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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * G.

Achternaam * Verstoep

E-mailadres * gverstoep@gmail.com

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Geen woorden maar daden in de regio

Inleiding *
In Stichtse Vecht zetten we in op een sterkere regionale profilering van 
onze gemeente.

Deze raadsperiode kent grote opgaven. Hoe kan de regio en de gemeente 
Stichtse Vecht het beste omgaan met de opgaven van groei van wonen, 
werken en bereikbaarheid, ruimte bieden aan opgaven zoals de 
energietransitie en klimaat adaptiviteit en tegelijkertijd de landschappelijke 
kwaliteiten beschermen.

Daartoe werkt de regio Utrecht bijvoorbeeld aan een gezamenlijk 
Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Het REP moet uiteindelijk 
medio 2021 gereed zijn. 

Onderhandelen
In deze periode zal de gemeente Stichtse vecht aan moeten geven op 
welke wijze zij kan en wil bijdragen aan bovenstaande regionale opgaven. 
De vijf opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie 
vragen om een zorgvuldige keuze of en waar die groei geaccommodeerd 
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kan worden door onze gemeente en waar niet! 

Vragen

Vraag 1 * Hoe ziet ons afwegingskader van de gemeente Stichtse Vecht er op dit 
moment uit inzake de grotere opgave in onze regio? Kunt u het 
afwegingskader concreet aanreiken, welke het college aan de 
bestuurstafels (U10) als onderhandelingskader meeneemt.

Vraag 2 * Op welke opgave zet de gemeente in en op welke opgave passen minder 
bij onze gemeente?

Vraag 3 * Op welke beleidsdocumenten is het afwegingskader van onze gemeente 
gebaseerd? 

Vraag 4 * Kan het college aangeven vanuit perspectief van onze inwoners, 
begrijpelijk en concreet, welke Stichtse Vechtse wensen, behoeften en 
prioriteiten worden uitonderhandeld aan de bestuurlijke tafels van de U10?

Vraag 5 * Welke resultaten wil het college minimaal binnenhalen in deze 
onderhandeling in de regio?Kunt u deze ondergrens smart maken voor de 
raad? Zo ja, hoe luidt dit resultaat?

Vraag 6 * Wanneer zijn deze regionale onderhandelingen maximaal geslaagd 
volgens het college? Kunt u dit gewenste onderhandelingsresultaat smart 
maken voor de raad? Zo ja, hoe luidt dit resultaat?

Vraag 7 * Heeft het college een stevige en voldoende opdracht meegekregen van de 
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raad in de aanstaande onderhandelingen in de regio en hou zou het 
college deze opdracht van de raad concreet omschrijven?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


