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M-29 31-1-2017 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Woningbouw vierde kwadrant 
Kockengen (CDA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Onderzoeken naar 
mogelijkheden voor 
uitbreiding van 
woningbestand binnen de 
rode contour in 
Kockengen en dit te 
overleggen met Provincie 
en waterschappen.

Resultaten onderzoek zijn door middel van 
RIB nr.38 (2017  Bekend gemaakt aan de 
raad. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/31-januari/19:30/M13-1-
Streekbelangen-CDA-Woningbouw-vierde-
kwadrant-Kockengen-aangenomen-1.pdf

M-30 4-4-2017 Gemeenteraad Witteman Opschorten termijnen tbv de 
onderzoekscommissie (D66 e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Punten uit het advies van 
de burgemeester over te 
nemen.

Afgerond 29-5-2017: College van B&W 
heeft Raad van State gevraagd om 
behandeling uit te stellen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/04-april/19:30/M18-Het-
Vechtse-Verbond-en-D66-Opschorten-
termijnen-tbv-de-onderzoekscommissie-
aangenomen-1.pdf

M-31 27-6-2017 Gemeenteraad Van Vliet Versterking gebiedsgericht 
werken (PvdA e.a.)

Motie aangenomen openstaand In de nieuwe nota 
gebiedsgericht werken 
helder uiteen te zetten 
hoe het College, ism de 
Raad, vorm en inhoud wilt 
geven aan gebiedsgericht 
werken en wat daarbij oa 
de rollen en taken zijn 
van de wijkwethouders, 
gebiedsregisseurs en 
andere partners in de 12 
wijken en dorpen. 

Update 29.8.22: 
Het voorstel over de nieuwe 
samenwerkingsafspraken met de 
bewonersgroepen wordt uiterlijk 31 
augustus 2022 met alle bewonersgroepen 
gedeeld. De bewonersgroepen hebben 2 
maanden de gelegenheid om een reactie 
te geven. De gebiedsregisseurs geven per 
bewonersgroep toelichting waar gewenst. 
Eind oktober 2022 zijn er spreekuren om 
met de bewonersgroepen in gesprek te 
gaan over het voorstel. In november wordt 
er een plenaire bijeenkomst georganiseerd 
waar alle bewonersgroepen aan kunnen 
deelnemen.
In september wordt met een RIB de 
gemeenteraad over de totale voortgang 
vernieuwing GGW geïnformeerd.      
Update 18-01-2022:
Op 16 november 2021 is de raad via een 
informatieve commissie bijgepraat over de 
voortgang optimalisatie gebiedsgericht 
werken, inclusief de voorstellen die er 
liggen ten aanzien van de rollen en taken. 
Deze worden de komende maanden 
verder aangescherpt i.s.m. met o.a. de 
gemeentelijke organisatie, 
bewonersgroepen en ketenpartners. 
Update: 10-11-2021:  De gesprekken met 
de afdelingen (tot 1 november 2021) 
Buiten, Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Economie & Duurzaamheid zijn gevoerd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-
Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-
CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-
Aangenomen-1.pdf

M-31-a 27-6-2017 Gemeenteraad Socale cooperatie van start 
(PvdA e.a.)

Motie overgenomen 
door college 

afgedaan In RIB 21 van 18-4-2019 
heeft het college gemeld 
dat dat motie niet kan 
worden uitgevoerd. Er 
kon geen 
overeenstemming worden 
gereikt met de 
initiatiefnemers binnen 
het financiele kader van 2 
x € 25.000. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M1-
Motie-PvdA-Sociale-Cooeperatie-van-start-
Ingetrokken-want-overgenomen-door-B-W-
1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/31-januari/19:30/M13-1-Streekbelangen-CDA-Woningbouw-vierde-kwadrant-Kockengen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/31-januari/19:30/M13-1-Streekbelangen-CDA-Woningbouw-vierde-kwadrant-Kockengen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/31-januari/19:30/M13-1-Streekbelangen-CDA-Woningbouw-vierde-kwadrant-Kockengen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/31-januari/19:30/M13-1-Streekbelangen-CDA-Woningbouw-vierde-kwadrant-Kockengen-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-april/19:30/M18-Het-Vechtse-Verbond-en-D66-Opschorten-termijnen-tbv-de-onderzoekscommissie-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-april/19:30/M18-Het-Vechtse-Verbond-en-D66-Opschorten-termijnen-tbv-de-onderzoekscommissie-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-april/19:30/M18-Het-Vechtse-Verbond-en-D66-Opschorten-termijnen-tbv-de-onderzoekscommissie-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-april/19:30/M18-Het-Vechtse-Verbond-en-D66-Opschorten-termijnen-tbv-de-onderzoekscommissie-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-april/19:30/M18-Het-Vechtse-Verbond-en-D66-Opschorten-termijnen-tbv-de-onderzoekscommissie-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf


M-32 27-6-2017 Gemeenteraad Scholingbudget Gemeenteraad 
2018-2022 (Lokaal Liberaal e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. scholingbudget 2018-
2022 te voteren van € 
20.000 voor scholing 
Gemeenteraadsleden en 
cieleden ten laste van het 
batig saldo in de 
Programmabegroting 
2018; 2. beheer van dit 
budget mandateren aan 
Griffier en hem te laten 
rapporteren aan 
presidium

Er is budget van € 20.000 opgenomen in 
programmabegroting 2018.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M7-
Motie-Presidium-Scholingbudget-
Gemeenteraad-2018-2022-Aangenomen-
1.pdf

M-33 4-4-2017 Gemeenteraad Onderzoek Bp Landelijk Gebied 
Noord (stichtse Vecht Beweegt 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan Per direct zowel bij 
nieuwe als reeds 
ingezette bp procedures 
spoorboekje consequent 
te gebruiken

Onderzoek is uitgevoerd. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/04-juli/19:30/Nr-6-M1-
Motie-Stichtse-Vecht-Beweegt-e-a-
Onderzoek-Bp-Landelijk-Gebied-Noord-
aangenomen-1.pdf

M-34 26-9-2017 Gemeenteraad Van Dijk Monitor Re-integratie 
instrumenten (PvdA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan In de monitor SD vanaf 
Q4 2017 de volgende 
aanvullingen op te 
nemen: 1. Overzicht van 
klanten met loonwaarde 
van minder dan 100%;2. 
Aantal ingezette 
voorzieningen met aantal 
voorzieningen; 3. 0-
meting op deze gegeven 
uitvoeren met als 
peildatum 1-1-2018. In 
monitor SD vanaf Q2 
2018 als extra aanvulling 
opnemen: 5. Overzicht 
uitstroom uit de uitkering 
(totaal en naar werk), 
uitgesplits klanten met en 
zonder re-
integratiebegeleiding; o-
meting op extra gegevens 
met peildatum 1-4-2018

In samenspraak met de raad is er een 
Monitor Sociaal Domein ontwikkeld. Een 
deel van de motie is niet uitvoerbaar. Zo is 
er pas iets over loonwaarde te melden als 
mensen een baan hebben gevonden. De 
combinatie medewerker-baan bepaalt de 
loonwaarde. Het overleg met de 
klankbordgroep over de Monitor Sociaal 
Domein loopt nog. De klankbordgroep 
heeft geconcludeerd dat er behoefte is aan 
monitoring van resultaten en effecten, 
terwijl onderdelen van de motie meer het 
karakter van een managementrapportage 
hebben.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/26-september/19:30/M-
19-Motie-gewijz-PvdA-Maarsen-2000-
Monitor-Re-integratie-instrumenten-
aangenomen-r-20170926-1.pdf

M-35 26-9-2017 Gemeenteraad Voortgang nota Een Sterke basis 
(Maarssen 2000 e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Doorstart maken met 
nota Een Sterke Basis; 2. 
inzetten op een heldere 
visie op preventie en 
vroegsignalering;3. snel 
met een herziene nota 
een Sterke Basis komen, 
uiterlijk voor raad 19-12-
2017

Nota Sterke Basis is door de Raad 
vastgesteld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/26-september/19:30/M-
22-Motie-gewijz-Maarssen-2000-PvdA-HVV-
CDA-SVB-LL-Voortgang-nota-Een-Sterke-
basis-aangenomen-r-20170926-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M7-Motie-Presidium-Scholingbudget-Gemeenteraad-2018-2022-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M7-Motie-Presidium-Scholingbudget-Gemeenteraad-2018-2022-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M7-Motie-Presidium-Scholingbudget-Gemeenteraad-2018-2022-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M7-Motie-Presidium-Scholingbudget-Gemeenteraad-2018-2022-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M7-Motie-Presidium-Scholingbudget-Gemeenteraad-2018-2022-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-juli/19:30/Nr-6-M1-Motie-Stichtse-Vecht-Beweegt-e-a-Onderzoek-Bp-Landelijk-Gebied-Noord-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-juli/19:30/Nr-6-M1-Motie-Stichtse-Vecht-Beweegt-e-a-Onderzoek-Bp-Landelijk-Gebied-Noord-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-juli/19:30/Nr-6-M1-Motie-Stichtse-Vecht-Beweegt-e-a-Onderzoek-Bp-Landelijk-Gebied-Noord-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-juli/19:30/Nr-6-M1-Motie-Stichtse-Vecht-Beweegt-e-a-Onderzoek-Bp-Landelijk-Gebied-Noord-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/04-juli/19:30/Nr-6-M1-Motie-Stichtse-Vecht-Beweegt-e-a-Onderzoek-Bp-Landelijk-Gebied-Noord-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-19-Motie-gewijz-PvdA-Maarsen-2000-Monitor-Re-integratie-instrumenten-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-19-Motie-gewijz-PvdA-Maarsen-2000-Monitor-Re-integratie-instrumenten-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-19-Motie-gewijz-PvdA-Maarsen-2000-Monitor-Re-integratie-instrumenten-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-19-Motie-gewijz-PvdA-Maarsen-2000-Monitor-Re-integratie-instrumenten-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-19-Motie-gewijz-PvdA-Maarsen-2000-Monitor-Re-integratie-instrumenten-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-22-Motie-gewijz-Maarssen-2000-PvdA-HVV-CDA-SVB-LL-Voortgang-nota-Een-Sterke-basis-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-22-Motie-gewijz-Maarssen-2000-PvdA-HVV-CDA-SVB-LL-Voortgang-nota-Een-Sterke-basis-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-22-Motie-gewijz-Maarssen-2000-PvdA-HVV-CDA-SVB-LL-Voortgang-nota-Een-Sterke-basis-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-22-Motie-gewijz-Maarssen-2000-PvdA-HVV-CDA-SVB-LL-Voortgang-nota-Een-Sterke-basis-aangenomen-r-20170926-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/26-september/19:30/M-22-Motie-gewijz-Maarssen-2000-PvdA-HVV-CDA-SVB-LL-Voortgang-nota-Een-Sterke-basis-aangenomen-r-20170926-1.pdf


M-36 7-11-2017 Gemeenteraad Klomps Oplaadpunten voor elekrische 
auto's en fietsen (Groen Links 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Onderzoeken in alle 
kernen van SV naar de 
behoefte van 
oplaadpunten voor 
elektrische auto's en 
fietsen, i.o.m. wijkcie en 
dorpsraden. 2. Raad met 
regelmaat informeren ove 
voortgang plaatsen 
oplaadpunten

20-01-2021: In 2019 is onderzoek gedaan 
en zijn prognoses opgesteld over het 
verwachte aantal elektrische auto’s in de 
gemeente Stichtse Vecht. Het gaat naar 
verwachting om ca. 350 elektrische 
voertuigen in het jaar 2025.
Begin juli 2020 heeft de gemeente 
gecommuniceerd over het nieuwe beleid 
en de actuele laadpalenkaart en deze ter 
consultatie voorgelegd aan de inwoners op 
digitale wijze. 
Wij hebben alle reacties beoordeeld en 
indien nodig verwerkt.
De nieuwe “Beleidsregel 
oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen 
2020 gemeente Stichtse Vecht” is onlangs 
vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders en de raad is 
hierover geïnformeerd. Hiermee is voldaan 
aan de motie.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-
Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-
elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-
20171107-2.pdf

M-37 7-11-2017 Gemeenteraad Gahandicaptenparkeerplaats 
dekken uit Wmo (CDA e.a.)

Motie aangenomen afgedaan De kosten voor het 
realiseren van een 
gehandicaptenparkeerpla
ats op een aanwezige 
parkeerplaats in de 
openbare ruimte te 
dekken vanuit de WMO

Gemeenteraad heeft hierover een positief 
besluit genomen. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/07-november/19:30/M2-
Motie-CDA-HVV-
Gahandicaptenparkeerplaats-dekken-uit-
Wmo-aangenomen-r-20171107-2.pdf

M-38 7-11-2017 Gemeenteraad Tekstuele verslagen raad en 
commissie (ChristenUnie-SGP 
e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. De komende maanden 
een pilot met het 
geautomatiseerd 
opleveren van tekstuele 
verslagen van raads- en 
cievergaderingen; 2. 
meerdere leveranciers de 
mogelijkheid bieden zich 
te bewijzen; 3. evaluatie 
vóór behandeling 
voorjaarsnota 2018; 4. bij 
college dekking vragen uit 
de post onvoorzien. bij 
sterke afwijking van ca 
€30.000,00 voorleggen 
aan de raad

Notitie in de commissie van 21-5-2019 
besproken: Commissie wil overleg met het 
platform gehandicapten. Meeste fracties 
kiezen voor transcripties van 
raadsvergaderingen en commissies.   
ChristenUnie neemt initiatief voor motie bij 
Kadernota.                 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/07-november/19:30/M3-
Motie-ChU-SGP-HVV-LL-Tekstuele-
verslagen-raad-en-commissie-aangenomen-r-
20171107-2.pdf

M-39 7-11-2017 Gemeenteraad Klomps Zuilense Ring (NRU) (Groen 
Links e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. In nauwe 
samenwerking met Odall 
en de Buren v/d Zuilense 
Ring een meetplan op te 
stellen voor meting 
geluidsniveau's en 
concentratie 
luchtverontreiniging. 
2.Met de provincie tot 
overeenstemming te 
komen voor verbetering 
leefkwaliteit door reductie 
geluidshinder en 
verbetering luchtkwaliteit 
tov 2017.3. Dringende 
oproep aan provincie om 
de max snelheid te 
reduceren naar 80 km/u

14-6-2019: 1: In nauw overleg is met de 
Buren van Zuilensering is gekeken naar 
mogelijke meetlocaties. Dit strandde 
echter op de praktische uitvoering. 
Momenteel worden alternatieven verkend. 
2. door de provincie is onderzoek gedaan 
naar de effecten van de opwaardering van 
de Zuilense Ring op het gedeelte tot 
Maarssen 3. de oproep is gedaan en heeft 
ook geleid tot een aangenomen motie in 
Provinciale Staten waarin GS wordt 
verzocht om een voorstel te doen om 80 
km/u waarbij ook trajectcontrole mogelijk 
is.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2017/07-november/19:30/M4-
Motie-GL-PvdA-CDA-HVV-Zuilense-Ring-
NRU-aangenomen-r-20171107-2.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M2-Motie-CDA-HVV-Gahandicaptenparkeerplaats-dekken-uit-Wmo-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M2-Motie-CDA-HVV-Gahandicaptenparkeerplaats-dekken-uit-Wmo-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M2-Motie-CDA-HVV-Gahandicaptenparkeerplaats-dekken-uit-Wmo-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M2-Motie-CDA-HVV-Gahandicaptenparkeerplaats-dekken-uit-Wmo-aangenomen-r-20171107-2.pdf
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