 1. Een lokale Sociale 
Inclusie agenda te 
ontwikkelen, met 
ervaringsdeskundigen, 
maatschappelijke 
partners en ondernemers, 
waarin de huidige 
activiteiten en initiatieven 
vermeld staan, maar ook 
kansen voor de verdere 
vormgeving van Sociale 
Inclusie van mensen met 
een fysieke, psychische 
of zintuiglijke beperking. 
2. De raad vóór 15-11-
2020 te informeren

Update 21-9-2021: De lokale 
inclusieagenda is vastgesteld. Met de 
vaststelling gaat het college er van uit dat 
de motie is afgedaan. De lokale 
inclusieagenda gaat met een RIB naar de 
raad waarin ook de motie zal worden 
genoemd.                                           
Update 31-5-2021: Zodra de lokale 
inclusie agenda is vastgesteld door het 
college wordt deze ter informatie 
aangeboden aan de raad. Op dat moment 
kan de motie als afgedaan worden 
beschouwd. Het afdoen van de motie  
wordt als beslispunt verwerkt in het 
collegevoorstel “vaststellen lokale inclusie 
agenda”(zomer 2021). Update 6-1-2021:  
de motie wordt meegenomen in de 
inclusieagenda. Maart 2021 wordt de 
lokale inclusie agenda aangeboden aan 
het college      Update 16.11.20: We 
informeren 8/12 a.s. de commissie over 
hoe we invulling geven aan de motie 
Update  26.10.20: binnenkort CV, ook ter 
info naar commissie/raad. Motie kleur 
geven aan regenboog-akkoord wordt 
hierbij mee genomen.                        15-6-
2020:Het college heeft op 12 mei 2020 
uitvoering gegeven aan de motie M83 
Iedereen doet mee door de startnotitie 
vast te stellen en aan de raad te sturen. 
De raad ontvangt in Q1 2021 de 
ontwikkelde agenda.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-
gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-
Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-
Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-VVD-CDA-PvdA-HVV-en-GL-Vorming-meerderheidscoalitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-VVD-CDA-PvdA-HVV-en-GL-Vorming-meerderheidscoalitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-VVD-CDA-PvdA-HVV-en-GL-Vorming-meerderheidscoalitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-VVD-CDA-PvdA-HVV-en-GL-Vorming-meerderheidscoalitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf


M-84 3-3-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Harmoniseren lengte vaartuigen 
in buitengebieden rivier de Vecht 
(Het Vechtse Verbond)

Motie aangenomen afgedaan Het College van B & W in 
overleg te gaan met de 
provincie Utrecht zodat 
aanpassing lengte 
vaartuigen voor de 
gehele Vecht uniform 
worden opgenomen in de 
Verordening Natuur en 
Landschap Provincie 
Utrecht 2017. Een 
volgende wijziging in de 
Verordening voor te 
stellen als aanvulling op 
paragraaf 5.4 Wateren 
(afdeling B): Andere 
vaartuigen en 
voorwerpen, Artikel 5.4.8. 
Specifieke vrijstellingen, 
punt 3 Eén open vaartuig 
met een maximale lengte 
van 7 meter, met als 
uitzondering voor de 
gehele rivier de Vecht 
binnen de provincie 
Utrecht (gemeente 
Stichtse Vecht) een 
maximale lengte van 12 
meter met de voorwaarde 
dat het past binnen de 
breedte van het perceel, 
bij een direct aan het 
water gelegen erf, mits er 

Update 08-07-21: Over de stand van 
zaken van deze motie is de gemeenteraad 
op 8 december 2020 reeds geïnformeerd.
Verder is de motie onderdeel van de 
argumentatie bij het raadsvoorstel 
“vaststelling bestemmingsplan De Vecht”, 
welke na het zomerreces in de Commissie 
Fysiek Domein besproken zal worden. 
Motie is uitgevoerd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-
Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-
lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-
Vecht-aangenomen.pdf

M-85 3-3-2020 Gemeenteraad Klomps Trap-op-trap-af (Lokaal Liberaal e. Motie aangenomen afgedaan a) Het Rijk te verzoeken 
om de bijdrage aan het 
Gemeentefonds weer in 
overeenstemming te 
brengen met de 
verwachtingen en 
afspraken van begin 2018 
en met de 
maatschappelijke 
opgaven waarvoor de 
gemeenten staan;
b) Het Rijk te verzoeken 
om het trap-op-trap-af 
systeem te herzien en 
zodanig aan te passen 
dat minder grote en 
minder frequente 
schommelingen zullen 
optreden in de Algemene 
Uitkering vanuit het 
Gemeentefonds.
Verzoekt de griffie:
Een afschrift van deze 
motie te versturen naar 
de Minister van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, naar de 
Tweede Kamer van de 
Staten Generaal, naar de 
VNG en naar alle 
Gemeenteraden van NL

Op 30 juni 2020 heeft het college een brief 
verstuurd naar de ministers van 
Binnenlandse zaken en Financiën om hun 
zorg te uiten over de omvang van het 
gemeentefonds.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-
Lokaal-Liberaal-PvdA-VVD-en-Het-Vechtse-
Verbond-Samen-Trap-op-trap-af-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Lokaal-Liberaal-PvdA-VVD-en-Het-Vechtse-Verbond-Samen-Trap-op-trap-af-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Lokaal-Liberaal-PvdA-VVD-en-Het-Vechtse-Verbond-Samen-Trap-op-trap-af-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Lokaal-Liberaal-PvdA-VVD-en-Het-Vechtse-Verbond-Samen-Trap-op-trap-af-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Lokaal-Liberaal-PvdA-VVD-en-Het-Vechtse-Verbond-Samen-Trap-op-trap-af-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Lokaal-Liberaal-PvdA-VVD-en-Het-Vechtse-Verbond-Samen-Trap-op-trap-af-aangenomen.pdf


M-86 3-6-2020 Gemeenteraad Veneklaas Integraal Beleidskader Sociaal 
Domein (GroenLinks e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. met prioriteit een 
uitvoeringsagenda 
Sociaal Domein aan de 
Raad voor te leggen 
zodat het als input kan en 
zal dienen bij de 
opstelling van de 
begroting 2021;
2. hierin op te nemen:
o een overzicht van de te 
verwachten beleidsnota's, 
-notities en 
uitvoeringsplannen 
binnen het Sociaal 
Domein, inclusief een 
overzicht van het te 
actualiseren beleid.
o een planning wanneer 
de commissie en/of de 
raad welke voorstellen 
mag verwachten en in 
welke vorm;
o en een opgave van de 
benodigde en 
beschikbare middelen per 
onderwerp
3. de financiële 
consequenties van deze 
uitvoeringsagenda 
concreet terug te laten 
komen in de begroting 
2021;

Memo en Matrix aan raad bij weekbrief 
week 40

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/03-juni/19:30/16-M1-
Motie-GroenLinks-e-a-Integraal-
Beleidskader-Sociaal-Domein-
aangenomen.pdf

M-87 9-6-2020 Gemeenteraad Klomps Nieuwe kaders voor route 
duurzaamheid (Streekbelangen 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. de routekaart 
duurzaamheid te 
herschrijven aan de hand 
van de volgende criteria:
2. de routekaart is 
voorzien van een korte 
kernachtige 
samenvatting;
3. de routekaart is 
voorzien van een korte 
paragraaf die de 
wettelijke opgaven 
vermeldt en de relatie met 
de RES aanbrengt, 
alsmede het principe van 
uitruil van opgaven 
binnen de U16;
4. de routekaart wordt 
aangevuld met korte 
paragrafen die de 
volgende onderwerpen 
behelzen:
a. de financierbaarheid, 
mede in relatie met 
additionele Rijksgelden;
b. de wijze waarop de 
leveringszekerheid 
energie, wordt geborgd, 
dan wel dat beleid hierop 
voor januari 2021 in het 
vooruitzicht wordt gesteld;
c. de wijze waarop 

28-06-2021: Deze motie is afgehandeld. 
Het Beleidplan Stichtse Vecht op weg naar 
Nieuwe energie is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 15 december 2020. 
20-1-2021: Inmiddels is de nota Stichtse 
Vecht Op weg naar nieuwe energie 
ingerout voor commissie- en 
raadsbehandeling evenals denotitie 
zonnevelden.De punten uit de motie zijn 
verwerkt in het nieuwe beleidsplan Het 
beleidsplan ligt 15 december 2020 ter 
vaststelling voor bij de gemeenteraad

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/09-juni/19:30/19-M-19-1-
Streekbelangen-e-a-Nieuwe-kaders-voor-
route-duurzaamheid-aangenomen-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/16-M1-Motie-GroenLinks-e-a-Integraal-Beleidskader-Sociaal-Domein-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/16-M1-Motie-GroenLinks-e-a-Integraal-Beleidskader-Sociaal-Domein-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/16-M1-Motie-GroenLinks-e-a-Integraal-Beleidskader-Sociaal-Domein-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/16-M1-Motie-GroenLinks-e-a-Integraal-Beleidskader-Sociaal-Domein-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-juni/19:30/16-M1-Motie-GroenLinks-e-a-Integraal-Beleidskader-Sociaal-Domein-aangenomen.pdf


M-88 3-6-2020 Gemeenteraad Veneklaas Openbaren inclusieve toiletten 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. de wens tot het 
realiseren van openbare 
inclusieve toiletten op te 
nemen in de Inclusie 
Agenda;
2. actief te informeren bij 
de horeca en winkeliers in 
de dorpskernen of zij 
inclusieve toiletten 
hebben en of zij deze 
openbaar toegankelijk 
willen maken;
3. de mogelijkheden te 
inventariseren voor het 
realiseren van openbare 
inclusieve toiletten bij de 
toeristische 
overstappunten en in de 
dorpskernen waar de 
horeca niet beschikt over 
toegankelijke toiletten;

Update 21.9- 2021:De lokale 
inclusieagenda is vastgesteld. Met de 
vaststelling gaat het college er van uit dat 
de motie is afgedaan. De lokale 
inclusieagenda gaat met een RIB naar de 
raad waarin ook de motie zal worden 
genoemd.                                                
Update 31-5-2021 Zodra de lokale inclusie 
agenda is vastgesteld door het college 
wordt deze ter informatie aangeboden aan 
de raad. De motie kan worden afgedaan 
zodra de acties uit de lokale inclusie 
agenda zijn afgerond. Hierover volgt t.z.t. 
een update.                Update 5-1-2020: de 
motie wordt meegenomen in de 
inclusieagenda. Maart 2021 wordt de 
lokale inclusie agenda aangeboden aan 
het college.   Update 26.10.20: wordt in 
Stuurgroep Horeca d.d. 26.10.20 
besproken.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/09-juni/19:30/20-Motie-
Streekbelangen-e-a-openbare-inclusieve-
toiletten-aangenomen-1.pdf

M-89 7-7-2020 Gemeenteraad Klomps Addendum op 
collegewerkprogramma (VVD 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. het 
collegewerkprogramma te 
wijzigen op basis van de 
punten zoals verwoord in 
het bijgevoegde 
addendum versie 15 juni 
2020; 2. de financiële 
consequenties te 
verwerken in de begroting 
2021

De financiële consequenties zijn 
opgenomen in de Programmabegroting 
2021.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/07-juli/19:30/4a-Motie-
VVD-CDA-PvdA-Lokaal-Liberaal-inzake-
addendum-op-collegeprogramma-raad-
070720.pdf

M-90 8-7-2020 Gemeenteraad Klomps Behoud dorpshuizen en 
wijkcentra (Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Mocht het bestuur om 
welke reden dan ook niet 
langer in staat zijn het 
beheer en de exploitatie 
voldoende uit te voeren, 
dit niet per definitie leidt 
tot opheffing van 
buurthuizen, dorpshuizen 
en wijkcentra

Update 18-11-21: Voor dit punt blijft 
structurele aandacht, wanneer nodig zal 
de raad opnieuw geinformeerd worden. 
Daarmee kan deze motie worden 
afgedaan.
Update 13-9-2021:  Geen wijzigingen t.o.v. 
van 7-7-2021. 
Update 7 juli 2021: er heeft zich tot nu toe 
nog geen situatie voorgedaan waarbij een 
dorpshuis- of buurthuisbestuur niet langer 
in staat was om beheer en exploitatie 
voldoende uit te voeren. Wel zijn in het 
kader van Covid 19 financiele maatregelen 
genomen om de exploitatie van alle 
dorpshuizen en wijkcentra sluitend te 
houden. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/08-
juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-
wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-
Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-
behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-
aangenomen.pdf

M-91 8-7-2020 Gemeenteraad Van Dijk Vindbaarheid en bekendheid 
Individuele Studietoeslag 
(Maarssen 2000 e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. zich maximaal in te 
zetten om informatie over 
deze regeling onder zorg- 
en onderwijsprofessionals 
en het maatschappelijke 
voorveld te verbeteren, 
met als doel het 
doelbereik actief te 
verbeteren; 2. de 
vindbaarheid op websites 
en andere mediale 
kanalen maximaal te 
vergroten

 14-10-2020: De motie is afgehandeld met 
de tekst in RIB 77 waarin ook een link naar 
de flyer.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-
studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-
SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-
Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-
vergroten-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30/4a-Motie-VVD-CDA-PvdA-Lokaal-Liberaal-inzake-addendum-op-collegeprogramma-raad-070720.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30/4a-Motie-VVD-CDA-PvdA-Lokaal-Liberaal-inzake-addendum-op-collegeprogramma-raad-070720.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30/4a-Motie-VVD-CDA-PvdA-Lokaal-Liberaal-inzake-addendum-op-collegeprogramma-raad-070720.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30/4a-Motie-VVD-CDA-PvdA-Lokaal-Liberaal-inzake-addendum-op-collegeprogramma-raad-070720.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30/4a-Motie-VVD-CDA-PvdA-Lokaal-Liberaal-inzake-addendum-op-collegeprogramma-raad-070720.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-vergroten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-vergroten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-vergroten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-vergroten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-vergroten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Individuele-studietoeslag/M-9-1-M2000-GL-HVV-en-CU-SGP-Vindbaarheid-en-bekendheid-Individuele-Studietoeslag-doelbereik-te-vergroten-aangenomen.pdf


Update 24-2-2022:  De motie is 
afgehandeld met de tekst in RIB 8, 
voortgang Haagdstede,van 24-2-2022: 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Do
cumenten/Raadsdossiers/raadsinformatieb
rieven/RIB-08-24-febr-Voortgang-
Haagstede.pdf. Motie Is met het 
collegebesluit Allonge Haagstede 
afgehandeld.                                     
Update 21-2-2022: behandeling in college 
d.d. 22-2.-2022                                                   
Update 18-1-2022: Met de ontwikkelaar 
Haagstede en de Provincie Utrecht is 
gesproken over het snel tot ontwikkeling 
brengen van Haagstede, waarbij te allen 
tijde een toerit naar deN230 open moet 
zijn. De gesprekken hierover bevinden 
zich in de afrondende fase. In februari 
2022 is een besluit hierover voorzien. 
Update 09-09-2021: Met de provincie is 
overleg over de alternatieve toerit N230, 
de verkeersveiligheid en vervolgafspraken 
voor het project Haagstede. We 
verwachten eind 2021 hierover het 
resultaat te overleggen.
Update 8-7-2021: Met de provincie is 
overleg over de alternatieve toerit N230 en 
de verkeersveiligheid. De 
'verkeersveiligheidaudit' hiervoor is in 
afrondende fase  Wegens personele 

M-93 14-7-2020 Gemeenteraad Reinders Geef Horeca Stichtse Vecht meer 
ruimte voor periode 
terrassenseizoen 2020 Het 
Vechtse Verbond e.a.)

Motie aangenomen afgedaan voor 2020 het 
terrassenseizoen op te 
lengen tot en met 15 
november 2020 om zo 
enigszins tegemoet te 
komen aan de grote 
verliezen die de horeca in 
StichtseVecht heeft 
geleden door de 
verstrekkende 
maatregelen om de 
corona verspreiding tegen 
te gaan

De raad is geinformeerd via RIB 70. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-
vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-
terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-
M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-
dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-
140720-aangenomen.pdf

            https://raadsinformatie stichtsevecht nl/docu               M-95  a. 15-jul Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot 
(GroenLinks e.a.)

Motie aangenomen afgedaan in de verdere uitwerking 
van de contour REP 
(onderzoeksagenda) te 
pleiten voor verschillende 
denklijnen/ scenario’s 
voor het eventuele 
nieuwe knooppunt bij 
Loenersloot/N201, zodat 
de raad van Stichtse 
Vecht en inwoners in het 
participatieproces beter 
geïnformeerd zijn over de 
wenselijkheid van een 
ontwikkelingsopgave op 
deze locatie

Update 09-09-2021: Deze is afgedaan 
door de beantwoording van motie 
M13.2 Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot
Bij de verstedelijkingsstrategie is de 
onderzoeksvraag over de 
knooppuntontwikkeling N201 beoordeeld. 
Hierbij is geconcludeerd dat de beoogde 
ontwikkeling bij Loenersloot niet passend 
is binnen de verstedelijkingsladder. 
Daarnaast is bij nadere analyse van alle 
plannen gebleken dat nieuwe 
uitleglocaties vooralsnog niet nodig zijn. 
De ontwikkeling van een knooppunt bij 
Loenersloot met de daarbij horende 
woningbouw wordt dan ook niet wenselijk 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-
juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-
Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-
2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-
aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-
raad-150720-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/14-
juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-
Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-
VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-
Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-
aangenomen.pdf

Randvoorwaarden 
Onttrekkingsbesluit Haagstede 
(CDA e.a.)

Van LiempdtGemeenteraad14-7-2020M-92 1. zich maximaal in te 
spannen voor de door de 
raad noodzakelijk 
geachte alternatieve toerit 
naar de N230 (Zuilense 
Ring) en de noodzaak 
hiervan helder te maken 
bij de Provincie Utrecht; 
2. geluids-werende 
schermen te plaatsen, 
zoals toegezegd in de 
zienswijzen en commissie 
en de Raad hierover om 
voorfinanciering vragen; 
3. verkeers-
doorstromingen te 
optimaliseren door 
kruispunten en overige 
voor doorstroming van 
belang zijnde zaken goed 
en veilig aan te pakken; 
4. duidelijkheid te 
verkrijgen bij de 
hulpdiensten over het 
binnen de gestelde norm 
blijven van de aanrijtijden 
van politie, brandweer en 
ambulancedienst. 5. de 
bewegwijzering aan te 
passen om het gebruik te 

afgedaanaangenomenMotie

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020/16-M-16-1-HVV-M2000-en-PVV-Vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-inzake-terrassenbeleid-2020-raad-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-Loenersloot-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf


M-95 b. 14-7-2020 Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot: brief aan 
U-10 (GroenLinks e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan in de verdere uitwerking 
van de contour REP 
(onderzoeksagenda) te 
pleiten voor verschillende 
denklijnen/ scenario’s 
voor het eventuele 
nieuwe knooppunt bij 
Loenersloot/N201, zodat 
de raad van Stichtse 
Vecht en inwoners in het 
participatieproces beter 
geïnformeerd zijn over de 
wenselijkheid van een 
ontwikkelingsopgave op 
deze locatie

Update 09-09-2021: Deze is afgedaan 
door de beantwoording van motie 
M13.2 Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot
Bij de verstedelijkingsstrategie is de 
onderzoeksvraag over de 
knooppuntontwikkeling N201 beoordeeld. 
Hierbij is geconcludeerd dat de beoogde 
ontwikkeling bij Loenersloot niet passend 
is binnen de verstedelijkingsladder. 
Daarnaast is bij nadere analyse van alle 
plannen gebleken dat nieuwe 
uitleglocaties vooralsnog niet nodig zijn. 
De ontwikkeling van een knooppunt bij 
Loenersloot met de daarbij horende 
woningbouw wordt dan ook niet wenselijk 
en realiseerbaar geacht.

Deze is zo beantwoord in het 
raadsvoorstel Z/19/157946-VB/21/9723
22-10-2020: Deze motie wordt ook in de 
brief (zie onder extra informatie) aan de 
U10/REP genoemd, daar worden 
momenteel nog uitwerkingen voor 
gemaakt.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-college/Afdoening-motie-94-brf-
reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-
raad.pdf

M-96.b 15-7-2020 Gemeenteraad Klomps Afdoening motie Beperken 
cumulatie geluidseffecten - 
Afdoeningsdocument (M2000 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.ervoor zorg te dragen 
dat in het 
beoordelingskader een 
passage wordt 
opgenomen dat een 
toetsing plaats moet 
vinden ter voorkoming 
van een cumulatie van 
geluidseffecten waardoor 
mensen excessief 
overlast zouden kunnen 
ervaren en dat over de 
afweging ook 
gerapporteerd wordt; 2. 
de aanpassing tevens te 
betrekken bij de 
omgevingsvisie 

Afdoening 10-11-2020 Naar aanleiding 
van het besluit is een brief per mail 
verzonden aan de U10/ REP met verzoek 
om de verschillende moties uit te voeren. 
De brief vindt u onder 'extra informatie' en 
is trevens vermeld in weekbrief voor 
raadsleden week 46 2020 (12-10-2020) https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu

menten-college/Afdoening-motie-94-brf-
reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-
raad.pdf

M-96.a 15-7-2020 Gemeenteraad Klomps Beperken cumulatie 
geluidseffecten (M2000 e.a)

Motie aangenomen afgedaan 1.ervoor zorg te dragen 
dat in het 
beoordelingskader een 
passage wordt 
opgenomen dat een 
toetsing plaats moet 
vinden ter voorkoming 
van een cumulatie van 
geluidseffecten waardoor 
mensen excessief 
overlast zouden kunnen 
ervaren en dat over de 
afweging ook 
gerapporteerd wordt; 2. 
de aanpassing tevens te 
betrekken bij de 
omgevingsvisie 

Afdoening 10-11-2020 Naar aanleiding 
van het besluit is een brief per mail 
verzonden aan de U10/ REP met verzoek 
om de verschillende moties uit te voeren. 
De brief vindt u onder 'extra informatie' en 
is trevens vermeld in weekbrief voor 
raadsleden week 46 2020 (12-10-2020)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-
juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-
Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-
3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-
geluidseffecten-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf


M-97 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Besluitvorming RES U16 (M21-1) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan dit in haar contacten in de 
regio mee te nemen

Update 18-11-21: In het kader van de 
energietransitie is de raad te allen tijde 
bevoegd om over haar wettelijk 
toebedeelde bevoegdheden te blijven 
beschikken zonder dat daar in regionaal 
verband beperkingen aan worden 
opgelegd. De raad heeft de lokale opgave 
duurzame elektriciteit in september 2020 
vastgesteld en daar geven we uitvoering 
aan door middel van de realisatie van 
zonnevelden en het stimuleren van 
zonnepanelen op grootschalige daken.
In september 2021 heeft de raad de RES 
1.0 vastgesteld en ook daarbij was aan de 
orde dat men zich hierover kon uitspreken 
zonder dat er sprake was van beperkingen 
vanuit de RES-regio U 16. N.a.v. de 
bovengenoemde beantwoording kan de 
motie op afgehandeld gezet worden.
Update 10-09-202: Motie wordt in de 
komende raadvergadering besproken.
Update 05-07-2021: Inmiddels zijn de 
zoekgebieden in Woerden en De Ronde 
Venen vastgesteld (voor DRV nog geen 
keuze tussen wind- en zonne-energie). Zie 
ook de RES 1.0 van de U 16. Ook de RES 
1.0 van de RES-regio Noord-Holland zuid 
is vastgesteld. Daarin zitten ook 
zoekgebieden voor windenergie, die nader 
zullen worden onderzocht. Wij blijven in 
gesprek met de diverse gemeenten en de 
regio Noord-Holland zuid. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Motie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-
e-a-Besluitvorming-RES-U16-
aangenomen.pdf

M-98 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Opgave duurzame elektriciteit 
Stichtse Vecht– publiekrechtelijke 
bevoegdheid (M21-2) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan het College op te roepen 
geen gebruik te maken 
van de eventueel 
verkregen 
publiekrechtelijke 
bevoegdheid voor het 
verplichten van plaatsing 
van zonnepanelen op 
particulier eigendom;

Update 7-6-2021: Is in de RES ingevuld.             
Update 20-1-2021: In het kader van het 
realiseren van zonne-energie in onze 
gemeente stimuleren we zonne-energie bij 
inwoners, bedrijven en andere 
organisaties. We informeren hierover en 
brengen subsidiemogelijkheden zoveel 
mogelijk onder de aandacht. De gemeente 
vervult een stimulerende en faciliterende 
rol, waarbij er geen verplichtingen worden 
opgelegd

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-
september/19:30/Ontwerp-RES-U16-
Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-
Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-
elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-
bevoegdheid-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Motie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Motie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Motie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Motie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf


M-99 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Verbieden windturbines gebieden 
rond het Gein, Vechtgebied en 
Hollandse waterlinie (M21-8) (Het 
Vechtse Verbond e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. zich maximaal in te 
zetten om gebieden die 
binnenkort worden of zijn 
aangewezen als 
UNESCO erfgoed, 
liggend binnen de 
schootsvelden van de 
forten en / of deel 
uitmakend van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, de 
directe omgeving van het 
Gein, Aetsveldsepolder, 
Garstenpolder en 
Hoekerpolder en het 
gezichtsveld van 
voornoemde gebieden uit 
te sluiten van het “bod” en 
het “bod” hierop aan te 
laten passen;
2. de bedoelde uitsluiting 
in te brengen in de 
overleggen met de U16, 
de RES Amsterdam /  
Energie strategie Noord 
Holland Zuid;
3. de raad te informeren 
over de uitkomst

Update 7-6-2021: Is in de RES ingevuld.            
Update: 20-1-2021: Zowel de 
gemeenteraden van De Ronde Venen als 
Stichtse Vecht hebben een motie 
aangenomen dat er geen medewerking zal 
worden verleend aan windenergie in het 
Gein gebied, zodat de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden in het gebied 
zo goed mogelijk geborgd worden. 
Hierover heeft onlangs ook bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden tussen de 
provincies Noord-Holland en Utrecht en de 
gemeenten in en rondom dat gebied. Dit 
overleg wordt in 2021 vervolgd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-
september/19:30/Ontwerp-RES-U16-
Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-
HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-
rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-
Waterlinie-aangenomen.pdf

M-100 29-9-2020 Gemeenteraad Wisseborn Bod RES regio (M21-9) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.  zorg te dragen voor de 
lokale uitvoering van 
amendement 21.2 om dit 
van toepassing te doen 
zijn op Stichtse Vecht 
wanneer het amendement 
niet door de regio wordt 
overgenomen;

Update 7-12-21: deze motie is afgedaan 
en kan op afgehandeld gezet worden. 
Update 20-1-2021: Deze motie ziet toe op 
het opnemen als randvoorwaarde in 
bestemmingsplannen dat bij nieuwbouw 
zonne-energie dan wel een andere vorm 
van hernieuwbare energie een bijdrage 
levert aan de energiebehoefte. Ook dat 
voor bestaande bouw aantrekkelijke 
randvoorwaarden worden geschapen om 
de energiebehoefte te verlagen met 
bijvoorbeeld isolatie, gebruik van zonne-
energie en energie uit andere duurzame 
bronnen. Voor inwoners en bedrijven in 
bestaande woningen en bedrijfsgebouwen 
gelden subsidiemogelijkheden van het rijk 
en organiseren we samen met de Stichting 
Duurzame Vecht acties om het isoleren en 
toepassen van zonne-energie onder de 
aandacht te brengen en mogelijk te maken 
in de bestaande bouw.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/29-
september/19:30/Ontwerp-RES-U16-
Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-
Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf


M-101 30-9-2020 Gemeenteraad Van Vliet Onderwijsvoorziening Zuilense 
Vecht (M19-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. regie te voeren bij de 
totstandkoming van het 
IHP;
2. de gemeenteraad 
uiterlijk 1 april 2021 te 
informeren over de 
voortgang van de 
gesprekken;
3. een IHP voor Stichtse 
Vecht op te stellen, 
inclusief budget voor 
stimuleringsmaatregelen 
en sportfaciliteiten;
4. te streven uiterlijk 
februari 2022 het IHP aan 
te bieden aan de 
gemeenteraad, zodat de 
middelen voor de dekking 
van investeringen 
meerjarig kan worden 
vertaald in de Kadernota 
2023 en verder;

Update 27-1-2022  Met het gekozen 
bureau wordt in Q1 2022 inzichtelijk 
gemaakt wat de toekomstige vraag naar 
m2 Onderwijs is.
Daarna wordt met o.a. de schoolbesturen 
besproken welke onderwijskundige visie 
door vertaald moet worden naar 
gebouwconcepten waarna met een 
afwegingskader de volgorde van projecten 
wordt gekozen. 
 Op basis van kengetallen kan bij de 
college onderhandelingen een inzicht 
worden gegeven van de financiële 
gevolgen zonder dat het IHP gereed is. 
In het IHP komt een gedragen volgorde 
van projecten.
 Update 17-1-2022: Met het gekozen 
bureau, wordt in Q1 2022 alle informatie 
gebundeld en volgt op korte termijn 
informatie uitwisseling.                      
Update 13-9-2021:  de gesprekken over 
het programma 2022 zijn gevoerd en 
worden binnenkort in het PHO besproken. 
Mbt het IHP hebben 3 partijen een offerte 
uitgebracht, samen met een afvaardiging 
van de schoolbesturen zal een keuze 
gemaakt worden welk bureau de 
gemeente gaat ondersteunen.           
Update 5-7-2021: de gesprekken worden 
nu ingepland met de bedoeling deze nog 
voor het zomerreces te laten plaatsvinde  
Update 2-6-2021: de termijnplanning wordt 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/30-
september/19:30/Onderwijsvoorziening-
Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-
onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf

M-102 30-9-2020 Gemeenteraad Wisseborn Beleidsplan Openbare verlichting 
(M23-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand voor eind 2020 te komen 
met een startnotitie voor 
een nieuw en te 
actualiseren GVVP;
2. voor eind 2020 een 
inventarisatie te maken 
van de veelvuldig 
gebruikte fietsroutes door 
schoolgaande jeugd, 
oversteekplaatsen voor 
fietsverkeer en 
oversteekplaatsen bij 
rotondes voor 
fietsverkeer en deze te 
beoordelen op 
verkeersveiligheid;
3. uiterlijk eind 2021 met 
een uitgewerkte 
inventarisatie te komen 
welke 
oversteekplaatsen/rotond
es gebaat zijn bij 
bijvoorbeeld aanvullende 
(knipper)verlichting ter 
vergroting van de 
veiligheid;
4. op basis van deze 
inventarisatie uiterlijk eind 
2021 te komen met een 
voorstel van uitbreiding 
van de openbare 
verlichting om de 

Update 28-09-2022. Door ambtelijke 
capaciteitsproblemen is de startnotitie 
vertraagd. Deze wordt in Q4 2022 aan de 
raad verzonden. 
Update 1-12-2021: In Q4 2021 is een 
verbeterde startnotitie opgesteld die beter 
voldoet aan de eisen van dit moment. 
Door een ernstig gebrek aan ambtelijke 
capaciteit was de notitie vertraagd en 
inmiddels achterhaald. De vernieuwde 
notitie is inmiddels in concept gereed en 
ook een plan van aanpak (tem behoeve 
van de organisatie) is in concept gereed. 
In de maand december worden de puntjes 
op de i gezet zodat in januari de stukken in 
procedure kunnen worden gebracht.
Update 13-09-2021: in het vierde kwartaal 
wordt een startnotitie voor een op te 
stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd 
aan het college. In het 1e kwartaal van 
2022 zal de raad via een RIB worden 
geïnformeerd over de aanpak. Overige 
acties zullen opnieuw op de agenda 
verkeer worden ingepland.
Update 8-7-2021: de motie wordt 
betrokken bij het mobiliteitsbeleid. In 2022 
wordt dit beleid in Q 3 aan de raad 
voorgelegd. Een startnotitie in 2021 Q3. 
Stand van zaken 8-7-2021: Die notitie ligt 
in concept gereed, het collegevoorstel erbij 
is nog niet klaar. Het betreft het 
collegevoorstel ‘startnotitie nieuw 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/30-
september/19:30/Beleidsplan-openbare-
verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-
openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf


M-103 30-9-2020 Gemeenteraad Van Vliet Licht in de duisternis (M23-2) 
VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. een inventarisatie te 
maken van de fietsroutes 
die zeer donker zijn en tot 
gevaarlijke situaties 
kunnen leiden (ten 
gevolge van slechte 
verlichting dan wel 
afwezigheid van 
(voldoende) lichtmasten);
2. op basis van deze 
inventarisatie uiterlijk in 
april 2021 te komen met 
een voorstel voor 
uitbreiding van de 
openbare verlichting (al 
dan niet in samenspraak 
met andere overheden, 
zoals de Provincie) om de 
veiligheid te vergroten;
3. de uitbreiding van de 
openbare verlichting en 
de daarmee gemoeide 
kosten mee te nemen bij 
de kadernota 2022;

Update 27-1-22: De inventarisatie is op 27-
01-2022 gedeeld met de raad via RIB 03 
van 27-1-2022. Hiermee is de motie 
afgedaan                                           
Update 12-01-22: Eind januari zal de raad 
via een RIB worden geïnformeerd over de 
opvolging van de motie
Update 15.11.21:   inventarisatie en het 
voorstel voor de uitbreiding openbare 
verlichting fietspaden is gereed en wordt 
binnenkort met de wethouder gedeeld.     
Update 10-9-2021: De kostenraming is 
naar verwachting in oktober gereed.
Update 08-07-2021: de stand van zaken is 
ongewijzigd.                                      
Update 23-04-2021: Om een goed beeld 
te hebben van de plekken waar de 
verlichting niet aan de norm voldoet en de 
omvang hiervan te bepalen is een 
verlichtingsscan uitgevoerd.
Deze gegevens zijn nodig om te kunnen 
bepalen of en zo ja wat er dan aan extra 
verlichting bijgeplaatst moet worden. 
In het derde kwartaal is een kostenraming 
beschikbaar. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/30-
september/19:30/Beleidsplan-openbare-
verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-
duisternis-aangenomen.pdf

M-104 30-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Brief afschaffen 
verhuurdersheffing (M24-1) 
(PvdA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.     een brief te sturen 
naar de Tweede Kamer 
en de minister van 
Volkshuisvesting (cc aan 
de VNG en Aedes) met 
oproep om de 
verhuurderheffing op de 
kortst mogelijke termijn af 
te schaffen;
2.     in de brief de 
voorwaarde op te nemen 
dat de woningcorporaties 
de vrijgekomen financiële 
middelen inzetten ten 
gunste van investeringen 
in de sociale 
huurwoningen en bouw;
3.     de raad een afschrift 
te sturen van de brief en 
te informeren over de 
reactie op de brief; 

Update 07-07-21:  de brieven zijn 
verstuurd aan de minister van BZK en de 
2e Kamer met een afschrift aan de VNG 
en Aedes. Antwoordbrieven van de 
minister en de 2e Kamer zijn door de 
griffie gedeeld in het RIS: comissie Fysiek 
Domein 5-1-2021, onder ' Ter kennisname 
d.' De motie is daarmee uitgevoerd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/30-
september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-
verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-
Afschaffen-verhuurdersheffing-
woningcorporaties-aangenomen.pdf

M-105 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Welke sporter verdient een 
podium? (M-25-1) (CDA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. het initiatief voor een 
sportverkiezing/sportgala 
te ondersteunen;
2. uit te dragen dat 
Stichtse Vecht een 
gemeente is die sporten 
en bewegen zeer 
belangrijk acht en een 
warm hart toedraagt; 
genoemde streefdatum is 
Q2 2021

Update 15.11.21:gemeente ondersteunt 
de motie door te delegeren aan de 
sportraad , is afgehandeld                                   
Update 13-9-2021: staat 16-9-21 weer op 
de agenda van de sportraad.            
Update 2-6-2021: Het burgerinitiatief 
Welke sporter verdient een podium is 
vanwege corona doorgeschoven naar 
voorjaar 2022. Inmiddels is de Sportraad 
aangehaakt. Zij denken en helpen mee 
met de initiatiefnemers. De gemeente 
ondersteunt waar nodig. Inmiddels is het 
initiatief een standaard agendapunt bij de 
Sportraad. Zo blijven we gezamenlijk op 
de hoogte over de voortgang.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/30-
september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-
sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-
CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-
podium-gewijzigd-versie-250920-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-duisternis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-duisternis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-duisternis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-duisternis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-duisternis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing-woningcorporaties-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing-woningcorporaties-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing-woningcorporaties-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing-woningcorporaties-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing-woningcorporaties-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1-Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing-woningcorporaties-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf


M-106 30-9-2020 Gemeenteraad Reinders en Van 
Liempdt

Korte metten met oneigenlijk 
woongebruik (M26-1) (Samen 
Stichtse Vecht e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. de urgentie van dit 
prangende probleem te 
onderkennen en 
gemeentebreed in te 
zetten op een proactieve 
koers van handhaving 
ondermijningspraktijken 
en overlast die voortkomt 
uit deze vorm van 
oneigenlijk woongebruik; 
2. deze op te stellen 
proactieve koers en 
kordate aanpak ook een 
plek te geven in de 
integrale aanpak ‘Schoon, 
Heel en Veilig’ die aan de 
raad in november 2020 
wordt voorgelegd en dit 
niet af te laten hangen 
van de pilot “Goed 
Verhuurderschap”;

Update 24-2-2022: Het plan van aanpak is 
inmiddels vastgesteld wat betreft zowel het 
stopzetten als opheffen van situaties van 
illegale verhuur. Er is een dedicated team 
geformeerd dat het plan van effectief en 
efficiënt aanpak uitvoert. Ter kennisname 
gebracht aan de raad via de weekbrief van 
24-2-2022. De motie is hiermee 
afgedaan    .                        Update 20-1-
2021: Het oneigenlijk woongebruik wordt 
stevig aangepakt. In totaal zijn 19 panden 
door handhaving bezocht en leeg 
aangetroffen. Wegens de lockdown vind 
controle overdag plaats w.b. de panden 
die zijn aangeschreven en waarvan de 
verhuurder(s) hebben aangegeven dat die 
ontruimd zijn.We richten ons nu op de 
werkgevers en op extra aanmeldingen via 
de deze week uitgebrachte flyer met o.a. 
het e-mailadres als het telefoonnummer 
van het meldpunt Illegale Verhuur in de 
gehele gemeente Stichtse Vecht. Ook de 
controle van vakantieparken zal in Q1 
worden opgepakt
Update 13-9-2021: eerste 
handhavingsacties zijn geweest.Er is 
inmiddels een projectleider aangesteld en 
een meldpunt ingericht. Een plan van 
aanpak is in oktober beschikbaar.
2. De focus ligt in eerste instantie op de 
proactieve aanpak van oneigenlijk 
woongebruik in Maarssenbroek en 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/30-
september/19:30/Motie-Korte-metten-met-
oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-
Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-
oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf

M-107 4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Wilhelminastraat (M131) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie afgedaan 1. met de Woningstichting 
Vecht en Omstreken in 
overleg te treden om de 
volgende punten te 
bespreken die 
bovengenoemde zorgen 
kunnen verminderen.:a. 
ter uitvoering van het 
verlichtingsplan gebruik te 
maken van bijvoorbeeld 
een onderspot waarbij het 
voetpad wordt verlicht en 
de verlichting van de 
lantaarnpalen lager 
stralen. Hiermee wordt de 
verlichting doeltreffend 
gebruikt en hebben de 
omwonenden geen hinder 
van de verlichting van de 
galerij en de 
parkeerplaats; b. de 
achterkant van de tuin te 
voorzien van groen ter 
bescherming van de 
privacy van de bewoner, 
waarvan de erfgrens 
aansluit op de binnentuin; 
c. te bespreken of Vecht 
& omstreken in overleg 
kan gaan met de 
bewoners 
Domineeslaantje 41 en 

Update 14.3.22: Alle punten in de motie 
worden uitgevoerd.
Wij nodigen de indieners van de motie en 
alle andere betrokkenen uit om vlak voor 
de oplevering, de nieuwbouw te komen 
bekijken.  De motie is afgedaan                                         
Update 13-09-2021: Recent is er een 
uitspraak van RvS in dit dossier geweest, 
welke ook naar de gemeenteraad is 
gestuurd.
Nu de plannen definitief zijn, zal de 
woningbouw beginnen met de sloop en 
nieuwbouw. 
Update 07-07-2021: Van deze motie heeft 
de Woningstichting tijdens de 
vergadering(en) al toegezegd dat ze die 
gaan uitvoeren. Echter is er beroep 
ingediend bij RvS, waarvan de zitting as 
maandag 12 juli is. 
Zolang iets ‘onder de rechter’ ligt is het 
gebruikelijk dat college- en/of raadsleden 
geen acties ondernemen in dat dossier. 
Mocht er nog een gesprek nodig zijn met 
de Woningstichting zal dat pas 
plaatsvinden na de uitspraak.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/04-
november/19:30/Vaststellen-
bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-
Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-
inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-Korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-Korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-Korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-Korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-Korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-Korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-26-1-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-te-Breukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-a-inzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf


M-108 4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Sluiting zwembad Breukelen 
(M14.1) (PVV e.a.)

Motie afgedaan Indien het college besluit 
om het zwembad in 
Breukelen van de hand te 
doen en ondanks dat dit 
een bevoegdheid van het 
college is, zij dit eerst ter 
goedkeuring voorlegt aan 
de gemeenteraad van 
Stichtse Vecht;

Update 07-07-21:  Het college heeft met 
de motie beloofd om de raad te betrekken 
indien het zwembad ooit zou worden 
verkocht maar daar is geen sprake van.  
Hiermee is de motie afgehandeld. .

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/04-
november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-
PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-
sluiting-zwembad-Breukelen-
aangenomen.pdf

M-109 4-11-2020 Gemeenteraad Wisseborn Aanpassing van de N201 (M16.1) 
(GroenLinks e.a.)

Motie openstaand 1. binnen haar 
mogelijkheden de 
Provincie te attenderen 
op de bezwaren ten 
aanzien van de plannen; 
2.  het voorstel van de 
raad te bepleiten bij 
Gedeputeerde Staten dat 
het knooppunt 
Loenersloot desnoods in 
een afzonderlijk 
besluitvormingstraject 
beoordeeld wordt, nadat 
nader onderzoek en 
overleg met de bevolking 
heeft plaatsgevonden;  

Update 12-9-22:  met de Provincie en 
bewoners/Dorpsraad/fietsersbond is het 
traject t.h.v. de aansluitingen Vreeland en 
Loenersloot geschouwd. Wij hebben onze 
wensen kenbaar gemaakt. Dit wordt in het 
ontwerp meegenomen. .In het huidige 
maatregelenpakket voor de N201 zit geen 
verbreding tussen A2 en Loenersloot, het 
blijft 2x1. Besluitvorming is gepland op 14 
december in Provinciale Staten.
Update 17-1-2022:  De provincie heeft 
aangegeven dat zij de dorpsraad en 
uiteraard de gemeente meenemen in het 
verdere proces. Voorstel wordt februari 
2022 verwacht.                                   
Update 15.11.21: er is geen activiteit 
vanuit de provincie, geen update te 
melden.                                             
Update 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 07-07-21: Binnen het cluster 
verkeer wordt op basis van een 
inventarisatie van werkzaamheden een 
nieuwe planning opgesteld. Daarin wordt 
deze motie meegenomen.                           

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/04-
november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-
agenda-besluitvorming-rondom-de-
aanpassing-van-de-N201-in-het-bijzonder-
over-de-voorstellen-met-betrekking-tot-het-
knooppunt-Loenersloot/M-16-1-GL-e-a-
aanpassing-N201-aangenomen.pdf

M-110 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021 inzake 
afval  (M5.1) (Streekbelangen 
e.a.) Afhandeling

Motie aangenomen afgedaan Update 23-10-2021: zie de link in de kolom 
' extra informatie'. De motie kan hiermee 
worden afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-moties/M25-BKa-Antw-R-vraag-begr-
2021-Motie-110.pdf

M-110 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021 inzake 
afval  (M5.1) (Streekbelangen 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. onderzoek te doen 
naar de afvalkosten in 
omliggende regio’s die bij 
een andere 
afvalverwerker zijn 
aangesloten;
2. inspanningen te 
verrichten die op termijn 
moeten leiden tot lagere 
verwerkingskosten van 
afval;
3. inspanningen te 
verrichten, c.q. onderzoek 
te doen naar besparingen 
die behaald kunnen 
worden binnen de eigen 
organisatie;
4. de raad over de 
resultaten van haar 
inspanningen bij de 
bestuursrapportage 2021 
te informeren;

Update 28-06-2021: Tekstvoorstel is 
inmiddels gepasseerd aan de wethouder 
en ligt voor aan financiën ter 
implementatie aan de bijlage van de 
Berap. Daarmee kan deze motie worden 
afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-
1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-
inzake-afval-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-sluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-sluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-sluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-sluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-sluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/04-november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-Motie-PVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-sluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-moties/M25-BKa-Antw-R-vraag-begr-2021-Motie-110.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-moties/M25-BKa-Antw-R-vraag-begr-2021-Motie-110.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-moties/M25-BKa-Antw-R-vraag-begr-2021-Motie-110.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf


M-111 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021, 
inzake actieve 
subsidieverwerving  (M.5.4) 
(Streekbelangen e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan In de U10/16 regio het 
onderwerp 
subsidieverwerving tot 
onderwerp van aandacht 
te maken en aan de 
gemeenteraden in 
regionaal verband 
verworven subsidies 
kenbaar te maken;

Dit is een continu proces. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-
4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-
inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf

M-112 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps No regret duurzaamheidsacties 
intensiveren (M5.5) (GroenLinks 
e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. (collectieve) acties in 
Stichtse Vecht op no 
regret 
duurzaamheidsacties van 
isolatie en zonnepanelen 
te intensiveren;
2. verkenning te doen 
naar de mogelijkheden 
van grootschalige energie 
opwekking door 
zonnepanelen op 
parkeerplaatsen en op 
kasdaken te plaatsen;
3. op korte termijn met 
een voorstel naar de raad 
te komen

10-6-2021: Om no regret maatregelen te 
stimuleren hebben we diverse acties 
opgestart. Dit betreft twee 
subsidietrajecten voor kleinere 
energiebesparende maatregelen (2 ton 
voor RRE en 6,5 ton voor RREW), een 
succesvolle inkoopactie van Winst Uit je 
Woning (zie rapportage) en het opstarten 
van een project met betrekking tot Hybride 
warmtepompen (aardgasvrij ready maken). 
Daarnaast geven we Stichting Duurzame 
Vecht subsidie voor het begeleiden van 
bewoners, hebben we ons Regionale 
Energieloket (Jouw Huis Slimmer) om 
mensen met vragen over 
energiebesparing en energie opwek te 
begeleiden. Verder stimuleren we 
marktpartijen om met projecten te komen 
(via stimuleringsfonds duurzaamheid). Dat 
zijn meer structurele activiteiten.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-
5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-
regret-aangenomen.pdf

M-114.a 11-11-2020 Gemeenteraad Veneklaas Vrijheid van Meningsuiting 
(M5.12) (PVV e.a.)

Motie aangenomen afgedaan om de leraren in Stichtse 
Vecht een hart onder de 
riem te steken door 
publiek te verklaren dat 
ze afstand nemen van 
dreigementen, in welke 
vorm dan ook, richting 
leraren

11-1-2021: Zie 114.b voor de afdoening https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-
12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-
inzake-vrijheid-van-meningsuiting-
aangenomen.pdf

M-114.b 11-11-2020 Gemeenteraad Veneklaas Afdoening motie Vrijheid van 
Meningsuiting (M5.12) (PVV e.a.)

Motie aangenomen afgedaan om de leraren in Stichtse 
Vecht een hart onder de 
riem te steken door 
publiek te verklaren dat 
ze afstand nemen van 
dreigementen, in welke 
vorm dan ook, richting 
leraren

De portefeuillehouder heeft contact gehad 
met de scholen en daarnaast heeft de 
gemeente met het  nieuwsbericht (zie link 
onder 'extra informatie') leraren een hart 
onder de riem gestoken door publiek te 
verklaren dat we afstand nemen van 
dreigementen.

https://stichtsevecht.nl/nieuws/2578/samen-
voor-vrijheid-van-meningsuiting/

M-116 11-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Subsidieregeling afkoppelen 
regenwater (M7.1) (VVD)

Motie aangenomen afgedaan Extra middelen ter hoogte 
van maximaal 15.000 
euro vrij te maken voor 
het lopende 
begrotingsjaar (2020) uit 
de gelden voor 
duurzaamheid om de 
overige aanvragen die 
aan de voorwaarden 
voldoen voor dit jaar nog 
te kunnen honoreren. Op 
deze wijze worden 
inwoners maximaal 
gestimuleerd om een 
eigen bijdrage te leveren 
aan de gezamenlijke 
duurzaamheidsambitie en 
hierin niet teleurgesteld.

Update 07-07-2021: de middelen zijn 
beschikbaar gesteld in het GRP. De motie 
is daarmee uitgevoerd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/11-
november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-
agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-
afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-
11-20-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-vrijheid-van-meningsuiting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-vrijheid-van-meningsuiting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-vrijheid-van-meningsuiting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-vrijheid-van-meningsuiting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-vrijheid-van-meningsuiting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-12-Motie-PVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzake-vrijheid-van-meningsuiting-aangenomen.pdf
https://stichtsevecht.nl/nieuws/2578/samen-voor-vrijheid-van-meningsuiting/
https://stichtsevecht.nl/nieuws/2578/samen-voor-vrijheid-van-meningsuiting/
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-11-20-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-11-20-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-11-20-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-11-20-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-11-20-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Motie-vreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzake-subsidie-afkoppelen-regenwater-en-groene-daken-5-11-20-aangenomen.pdf


M-117 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Beleidsplan op weg naar nieuwe 
energie - Vele kleintjes maken 
een grote (M19-4) (Lokaal 
Liberaal e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. te onderzoeken of er 
een format is waarmee 
groepen huizen als 1 
coöperatie zonnepanelen 
kunnen plaatsen die qua 
opwekking voldoen aan 
de ondergrens van de 
RES (15 KWP);
2. dit format, wanneer dit 
inderdaad tot de 
mogelijkheden behoort, 
beschikbaar te stellen 
aan onze inwoners;
3. (nogmaals) te pleiten 
bij het Programma RES 
om kleinschalige 
installaties wel degelijk 
mee te laten tellen in de 
energieopgave RES;
4. dit standpunt in breder 
verband (andere 
gemeenten) kenbaar te 
maken;
5. erop te wijzen dat het 
laten meetellen van 
kleinschalige lokale 
capaciteit gemeente(s) 
zal helpen om zon op dak 
maximaal te stimuleren;

Update 10-9-2021: Afgedaan
Update 05-07-2021: Het is helaas niet 
mogelijk om groepen huizen als 1 
coöperatie aan te merken om zodoende te 
voldoen aan de ondergrens van 15 KWP. 
Via de RES-regio U 16 zullen wij nogmaals 
pleiten voor het mee laten tellen van 
kleinschalige installaties. Wij zijn hier ook 
voorstander van en hopen dat dit in de 
toekomst mogelijk zal zijn. Wij continueren 
het stimuleren van zonnepanelen zowel bij 
huishoudens als bij bedrijven om zoveel 
mogelijk zon op de daken te realiseren. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-december/19:30/M-
19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-
aangenomen.pdf

M-118 15-12-2020 Gemeenteraad Wisseborn Beleidsplan op weg naar nieuwe 
energie - Leveringszekerheid  
(M19-5) (Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. met de regio en de 
netbeheerder in gesprek 
te gaan over het blijven 
voldoen aan de 
bestaande normen van 
leveringszekerheid en 
kwaliteit van elektriciteit 
bij grootschalige 
opwekking van zonne-
energie; 
2. aan de Raad verslag te 
doen over de resultaten 
van het bedoelde overleg; 

Update 12-01-22: Stedin is 
verantwoordelijk voor de 
leveringszekerheid van energie. Stedin is 
een van de partners in de regionale 
samenwerking, waarbinnen aandacht is 
voor dit onderwerp. Het betekent onder 
meer dat het een terugkerend 
gespreksonderwerp is in de overleggen 
met Stedin. Daarmee kan deze motie op 
afgehandeld gezet worden.
Update 05-07-2021: In RES-regio U 16 
zijn we steeds in nauw overleg met Stedin 
over de beschikbaarheid van de 
netinfrastructuur in relatie tot de plannen 
van de gemeenten voor duurzame 
energie. In augustus a.s. vindt 
vervolgoverleg plaats over station Kortrijk, 
dat in de RES 1.0 als knelpunt voor de 
regio is aangemerkt. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-december/19:30/M-
19-5-SB-e-a-Leveringszekerheid-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-5-SB-e-a-Leveringszekerheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-5-SB-e-a-Leveringszekerheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-5-SB-e-a-Leveringszekerheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-5-SB-e-a-Leveringszekerheid-aangenomen.pdf


M-119 16-12-2020 Gemeenteraad Van Dijk Aansluiten ‘Coalition of the 
Willing’ mbt Vluchtelingkinderen 
(M21.1) (PvdA e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. zich aan te sluiten bij 
het initiatief ‘Coalition of 
the Willing’ van Stichting 
Vluchteling, 
Vluchtelingwerk 
Nederland en Defence for 
Children; 
2. afhankelijk van 
Rijksbekostiging en 
beschikbaarheid 
pleeggezinnen (dus naar 
draagkracht) mee te 
werken aan de opvang 
van 1 of meer 
vluchtelingkinderen; 

29-12-2020: Afgedaan door mail aan 
Stichting Vluchteling: Geachte mevrouw 
Marinussen, Op 12 oktober 2020 stuurde 
ik u namens gemeente Stichtse Vecht een 
bericht, dat aansluiting van onze 
gemeente bij de Coalition of the Willing op 
dat moment niet voor de hand lag.
De situatie is veranderd. Op 15 december 
jl. heeft de gemeenteraad van Stichtse 
Vecht een motie aangenomen, waarin zij 
het college opdracht geeft zich aan te 
sluiten bij de Coalition of the Willing.
Met dit bericht laten wij dan ook weten, dat 
gemeente Stichtse Vecht zich aansluit bij 
de Coalition of the Willing. Met vriendelijke 
groet, 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/16-december/19:30/M-
21-1-PvdA-e-a-Motie-Aansluiten-Coalition-of-
the-Willing-aangenomen.pdf

M-121.a 16-12-2020 Gemeenteraad Van Dijk Behoud bankfilialen voor Stichtse 
Vecht  (M24-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. een uiterste inspanning 
te doen om de resterende 
banken voor Breukelen, 
Stichtse Vecht te 
behouden en daarmee de 
dienstverlening voor onze 
inwoners en ondernemers 
op peil te houden;
2. het ING-hoofdkantoor 
via een brief te verzoeken 
het regiokantoor 
Breukelen, Stichtse Vecht 
niet te sluiten;

Zie voor de afdoening M-121.b https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/16-december/19:30/M-
24-1-Behoud-Bankfilialen-voor-Stichtse-
Vecht-15-dec-2020-aangenomen.pdf

M-121.b 16-12-2020 Gemeenteraad Van Dijk Afdoening motie Behoud 
bankfilialen voor Stichtse Vecht  
(M24-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. een uiterste inspanning 
te doen om de resterende 
banken voor Breukelen, 
Stichtse Vecht te 
behouden en daarmee de 
dienstverlening voor onze 
inwoners en ondernemers 
op peil te houden;
2. het ING-hoofdkantoor 
via een brief te verzoeken 
het regiokantoor 
Breukelen, Stichtse Vecht 
niet te sluiten;

11-1-2021: afgedaan met een brief aan de 
bankfilialen (zie de brief onder ' extra 
informatie')

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-moties/M-24-1-Afdoeningsbericht-
motie-Behoud-Bankfilialen-voor-Stichtse-
Vecht-VVD-e-a-20210111.pdf
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