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M-120 2-3-2021 Gemeenteraad Klomps Verkeersveiligheid N402 nabij 
Sportpark de Heul te Loenen aan 
de Vecht (M15-1) (CDA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. om op korte termijn de 
ernst van de situatie 
onder de aandacht te 
brengen bij de 
gedeputeerde van de 
Provincie; 
2. de Provincie te 
verzoeken, naast het 
pleidooi voor een 
gedegen onderzoek, zo 
snel mogelijk (tijdelijke) 
maatregelen te nemen 
die de verkeersveiligheid 
op de N402 vergroten;
3. de raad tussentijds 
terugkoppeling te geven 
over het vervolg;

Update 8-6-2021: Zie ook Toezegging T-
321: N.a.v. gesprek met de provincie zijn 
in de directe omgeving van het sportpart 
de volgende maatregelen getroffen ter 
verbetering van de verkeersveiligheid:
- 60km/u-zone tussen Kerklaan en Loenen 
ad V;
- Rode markering op de fietspaden op de 
kruisingsvlakken met de Slootdijk noord en 
zuid en Kerklaan;
- Attentieborden bij de oversteek bij 
sportpark de Heul;
-Rode coating op de Slootdijk tussen de 
N402 en Kerklaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/02-maart/19:30/M-15-1-
Motie-CDA-e-a-Verkeersveiligheid-N402-
nabij-Sportpark-de-Heul-aangenomen.pdf

M-121 30-3-2021 Gemeenteraad Klomps Geluidswaarden meenemen in 
kwaliteitsbepaling (M12-1) (SSV 
e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. bij de inspectieronde 
voor 
geluidswallen/geluidssche
rmen, gepland voor 
februari - april 2022, aan 
de voorkant de 
geluidswaarden mee te 
nemen in de 
kwaliteitsbepaling; 

Update 29-06-2021: Deze motie wordt 
volgend jaar uitgevoerd. Daarmee kan 
deze motie worden afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-12-1-
SSV-e-a-geluidswaarden-meenemen-in-
kwaliteitsbepaling-aangenomen.pdf

M-122 30-3-2021 Gemeenteraad Veneklaas Verruiming giften toestaan in de 
Bijstand  versie 25 maart 2021 
aanpassing bedrag (M15-1 (HVV) 

Motie aangenomen afgedaan 1. gebruik te maken van 
haar bevoegdheid af te 
wijken van de bepalingen 
uit de beleidsregels 
“Middelen Participatiewet, 
IOAW/IOAZ Stichtse 
Vecht 2019” . 
2.  Bijstandsgerechtigden 
zo spoedig mogelijk een 
vrijstelling van giften te 
geven tot € 1.200,- per 
jaar en de beleidsregels 
“Middelen Participatiewet, 
IOAW/IOAZ Stichtse 
Vecht 2019” hierop aan te 
passen.

26-5-2021: De beleidsregels zijn conform 
de motie aangepast, in RIB #33 is dit ook 
aan de gemeenteraad gemeld. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-
HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-
Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-
bedrag-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/02-maart/19:30/M-15-1-Motie-CDA-e-a-Verkeersveiligheid-N402-nabij-Sportpark-de-Heul-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/02-maart/19:30/M-15-1-Motie-CDA-e-a-Verkeersveiligheid-N402-nabij-Sportpark-de-Heul-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/02-maart/19:30/M-15-1-Motie-CDA-e-a-Verkeersveiligheid-N402-nabij-Sportpark-de-Heul-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/02-maart/19:30/M-15-1-Motie-CDA-e-a-Verkeersveiligheid-N402-nabij-Sportpark-de-Heul-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-12-1-SSV-e-a-geluidswaarden-meenemen-in-kwaliteitsbepaling-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-12-1-SSV-e-a-geluidswaarden-meenemen-in-kwaliteitsbepaling-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-12-1-SSV-e-a-geluidswaarden-meenemen-in-kwaliteitsbepaling-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-12-1-SSV-e-a-geluidswaarden-meenemen-in-kwaliteitsbepaling-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf


M-123 30-3-2021 Gemeenteraad Veneklaas Regiovisie Utrecht West (M16-1 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. een krachtige inbreng 
te leveren bij het 
opstellen van de 
regiovisie en bij het 
maken van afspraken de 
sturingsfilosofie van 
Stichtse Vecht 
nadrukkelijk voor het 
voetlicht te brengen;

Update 17-1-2022: De Regionale agenda 
is vastgesteld door de gemeenteraad op 
21 december 2021. Het pamflet waarin de 
samenwerkingsafspraken rond jeugd 
bestuurlijk worden vastgelegd wordt 20 
januari 2022 getekend, hierover wordt de 
raad middels een RIB geinformeerd. De 
motie is hiermee afgedaan. 
Update 15-11-21: De regionale agenda 
Jeugd wordt in december 2021 voor 
akkoord aangeboden aan de raad. Het 
Regioplan U16 Beschermd Wonen, min of 
meer te beschouwen als regiovisie, wordt 
na de zomer van 2022 aan de 
gemeenteraad aangeboden.             
Update 13-9-2021: De regionale agenda 
wordt in UW vastgesteld en naar 
verwachting in december 2021 voor 
akkoord aangeboden aan de 
gemeenteraad. 15 september 2021 is een 
regionale sessie voor de gemeenteraden 
UW om deze bij te praten.                        
Update 27-5-2021:Het proces kost iets 
meer tijd- bestuurlijk worden nu de 
belangrijkste aandachtspunten / thema’s 
voor regionale samenwerking besproken. 
Daarna volgt het ophalen van input bij 
ouders, jongeren en aanbieders, naar 
verwachting wordt hier voor de zomer nog 
een start mee gemaakt. De datum waarop 
de regionale visie moet worden 
vastgesteld door de gemeenteraad is door 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-
Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-
aangenomen.pdf

M-124 30-3-2021 Gemeenteraad Van Vliet KNIL graven (M17-1) (Lokaal 
Liberaal)

Motie aangenomen afgedaan 1. de graven van de 1e 
generatie Molukse KNIL-
veteranen een bijzondere 
status te verlenen, in 
overleg met 
nabestaanden en/of 
vertegenwoordigers van 
de Molukse 
gemeenschap; 

2. met een voorstel te 
komen ter dekking van de 
wegvallende 
legesinkomsten;

Update 29.8.22 :    de graven van de ex 
KNIL militairen hebben inmiddels de 
speciale status gekregen. Het college 
heeft dit februari 2022 besloten. Motie is 
afgedaan                                            
Update 13-01-22: Er zal begin februari 
2022 een voorstel aan het College worden 
voorgelegd m.b.t. het vaststellen van de 
bijzondere status graven KNIL veteranen.
Update 10-11-2021: Inmiddels is het 
vooronderzoek afgerond en zijn de 
consequenties goeddeels in beeld. Een 
B&W advies wordt voorbereid voor januari 
2022. 
Update 09-09-2021: We hebben inmiddels 
de betreffende graven in beeld en 
nagenoeg de huidige status ervan. 
Vervolgens een voorstel opstellen voor de 
toekomstige status. Personele bezetting is 
een knelpunt voor de planning.
Update 07-07-21: Met de 
vertegenwoordigers van de Molukse 
gemeenschap wordt besproken hoe aan 
deze motie invulling kan worden gegeven. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-17-1-
Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-graven-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-17-1-Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-graven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-17-1-Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-graven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-17-1-Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-graven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-17-1-Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-graven-aangenomen.pdf


M-125 12-5-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Project Hazeslinger (M12-2) Motie aangenomen openstaand 1. het project Hazeslinger 
de prioriteit te geven die 
het verdient en zo snel 
als mogelijk de benodigde 
(extra) capaciteit te 
organiseren en in te 
zetten op het project 
waardoor het project op 
de lijst lopende ruimtelijke 
projecten kan worden 
opgenomen waardoor 
samen met de 
initiatiefnemers een 
voortvarend vervolg kan 
worden gegeven aan de 
doorstart;

Update 19.9.22: Er zijn geen 
ontwikkelingen te melden.                    
Update: 10-11-2021: Geen wijzigiging 
t.o.v. 2-9-2021.
Update: 2-9-2021: De status is ten 
opzichte van de laatste update op 06-07-
2021 ongewijzigd.  
Update: 06-07-2021 In 2021 is geen 
capaciteit dit project op te pakken. In 2022 
wordt dit opnieuw bezien. Voor dit project 
is naast projectleiderscapaciteit ook veel 
inzet vanuit team Buiten vereist. Zie ook T 
271 voor algemene toelichting.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-
VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-
aangenomen.pdf

M-126 8-6-2021 Gemeenteraad Veneklaas Orange the World (M13-1) (CDA 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. indien mogelijk dit jaar 
tenminste drie gebouwen 
in Stichtse Vecht tot 10 
december oranje  te 
kleuren;
2. de campagne zoveel 
als mogelijk via de 
gemeentelijke gebouwen 
(organisaties) bekend  te 
maken;

Update 12-7-2021: De motie Orange the 
World wordt uitgevoerd, er zijn geen 
afwijkingen te melden. Motie is hiermee 
afgehandeld

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/08-juni/19:30/M-13-1-
Motie-CDA-e-a-Orange-the-World-
aangenomen.pdf

M-127 15-9-2021 Gemeenteraad Reinders Kaderstellende en controlerende 
rol van de raad in P.O.-beleid (M1-
1) (SSV e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. de raad periodiek en bij 
aanvang maandelijks te 
informeren aan de hand 
van heldere indicatoren 
wat de voortgang is van 
de reorganisatie en 
doorontwikkeling met 
betrekking tot organisatie 
en personeel;
2. de raad periodiek en bij 
aanvang maandelijks te 
informeren aan de hand 
van heldere indicatoren 
over de onderdelen van 
de programma’s die niet, 
of niet volledig worden 
opgepakt en wat daarvan 
de risico's zijn (financieel 
of anderszins);
3. via het presidium 
iedere commissie Bestuur 
en Financiën tot nader 
order de voortgang van 
de reorganisatie en 
doorontwikkeling 
structureel te agenderen 
en de portefeuillehouder 
en op uitnodiging de 
secretaris de gelegenheid 
te geven een mondelinge 
toelichting te geven;    

Update 20-1-2022: De gemeentesecretaris 
en de burgemeester houden de raad en 
commissie op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen de organisatie. 
Hiermee is deze motie afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/15-
september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-
GL-inzake-informatiepositie-raad-
kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/12-mei/19:30/M-12-2-VVD-e-a-inzake-project-Hazeslinger-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-juni/19:30/M-13-1-Motie-CDA-e-a-Orange-the-World-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-juni/19:30/M-13-1-Motie-CDA-e-a-Orange-the-World-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-juni/19:30/M-13-1-Motie-CDA-e-a-Orange-the-World-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-juni/19:30/M-13-1-Motie-CDA-e-a-Orange-the-World-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-GL-inzake-informatiepositie-raad-kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-GL-inzake-informatiepositie-raad-kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-GL-inzake-informatiepositie-raad-kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-GL-inzake-informatiepositie-raad-kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-GL-inzake-informatiepositie-raad-kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/Motie-1-1-versie-4-SSV-en-GL-inzake-informatiepositie-raad-kaderstellende-rol-bij-Po-beleid-unaniem-aangenomen.pdf


M-128 28-9-2021 Gemeenteraad Polman RES - Helderheid kosten 
energietransitie (M-17.2) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. helderheid te bieden 
aan inwoners en 
bedrijven over de 
meerkosten waarmee zij
geconfronteerd zullen 
worden tgv de 
energietransitie;
2. in de 
uitvoeringsplannen 
kostentransparant te zijn 
voor inwoners en 
bedrijven;

Update 29.8.22: We zijn nu de eerste 
casus met Opbuuren aan het uitwerken.  . 
Dan kan meer gezegd worden over de 
kosten voor de energietransitie zoals is 
aangegeven.                                      
Update 6-12-21: Zoals eerder 
aangegeven, wordt er in het kader van de 
RES 1.0 uitvoering gegeven aan de door 
de raad vastgestelde lokale opgave 
duurzame elektriciteit door middel van de 
realisatie van zonnevelden.
Hieraan zijn geen kosten verbonden voor 
inwoners en bedrijven. Deze zonnevelden 
worden, na vaststelling door de raad van 
het uitvoeringsplan zonnevelden, 
gerealiseerd door initiatiefnemers.
Bij deze realisatie wordt gestreefd naar 
50% lokaal eigendom, zodat de omgeving 
kan meeprofiteren van de opbrengen.

Lid 2 heeft het meer betrekking op warmte. 
Wanneer de raad in december de 
Transitievisie warmte vaststelt kan worden 
gestart met het opstellen van de 
wijkuitvoeringsplannen en
komt er meer zicht op de mogelijke kosten 
voor inwoners en bedrijven. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/28-september/19:30/M-
17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-
energietransitie-aangenomen.pdf

M-129 28-9-2021 Gemeenteraad Polman RES - Zon op dak juridisch 
toetsen (M-17.3) (VVD e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan 1. de business case om 
een collectief van 
particuliere woningen en 
(stal)daken die 
gezamenlijk
meer dan de ondergrens 
van 15 kwp opwekken ter 
toetsing voor te leggen 
aan de
landsadvocaat opdat 
helderheid kan worden 
verkregen welke 
juridische vorm nodig is 
om
dergelijke initiatieven mee 
te laten tellen voor de 
RES;
2. na uitsluitsel de 
juridische uitkomst te 
delen in U16 en landelijk 
verband opdat deze
mogelijkheid de norm 
wordt en ons landschap 
zoveel mogelijk behouden 
blijft;

Update 29.8.22: Particuliere daken tellen 
niet mee en worden ook in de toekomst 
niet meegeteld. Er is wel een landelijke 
lobby gaande, maar die lijkt vooralsnog 
niet succesvol. VNG neemt hierin het 
voortouw. Deze motie is afgedaan.                 
Update 20-12-21:In het Klimaatakkoord is 
een doelstelling (84TWh in 2030) 
opgenomen voor de benodigde groei van 
hernieuwbare elektriciteit. Deze 
doelstelling is afgeleid van het doel uit de 
Klimaatwet om de uitstoot van 
broeikasgassen met 49% te verminderen 
in 2030. Meer informatie over het 
Klimaatakkoord vindt u hier:
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klim
aatakkoord/documenten/publicaties/2019/
06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord.pdf

Op de pagina’s 158 en 162 wordt 
aangegeven dat men verwacht dat de 
komende jaren 7 TWh extra energie-
opwek zal plaatsvinden op particuliere 
daken. Deze hoeveelheid is al 
meegenomen/ afgetrokken van de totale 
hoeveelheid benodigde energie uit 
duurzame bronnen. Zo is er 35 TWh 
overgebleven om op grootschaliger wijze 
op land te produceren. daarvoor zijn dus 
de RESsen opgericht
In dit volgende document is een verdere 
onderbouwing van de gemaakte keuzen te 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/28-september/19:30/M-
17-3-VVD-e-a-inzake-RES-zon-op-dak-
juridisch-toetsen-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
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M-130 9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn Programmabegroting inzake 
draaiboek uitval (M 6.1) (SB e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1.het college op te dragen 
om ten spoedigste een 
draaiboek op te stellen 
voor het geval van uitval 
en/of gijzeling van de 
digitale systemen;
2. de raad te infomeren 
over de planning wanneer 
dit draaiboek gereed zal 
zijn;
3. de raad te informeren 
over de wijze waarop het 
college de adviezen uit de 
ledenbrief VNG d.d. 28 
oktober jl. al dan niet wil 
implementeren;

Update 29.8.22: Voor het opstellen van 
een uitgebreider draaiboek dan het huidige 
algemene continuïteitsplan, voor het geval 
van uitval en/of gijzeling van de digitale 
systemen, is vooronderzoek gedaan. Er is 
in het Handboek Bevolkingszorg van OOV 
opgenomen hoe te handelen bij een 
cyberincident. In Q3-Q4 2022 gaan we, 
met behulp van een externe leverancier,  
een Bedrijfs Continuïteits Plan (BCP) 
opstellen. Dit  plan dient als basis voor het 
opzetten en implementeren van 
bedrijfscontinuïteitsmanagement in de 
organisatie. Een vervolg op het BCP is 
dan de doorvertaling naar de 
crisisorganisatie, het implementeren van 
maatregelen en het borgen van het BCP in 
een meerjarig programma.  De motie is 
afgedaan.                                   Update 25-
11-12: 
Momenteel wordt er gewerkt aan de 
uitvoeringsopdracht en er wordt gewerkt 
aan de continuiteit. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-1-SB-e-a-programmabegroting-inzake-
draaiboek-uitval-aangenomen.pdf

M-131 9-11-2021 Gemeenteraad Van Vliet Meer aanjagen vergroenen tuinen 
en straten (M 6.5) (GL e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan inwoners uit te nodigen 
om hun tuin of straat te 
vergroenen door tegels te 
verwijderen door een 
actieve be-nadering, 
bijvoorbeeld op 
wijkniveau.

Update 29.8.22:  In de raad van 21 
december 2021 zijn wijzigingen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2014 
(APV) vastgesteld, waardoor het mogelijk 
is geveltuintjes aan te leggen.
Het college heeft op 22 maart 2022 de 
“Nadere regels geveltuintjes’, als 
onderdeel van het voorstel Zelfbeheer van 
adoptiegroen gemeente Stichtse Vecht 
vastgesteld.
Geveltuintjes mogen nu door bewoners 
zonder vergunning aangelegd worden. 
Informatie kunnen bewoners vinden op de 
gemeentewebsite “groen zelf doen” .‘Ook 
stimuleren we de aanleg van geveltuinen 
door bewoners, door het ophalen van 
tegels en zand en het maken van goede 
kantopsluitingen. Hierdoor blijven ook 
onze stoepen in de openbare ruimte 
netjes. Dit doen we niet op individuele 
basis, maar alleen als bewoners zich zelf 
organiseren en een groot deel van een 
straat aangeeft geveltuinen te willen. Voor 
maart 2023 staat een bomenactie op de 
planning. De motie is hiermee afgedaan.                                       
Update 17-1-2022: In Q1 2022 
onderzoeken we met groen en 
communicatie wat er nodig is om 
uitvoering te geven aan deze motie.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-5-GL-e-a-Meer-aanjagen-vergroenen-
tuinen-en-straten-aangenomen.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-5-GL-e-a-Meer-aanjagen-vergroenen-tuinen-en-straten-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-5-GL-e-a-Meer-aanjagen-vergroenen-tuinen-en-straten-aangenomen.pdf


M-132 9-11-2021 Gemeenteraad Polman Versnellen zon op dak bedrijven 
(M 6.7) (GL) 

Motie aangenomen afgedaan 1. Een externe partij of 
een coalitie van partijen, 
geschikt voor de 
opdracht, in staat te 
stellen om zon op dak 
van bedrijven sterk aan te 
jagen en te faciliteren;
2. hiervoor 50.000 euro 
voor 2022 beschikbaar te 
stellen.

Update 29.8.22: is afgedaan. Project loopt. 
Eerste resultaten worden in 2023 
verwacht. We gaan de Raad hierover 
uitgebreid informeren zodra we de 
monitoring gereed hebben. Dan weten we 
de nul situatie en de potentie voor zon op 
dak in de gemeente Stichtse Vecht.  
Update 2-2-22: Deze motie kan worden 
afgedaan. ECUB heeft opdracht gekregen 
voor 50.000 euro voor zon op dak. 
Uitgebreidere informatie volgt spoedig in 
een RIB. Er loopt een groot project voor 
zon op dak aan te jagen. De start wordt 
maandag 7 feb 22 met Arjan Wisseborn 
besproken.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-7-GL-Versnellen-zon-op-dak-bedrijven-
aangenomen.pdf

M-133 9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn Fietsbrug Nieuwersluis (M 6.8) 
(GL)

Motie aangenomen openstaand het bruggetje over de 
Wetering bij Nieuwersluis 
te vervangen door een 
fietsvriendelijke brug 
zoals vermeld in het 
GVVP deel C (indien 
mogelijk vóór het begin 
van het fietsseizoen). Als 
er duidelijkheid is over de 
exacte plek waar de 
nieuwe brug zal worden 
aangelegd zodat er geen 
sprake is van een 
mogelijke desinvestering

Update 18-8-22: Voorgaande update is 
nog steeds actueel.
Update 2-02-22: Er is op 2-2-22 een 
update middels RIB naar de raad 
verzonden. Zie de link onder 'Extra 
informatie'.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-moties/Tekst-RIB-bij-motie-133.pdf

M-134 9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn Inzameling PMD elke 3 weken (M 
6.10) (CDA) 

Motie aangenomen afgedaan de inzameling van PMD 
elke 3 weken te laten 
plaatsvinden, bij voorkeur 
per 1-1-2022 en dit te 
verwerken in de 
Verordening op de heffing 
en invordering van 
afvalstoffenheffing 2022 
en een bijbehorende 
begrotingswijziging

Update 10-01-22: De motie is 
aangenomen en verwerkt in de contracten. 
Per 1 januari jl. wordt de inzameling 
overeenkomstig de motie uitgevoerd en is 
deze eveneens verwerkt in de 
afvalkalender. Kortom afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-10-CDA-Inzameling-PMD-elke-3-weken-
aangenomen.pdf
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