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Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Transparantie over collegebesluit met betrekking tot het Jaagpad
Inleiding * Verzoek deze vragen vóór 16 december 2017 te beantwoorden. Mocht dit 

niet mogelijk zijn dan zullen wij de vragen bij de raadsvergadering van 19 
december 2017 als mondelinge vragen indienen.

Vragen

Vraag 1 * Graag willen wij, zo mogelijk hoofdelijk, weten of het college achter de 
brief staat die is verzonden aan de Historische Kring Maarssen d.d. 24 
november 2017?

Vraag 2 * In de zaak van het Jaagpad / Historische Kring Maarssen is ons steeds door 
de wethouder gemeld dat de gemeente geen partij is geweest en dat beide 
andere partijen er in onderling overleg zijn uitgekomen. In genoemde brief 
staat nu totaal iets anders. Wat is juist?

Vraag 3 * Het verzoek van de rechtbank voor bemiddeling kennen wij als raad niet. 
Ook niet uit bijvoorbeeld de ingekomen stukken. Hoe zit dat?

Vraag 4 * Ik breng u nog even de antwoorden van onze technische vraag 115 
(beëindigen openbaarheid van een weg; Jaagpad) onder de aandacht. 
Besluiten over onttrekking van openbare grond is een bevoegdheid van de 
raad en dit was en is als zodanig niet gemandateerd aan zowel het voormalig 
college van B&W van Maarssen als nu aan het college van B&W van 
Stichtse Vecht. In het betreffende stuk staat dat de gemeente akkoord is 
gegaan en dan blijkbaar met een besluit voor akkoord van B&W. Hierover 
hebben wij niets in de collegebesluiten terug kunnen vinden. Hoe is dit 
besluit genomen? Unaniem? Op een ander moment?
Wij willen een transparant bestuur blijven uitdragen met een voor iedereen 
zichtbare onderbouwing. 
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Bijlagen
Voegt u een 
bijlage toe?

* ja

Uw bijlage(n) * 115. Antw. techn. vr. D. van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) - Beëindigen 
openbaarheid van een weg c.q. Jaagpad - 20171018.pdf


