
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie

T-90 8-1-2019 Fysiek Domein Van Dort Bp Ln. V. Nifterlake -speciale 
dakpannen

Toezegging apr-19 afgedaan De toekomstige bewoners 
op de hoogte brengen 
van de suggestie om 
speciale dakpannen te 
gebruiken waarin vogels 
en vleermuizen kunnen 
nestelen.

Besproken met de initiatiefnemer in januari 
2019.

T-91 8-1-2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - second 
opinion over gevolgen ter inzage 
leggen

Toezegging jan-19 afgedaan De huisadvocaat vragen 
om een second opinion 
over de gevolgde 
procedure bij de ter 
inzage legging van het 
bestemmingsplan P2 & 
P3 in Bisonspoor en de 
na de ter inzage legging 
toegevoegde 100 
zorgwoningen

Ligt ter inzage

T-92 8-1-2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - 
(on)mogelijkheid opnemen 
zorgwoningen

Toezegging jan-19 afgedaan Schriftelijk reageren op 
de (on)mogelijkheid van 
het opnemen van een 
minimum aantal 
zorgwoningen in het 
bestemmingsplan en in 
een intentieovereenkomst 
met WinterTrus

Ligt ter inzage

T-93 8-1-2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - actuele 
parkeerbalans

Toezegging jan-19 afgedaan Zorgen voor een 
geactualiseerde 
parkeerbalans

Ligt ter inzage

T-94 8-1-2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - info 
infrastructuur Maarssenbroek 
naar raad

Toezegging apr-19 afgedaan Zodra er informatie 
beschikbaar is over de 
infrastructuur in 
Maarssenbroek met 
betrekking tot toename 
van het verkeer als 
gevolg van nog nieuw te 
bouwen woningen, deze 
naar de raad sturen.

Zie RIB 09 van 7-2-2019 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-
Verskeersonderzoek-Mbroek-
Waterschapsverkiezingen-Aankoop-
Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-
a.pdf

T-95 15-1-2019 Fysiek Domein Voorzitter Burgerinitiatief Atlantische Buurt 
Maarssen - is begrotingswijziging 
nodig

Toezegging jan-19 afgedaan Uitzoeken of voor de 
benodigde € 200.000,-- 
een begrotingswijziging 
nodig is en zo ja, dit in het 
raadsbesluit opnemen.

Er is dekking en dus een 
begrotingswijziging noodzakelijk (cie 5-2-
2019)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-09-7-2-2019-wachttijd-WMO-Verskeersonderzoek-Mbroek-Waterschapsverkiezingen-Aankoop-Plesmanln-446-Grondaankoop-collegelid-e-a.pdf


T-96 29-1-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz overlast scheepvaart 
beantwoorden

Toezegging feb-19 afgedaan van brief B-01 (jan-19) 
over overlast van 
scheepvaart op het 
Amsterdam-Rijnkanaal de 
beantwoordingsbrief ter 
kennisname naar de raad 
sturen;

Gesprek gehad met inwoner, zie brief H-
01 (feb-19)

T-97 29-1-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz bestuurlijke 
ongerijmdheden

Toezegging feb-19 afgedaan van brief B-12 (jan-19) 
over diverse zaken in 
Loenen aan de Vecht de 
beantwoordingsbrief ter 
kennisname naar de raad 
sturen.

T-98 5-2-2019 Sociaal Domein Veneklaas Toetsen website op wet- en 
regelgeving en taalgebruik

Toezegging jul-19 afgedaan De website bekijken op 
gebied van begrijpelijke 
taal en de locale 
regelgeving en andere 
wetgeving toetsen op 
actualiteit. 

 De website is bekeken op gebruikelijke 
taal. In RIB nr. 70 van 6-11-2019 is 
toegelicht dat de vernieuwde website eind 
2019 operationeel wordt. Dan worden de 
teksten aangepast.

T-99 19-2-2019 Fysiek Domein Van Dijk Rol Kansis bij bezetting 
recreatieschap

Toezegging jun-19 afgedaan Uitzoeken wat de 
eventuele mogelijkheden 
zijn voor Kansis om een 
rol te spelen bij de 
personele bezetting bij 
het Recreatieschap en de 
raad hierover schriftelijk 
informeren.

 9 mei 2019: afgedaan via RIB 25 2019 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-
Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-
2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-
Gageldijk.pdf

T-99-2 19-2-2019 Fysiek Domein Klomps Mogelijke oplossing 
parkeerproblematiek Bisonspoor

Toezegging apr-19 afgedaan de raad meenemen in het 
traject van mogelijke 
oplossingen voor de 
parkeerproblematiek in en 
rond Bisonspoor

Tijdens de commissie fysiek domein van 7-
1-2020 over Planetenbaan is het 
mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek aan 
de stukken toegevoegd.

T-100 19-2-2019 Fysiek Domein Klomps Integraal verkeersonderzoek 
Maarssenbroek

Toezegging mrt-19 afgedaan Ongeveer half maart de 
raad middels een RIB 
informeren over de 
onderzoeksopdracht met 
tijdpad voor een integraal 
verkeersonderzoek voor 
Maarssenbroek.

Informatieve commissie op 24 september 
2019. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-Gageldijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-Gageldijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-Gageldijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-Gageldijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-Gageldijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-25-9-mei-2019-Bisonspoor-P2-Bp-Rondom-de-Vecht-Jaarverslag-kinderopvan-2018-De-Sirkel-KansisGroen-Herenweg-Gageldijk.pdf


T-101 19-2-2019 Fysiek Domein Van Dijk Svz nieuwbouwproject 
Zwanenkamp

Toezegging mrt-19 afgedaan Een schriftelijke stand 
van zaken met betrekking 
tot het nieuwbouwproject 
in Zwanenkamp aan de 
raad sturen.

Portaal heeft het plan aangepast., Zodra 
deze dermate ver is uitgewerkt zal het 
aangepast plan en de anterieurse 
overeenkomst aan het college worden 
voorgelegd inclusie een RIB. Bij 
instemming van het college zullen de 
informatiebijeenkomsten voor de buurt 
worden georganiseerd.

T-102 5-3-2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De 
Admiraal Breukelen - vragen 
wijkcie beantwoorden

Toezegging mrt-19 afgedaan De schriftelijke vragen 
van mevrouw Vis, 
namens de wijkcommissie 
Breukelen, binnen twee 
weken beantwoorden en 
de raad een afschrift van 
de antwoordbrief sturen.

Mw. Vis heeft op 8 maart 2019 per mail 
een antwoord ontvangen en het antwoord 
heeft haar tevreden gesteld. 

T-103 5-3-2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De 
Admiraal Breukelen - 
informatieavond plannen

Toezegging mrt-19 afgedaan De informatieavond over 
de bouw van 
appartementencomplex 
De Admiraal in Breukelen 
Noord plannen en de 
raad hierover informeren.

Op 25 maart 2019 heeft een 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden, die 
via de raadskalender is gecommuniceerd.

T-104 5-3-2019 Gemeenteraad Van Dijk Collegebesluit planvorming 
Kuyperstraat

Toezegging mrt-19 afgedaan Checken waarom 
collegebesluit over het 
doorgaan van de 
planvorming voor de 
Kuyperstraat niet in de 
besluitenlijst van het 
college is opgenomen en 
de raad hierover 
informeren.

De gemeentesecretaris heeft 
Bestuursondersteuning op 5 maart 2019 
per mail gevraagd of en zo ja wanneer en 
hoe het college heeft besloten door te 
gaan met de bouw/ontwikkeling 
Kuiperstraat. In antwoord daarop heeft de 
medewerker van Bestuursondersteuning 
op 7 maart 2019 bericht dat de 
aantekeningen van de gemeentesecretaris 
en van de medewerker zelf heeft  
doorgenomen van de collegevergadering 
van 19 februari jl. en dat daaruit bleek dat 
het college heeft gekozen om de 
gebruikelijke procedure te volgen gelet op 
het standpunt van de meeste raadsfracties 
in de commissievergadering en dit in een 
RIB aan de raad te melden. In de RIB van 
21 februari 2019 staat vermeld: In de 
commissievergadering Fysiek Domein van 
5 februari 2019 is bij de behandeling van 
het burgerinitiatief Atlantische Buurt door 
de meeste fracties aangegeven dat de 
planontwikkeling voor de 
herontwikkellocatie aan de Kuyperstraat 
door moet gaan. Beslispunt 6 van het 
burgerinitiatief, dat oproept om tot de 
vaststelling van de visie geen besluiten te 
nemen over ruimtelijke ontwikkelingen in 
de Atlantische Buurt, is daarmee komen te 

      



T-105 12-3-2019 Sociaal Domein Veneklaas Welke verenigingen zijn 
aangesloten bij U-Pas

Toezegging apr-19 afgedaan Onderzoek welke 
verenigingen in Stichtse 
Vecht niet zijn 
aangesloten bij de U-pas. 
Alle verenigingen in 
Stichtse Vecht zijn wel 
aangesloten bij het 
Jeugdsportfonds.

Afgedaan via mail van 2-4-2019. Uit de 
gegevens van het U-pas bureau blijkt dat 
60 lokale sportverenigingen (en 9 
commerciële aanbieders) zijn aangesloten 
bij de U-pas. Lees meer onder Extra 
Informatie

Op de besluitenlijst is niet expliciet 
opgenomen om door te gaan met plan 
Kuiperstraat. Op de besluitenlijst staat 
vermeld:

T-106 12-3-2019 Sociaal Domein Veneklaas In gesprek gaan met de Blauwe 
Reiger (ivm U-Pas)

Toezegging mei-19 afgedaan In gesprek gaan met de 
Blauwe Reiger om deze 
vereniging aan te sluiten 
bij de U-pas.

Afgedaan via mail van 2-4-2019 
Vereniging de Blauwe Reiger blijkt na 
nader onderzoek wel aangesloten bij de U-
pas. Lees meer onder Extra Informatie Met betrekking tot de voortgang van het 

project herontwikkeling locatie Kuyperstraat 
wordt de raad via een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd.

T-107 12-3-2019 Sociaal Domein Van Dijk Effecten en consequenties 
verlenging subsidiebeleid

Toezegging mrt-19 afgedaan Ten aanzien van de 
bibliotheek en Stichting 
Welzijn Stichtse Vecht 
aangeven wat de 
maatschappelijke effecten 
en consequenties zijn van 
verlenging van het 
huidige subsidiebeleid 
met 1 jaar.

De afhandeling van de toezegging is 
afgedaan via de memo van 22-3-2019 
Evelien Rodrigus heeft de 
gemeentesecretaris daarbij aangegeven 
dat dit voor haar aanleiding is om sowieso 
maar vooral bij belangrijke onderwerpen 
extra op te letten bij het nauwkeurig 
vastleggen van besluiten op de 
besluitenlijst. 

T-108 12-3-2019 Sociaal Domein Van Dijk Financiële consequenties voor 
instellingen wanneer niet wordt 
geindexeerd

Toezegging mrt-19 afgedaan Fracties schriftelijk 
informeren vóór de raad 
van 2 april wat de 
financiële consequenties 
zijn voor de instellingen in 
2020 wanneer niet wordt 
geindexeerd met 1,4%.

De gemeentesecretaris heeft op deze 
reactie per mail van 7 maart 2019 
gereageerd en gezegd dat die helder was. 
De afhandeling van de toezegging is 
afgedaan via de memo van 22-3-2019 

T-109 12-3-2019 Fysiek Domein Klomps Aanbesteding nieuwe applicatie 
Omgevingskwaliteit

Toezegging mrt-19 afgedaan Aanvullende informatie 
(intern plan van aanpak), 
geheim bij de griffie ter 
inzage leggen, vóór de 
raadsvergadering van 2 
april 2019.



T-110 12-3-2019 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 -                                                                                                            
Gageldijk thv nr 119 - ontkenning 
gemeente over wijzigingen

Toezegging mrt-19 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
het gestelde over de 
ontkenning van de 
gemeente in 2016 over 
mogelijke wijzigingen van 
het bestemmingsplan.

21/3/2019: Het Omgevingsloket heeft geen 
extra informatie gevonden. In het systeem 
is niet terug te vinden dat contact is 
geweest met de betreffende inspreker 
(geen mail, terugbelnotitie dan wel 
loketbezoek), wellicht is rechtstreeks 
telefonisch contact geweest, dit wordt 
echter niet geregistreerd.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/Reactie-toezegging-over-
Zogweteringlaan-naast-nr-2.pdf

T-111 12-3-2019 Fysiek Domein Van Mastrigt Bp Zogweteringlaan ong naast 2 -                                                                                                            
Gageldijk thv nr 119 - heer 
Minderman uitnodigen voor 
gesprek

Toezegging mei-19 afgedaan De heer Minderman, nog 
vóór het zomerreces, 
uitnodigen voor een 
gesprek met college en 
raad.

De heer Minderman heeft medewerking 
verleend aan de raadsconferenite 
Integriteit van 9 oktober 2019. 

T-112 19-3-2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - 
Verklaring dhr. Willig naar raad

Toezegging mrt-19 afgedaan De schriftelijke verklaring 
van de heer Willig dat hij 
geen gebruik wil maken 
van de mogelijkheid voor 
intensieve veehouderij, 
naar de raad sturen.

T-113 19-3-2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - 
Reactie op reactie dhr Martens 
naar raad

Toezegging mrt-19 afgedaan Een schriftelijke reactie 
naar de raad sturen op de 
ingezonden reactie van 
de heer Martens

T-114 19-3-2019 Fysiek Domein Klomps Horeca visie - Klachten 
handhaving, waar en hoe

Toezegging apr-19 afgedaan Uitzoeken waar en hoe 
mensen met klachten 
over handhaving terecht 
kunnen. De raad hierover 
schriftelijk informeren.

Zie brief 7 oktober van college aan 
Horecawerkgroep.

T-115 19-3-2019 Fysiek Domein Klomps Ambitieniveau omgevingswet - 1x 
per kwartaal naar raad

Toezegging afgedaan 1x per kwartaal naar de 
raad rapporterenover de 
voortgang van het proces

Vanaf 8 oktober 2019 wordt de raad via de 
klankbordgroep Omgevingswet op de 
hoogte gehouden.

T-116 2-4-2019 Gemeenteraad Van Dijk Vragen over aanleggen steigers 
beantwoorden

Toezegging apr-19 afgedaan De vragen van Rob Roos 
over het aanleggen van 
steigers in de Vecht op 
zeer korte termijn (na 
overleg deze week van 
de portefeuillehouder 
sport hierover) via een 
RIB beantwoorden.

De plannen om tot aanleg van vissteigers 
over te gaan zijn ingetrokken en inmiddels 
worden de oevers en kader heringericht 
zonder aanleg van vissteigers, in overleg 
met omwonenden en visvereniging. Dit is 
eind april 2019 aan de raad meegedeeld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/Reactie-toezegging-over-Zogweteringlaan-naast-nr-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/Reactie-toezegging-over-Zogweteringlaan-naast-nr-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/Reactie-toezegging-over-Zogweteringlaan-naast-nr-2.pdf


T-117 2-4-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordingsbrief A-05 
Dierenwelzijn (mrt 19) naar raad

Toezegging apr-19 afgedaan Omgevingskwaliteit 
(Tomas de Smet). 7-1-
2020: 
Beantwoordingsbrief staat 
op lijst jan 2020 (H-02) en 
is alleen zichtbaar voor 
raadsleden.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Ingekomen-stukken/overzicht-
ingekomen-stukken/A-05-Dhr-G-A-B-
Dierenwelzijn-20190319.pdf

T-118 2-4-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Invulling vertrek commissieleden Toezegging apr-19 afgedaan Het Presidium vragen hoe 
invulling gegeven kan 
worden aan het vertrek 
van commissieleden.

Beproken in het presidium van 11 
november 2019: aan commissieleden 
wordt bij hun vertrek een bedankbrief  
gestuurd door de burgemeester.

T-119 3-4-2019 Gemeenteraad Klomps Vragen PVV mbt terrassen 
beantwoorden

Toezegging apr-19 afgedaan Onderstaande vragen 
van de PVV schriftelijk 
beantwoorden: 1. Is de 
sluitingstijd voor het 
terras gelijk aan de 
sluitingstijd voor de 
binnen horeca?2. Als er 
vanaf een bepaald tijdstip 
alleen nog binnen mag 
worden geschonken, gaat 
de bediening voor het 
terras dan door een 
luik?3. Is de wijziging in 
de APV een materiële 
wijziging of niet?4. Is vóór 
de ontwikkeling van het 
terrassenbeleid de APV 
leidend?

7-12-2019: Vragen zijn beantwoord, zie de 
link onder extra informatie.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-119-raad-3-4-vragen-PVV-over-
openingstijden-terrassen.pdf

T-120 3-4-2019 Gemeenteraad Van Dijk Evalueren subsidieprogramma Toezegging nov-19 afgedaan Evaluatie van het 
subsidieprogramma op 
basis van de Algemene 
wet bestuursrecht 
houden;

Evaluatie is 14 april vastgesteld in b&w en 
16 april via RIB #31 gedeeld met de raad

T-121 3-4-2019 Gemeenteraad Van Dijk Rekenkamercie betrekken bij 
subsidiebeleidskader

Toezegging mei-20 afgedaan De aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie 
betrekken bij het nieuw 
op te stellen 
subsidiebeleidskader.

Aanbevelingen van rekenkamercommissie 
zijn meegenomen in de evaluatie en bij het 
opstellen van het nieuwe 
subsidieprogramma (vastgesteld in de 
raad van 9 juni 2020). 

T-122 3-4-2019 Gemeenteraad Van Dijk Reactie op verschillen 
subsidiebedragen 
kinderboerderijen

Toezegging apr-19 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
de verschillen in de 
subsidiebedragen voor de 
kinderboerderijen

10-4-2019 afgedaan via email:  https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-122-raad-3-4-Reactie-op-verschillen-
subsidiebedragen-kinderboerderijen.pdf

T-123 9-4-2019 Fysiek Domein Van Dort Actualisatie woonvisie -  
beantwoording vragen

Toezegging mei-19 afgedaan Alle vragen schriftelijk 
beantwoorden voor de 
hervatting van deze 
commissievergadering.

Vragen zijn beantwoord.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/A-05-Dhr-G-A-B-Dierenwelzijn-20190319.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/A-05-Dhr-G-A-B-Dierenwelzijn-20190319.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/A-05-Dhr-G-A-B-Dierenwelzijn-20190319.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/A-05-Dhr-G-A-B-Dierenwelzijn-20190319.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-119-raad-3-4-vragen-PVV-over-openingstijden-terrassen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-119-raad-3-4-vragen-PVV-over-openingstijden-terrassen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-119-raad-3-4-vragen-PVV-over-openingstijden-terrassen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-122-raad-3-4-Reactie-op-verschillen-subsidiebedragen-kinderboerderijen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-122-raad-3-4-Reactie-op-verschillen-subsidiebedragen-kinderboerderijen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-122-raad-3-4-Reactie-op-verschillen-subsidiebedragen-kinderboerderijen.pdf


T-124 17-4-2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt  - 
lijst projecten naar raad

Toezegging apr-19 afgedaan Uiterlijk dinsdag 23 april 
een definitieve lijst met 
opties voor het schrappen 
of on hold zetten van 
projecten naar de raad 
sturen.

College van B&W heeft op 23 mei 2019 in 
een memo de projecten genoemd. Zie bij 
agenda raad 7-5-2019.

T-125 17-4-2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt  - 
reactie college op advies Theo 
van Eijk naar raad

Toezegging apr-19 afgedaan Memo van het college 
met een reactie op het 
advies van Theo van Eijk 
volgende week naar de 
raad sturen

Zie memo van 23-5-2019 bij de stukken 
van de raad van 7 mei 2019. 

T-126 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Vragen inzake vergunning 
evenement Kaatsbaan op 
Koningsdag

Toezegging mei-19 afgedaan De vragen van de heer 
Van Kouwen schriftelijk 
beantwoorden en een 
kopie van deze 
beantwoording naar de 
raad sturen.

: Brief uitgegaan naar de heer Van 
Kouwen, zie de link.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-126-raad-7-5-2019-Beantwoording-
vragen-inzake-vergunning-evenement-
Kaatsbaan-op-Koningsdag.pdf

T-127 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Advies motie snelheid en 
transparantie afhandeling

Toezegging mei-19 afgedaan Over de motie van PvdA, 
Maarssen 2000 en CDA 
over snelheid en 
transparantie afhandeling 
moties advies vragen aan 
de griffie en het 
Presidium.

In de commissie van 18-6-2019 heeft de 
de griffier aangegeven dat een overzicht 
van openstaande moties enkele keren per 
jar zal worden gepresenteerd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-
PvdA-Maarssen-2000-en-CDA-Snelheid-en-
Transparantie-afhandeling-moties-
aangehouden.pdf

T-128 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie Koningsdag via RIB 
naar raad

Toezegging mei-19 afgedaan De evaluatie van de 
evenementen op 
Koningsdag en 4/5 mei 
middels een RIB naar de 
raad sturen en agenderen 
voor de commissie 
Bestuur en Financiën.

Behandeling in de commissie bestuur en 
financien van 15 oktober 2019. 

T-129 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Betrekken van 
belangenorganisaties bij 
beleidsvoorstellen agenderen 
voor commissie

Toezegging mei-19 afgedaan Het Presidium vragen 
brief B-02 van Ike 
Roetman te agenderen 
voor de commissie.

De actie ligt bij Ike Roetman om hiervoor 
opnieuw aandacht te vragen. Vwb het 
college is dit dus afgedaan.  Ike Roetman 
heeft aangegeven dit punt te willen 
aanhouden tot dat hij de fracties heeft 
gesproken. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten/Ingekomen-stukken/overzicht-
ingekomen-stukken/B-02-Ike-Roetman-
Voorstel-betrekken-belangenorganisaties-
20190404.pdf

T-130a 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-04 
(april 2019) sturen aan raad

Toezegging mei-19 afgedaan Kopie 
beantwoordingsbrief B-04 
(april 2019) over de 
Watertoren in Breukelen 
ter kennisname naar de 
raad sturen

16-5-2019 beantwoordingsbrief geplaatst 
op de lijst ingekomen stukken van mei 
2019 (H-01)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-130a-raad-7-5-Watertoren-Breukelen-
1.pdf

T-130b 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-09 
Handhaving bij Amsterdam-Rijn-
Kanaal (april 2019) sturen aan 
raad

Toezegging mei-19 afgedaan Kopie 
beantwoordingsbrief B-09 
(april 2019) over 
handhavingszaak ter 
kennisname naar de raad 
sturen

Op 27-11-2019 heeft de inwoner een 
reactie ontvangen.
Deze is op de Lijst ingekomen stukken 
(dec 2019 brf H-01) geplaatst (alleen 
zichtbaar voor raadsleden)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-126-raad-7-5-2019-Beantwoording-vragen-inzake-vergunning-evenement-Kaatsbaan-op-Koningsdag.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-126-raad-7-5-2019-Beantwoording-vragen-inzake-vergunning-evenement-Kaatsbaan-op-Koningsdag.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-126-raad-7-5-2019-Beantwoording-vragen-inzake-vergunning-evenement-Kaatsbaan-op-Koningsdag.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-126-raad-7-5-2019-Beantwoording-vragen-inzake-vergunning-evenement-Kaatsbaan-op-Koningsdag.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-PvdA-Maarssen-2000-en-CDA-Snelheid-en-Transparantie-afhandeling-moties-aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-PvdA-Maarssen-2000-en-CDA-Snelheid-en-Transparantie-afhandeling-moties-aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-PvdA-Maarssen-2000-en-CDA-Snelheid-en-Transparantie-afhandeling-moties-aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-PvdA-Maarssen-2000-en-CDA-Snelheid-en-Transparantie-afhandeling-moties-aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-PvdA-Maarssen-2000-en-CDA-Snelheid-en-Transparantie-afhandeling-moties-aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/B-02-Ike-Roetman-Voorstel-betrekken-belangenorganisaties-20190404.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/B-02-Ike-Roetman-Voorstel-betrekken-belangenorganisaties-20190404.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/B-02-Ike-Roetman-Voorstel-betrekken-belangenorganisaties-20190404.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/B-02-Ike-Roetman-Voorstel-betrekken-belangenorganisaties-20190404.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/B-02-Ike-Roetman-Voorstel-betrekken-belangenorganisaties-20190404.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-130a-raad-7-5-Watertoren-Breukelen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-130a-raad-7-5-Watertoren-Breukelen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-130a-raad-7-5-Watertoren-Breukelen-1.pdf


T-130c 7-5-2019 Gemeenteraad Van Dijk brief B-13 (april 2019) reminder 
ruimte-voor-ruimte regeling

Toezegging mei-20 afgedaan Kopie 
beantwoordingsbrief B-12 
(april 2019) over de 
Ruimte-voor-
Ruimteregeling ter 
kennisname naar de raad 
sturen

Beantwoordingsbrief is verstuur op 12-02-
2020. De beantwoordingsbrief is alleen 
zichtbaar voor raadsleden.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Ingekomen-stukken/overzicht-
ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-
Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-
12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-
Ruimteregeling-20202012.pdf

T-130d 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-12 (april 2019) 
Handhavingsverzoek tegen 
gebruik hooiberg 

Toezegging mei-19 afgedaan Kopie 
beantwoordingsbrief B-12 
(april 2019) betreffende 
een handhavingsverzoek 
tegen het gebruik van een 
hooiberg ter kennisname 
naar de raad sturen

Omgevingskwaliteit (Tomas de Smet) brief alleen voor raadsleden in BIS onder de 
ingekomen stukken van januari 2020 nr. H-
01 

T-131a 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A-2 en A-11 (april 2019) 
wijzigen in B-categorie

Toezegging mei-19 afgedaan De brieven A-2 over de 
speeltuin ter hoogte van 
Boomstede 156 en A-11 
over Beleidsrapportage 7 
– Mijn kwaliteit van leven, 
wijzigen in B-categorie 

       9-5-2019 afgehandeld.  A-2 is in B-14 
en A-11 is in B-15 gewijzigd.  

T-131b 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-14  (april 2019) Speeltuin 
Boomstede (was A-02) 

Toezegging mei-19 afgedaan Kopie 
beantwoordingsbrief brief 
B-14 (voorheen A-02) 
over de speeltuin ter 
hoogte van Boomstede 
156 ter kennisname naar 
raad sturen

   Brief alleen voor raadsleden in BIS

T-131c 7-5-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-15 
(was A-11) (april 2019) naar raad 

Toezegging mei-19 afgedaan Beantwoording B-15 
(voorheen A-11) 
Beleidsrapportage 7 – 

14-5-2019: geplaatst op de lijst ingekomen 
stukken van mei 2019 (H-02)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-131-raad-7-5-2019-Reactie-
Beleidsrapportage-7-Mijn-kwaliteit-van-leven-

T-132 7-5-2019 Gemeenteraad Polman Instrument Burgerinitiatief 
evalueren

Toezegging sep-22 openstaand Het instrument 
Burgerinitiatief 
nauwlettend evalueren en 
met een scherpe analyse 
komen

Update 19-9-22: In Q1 2023 gaan we 
evalueren en evt. de raad een voorstel 
voorleggen voor een nieuwe verordening   
Update 20-01-2022, Het instrument 
Burgerinitiatief wordt geëvalueerd. Er zal 
worden bekeken op welke punten dit 
instrument al dan niet herijkt dient te 
worden om zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de oorspronkelijk bedoeling van dit 
instrument en in de nieuwe raadsperiode 
aan de raad worden voorgelegd.      
Update 07-07-2021: het burgerinitiatief, 
een voorstel van een initiatiefgerechtigde 
om een onderwerp op de agenda van de 
vergadering van de raad te plaatsen, is 
een participatie- instrument en derhalve 
wordt de evaluatie van het burgerinitiatief 
meegenomen in de presentatie van de 
participatieleidraad in Q4 2021.        
30/7/20: De evaluatie wordt betrokken bij 
de opdracht i.h.k.v. bestuurlijke 
vernieuwing. Er komt geen afzonderlijke 
evaluatie, zie RIB 24 – 6 maart 2020. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-24-6-mrt-Coronavirus-regiotaxi-
compensatieregeling-eigen-risico-kst-
riolering-leefbaarheidsbudget-
sportsraadsleden-AVU2021-burgerinitiatief-
samenwerken-dijken-jaarverslag-RBL.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-Ruimteregeling-20202012.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-Ruimteregeling-20202012.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-Ruimteregeling-20202012.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-Ruimteregeling-20202012.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-Ruimteregeling-20202012.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-Beantwoordingsbrief-op-ingekomen-stuk-B-12-april-2019-over-de-Ruimte-voor-Ruimteregeling-20202012.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-131-raad-7-5-2019-Reactie-Beleidsrapportage-7-Mijn-kwaliteit-van-leven-april-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-131-raad-7-5-2019-Reactie-Beleidsrapportage-7-Mijn-kwaliteit-van-leven-april-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-131-raad-7-5-2019-Reactie-Beleidsrapportage-7-Mijn-kwaliteit-van-leven-april-2019.pdf


T-133 7-5-2019 Gemeenteraad Wisseborn Kosten compensatie 
parkeerplaatsen Loenen

Toezegging sep-19 openstaand De kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff

Update 29.8.22: zie update M.59-2           
24 november 2021: Op dit moment gaat de 
aandacht uit naar het realiseren van de 
nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of in 2022 tot verkoop wordt 
overgegaan wordt nog bezien. De 
financiële aspecten worden in dat kader 
integraal meegenomen.  
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. In het vierde kwartaal zal duidelijk 
worden hoe we om willen gaan met de 
openbare parkeerplaatsen bij |Beek en 
Hof.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 

T-134 7-5-2019 Gemeenteraad Veneklaas Verslag overleg SAVE/Veilig 
Thuis + overzicht stappen via 
memo naar raad

Toezegging mei-19 afgedaan Verslag van het overleg 
van 8 mei 2019 met alle 
27 wethouders over 
SAVE/Veilig Thuis en een 
overzicht van de stappen 
die gezet worden naar 
aanleiding van het 
datalek, in de vorm van 
een memo naar de raad 
sturen.

7-6-2019: Verslag  in RIB 28 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-28-21-mei-2019-Sturing-op-Samen-
Veilig-Midden-Nederland-SVMN.pdf

T-135 21-5-2019 Fysiek Domein Voorzitter Vragen mbt woonvisie schriftelijke 
beantwoorden

Toezegging jun-19 afgedaan De vragen schriftelijk 
beantwoorden en naar de 
raad sturen vóór de 
volgende commissie (18 
juni 2019)

Afsluitende behandeling over Woonvisie 
was in commissie van 18 juni 2019. 
Daarbij zijn alle vragen beantwoord. 

T-136 3-6-2019 Gemeenteraad Voorzitter Verordening Jeugdhulp opnieuw 
agenderenvoor commissie

Toezegging sep-19 afgedaan Het presidium vragen de 
Verordening Jeugdhulp 
Stichtse Vecht 2019 
opnieuw te agenderen 
voor de commissie 
Sociaal Domein

In de raad van 1 juli 2019 is de 
verordening alsnog vastgesteld; het ging 
alleen om technische wijzigingen. 

T-137 3-6-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Trapveldje nabij brandweerpost 
Nieuwer ter Aa

Toezegging afgedaan Bij een wijziging van de 
bestemming voor het 
resterende deel van het 
trapveldje nabij de 
nieuwbouwlocatie voor de 
brandweerpost in 
Nieuwer ter Aa, de 
gedachte hiervoor eerst 
afstemmen met de 
bewoners c.q. de 
klankbordgroep in 

  

26-11-2020: Zal worden meegenomen met 
uitwerking brandweergarage

T-138 25-6-2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: raad 
informeren over 
kredietoverschrijdingen

Toezegging afgedaan Raad beter informeren 
over 
kredietoverschrijdingen

Wordt meegenomen in de P&C cyclus.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-28-21-mei-2019-Sturing-op-Samen-Veilig-Midden-Nederland-SVMN.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-28-21-mei-2019-Sturing-op-Samen-Veilig-Midden-Nederland-SVMN.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-28-21-mei-2019-Sturing-op-Samen-Veilig-Midden-Nederland-SVMN.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-28-21-mei-2019-Sturing-op-Samen-Veilig-Midden-Nederland-SVMN.pdf


T-139 25-6-2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: 
aanbevelingen accountant 
overnemen

Toezegging afgedaan Aanbevelingen 
accountant overnemen

Het vervolg van de aanbevelingen is 
meegenomen in de managementletter 
2019.

T-140 25-6-2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: 
informatieve commissie over afval

Toezegging afgedaan Voorleggen aan het 
presidium om een 
informatieve commissie 
over afval te beleggen. 
5/7: in planning 
opgenomen: nov 2019

T-141 25-6-2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: 
verbeterplan inkoop

Toezegging afgedaan Er komt een verbeterplan 
inkoop

22-10-2020: Medio 2020 is het nieuwe 
inkoopteam volledig vernieuwd. Nu werken 
wij aan het inventariseren van de 
contracten met het doel adequaat 
contractbeheer te faciliteren

T-142 25-6-2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: 
beantwoording vragen van Het 
Stichtse Verbond

Toezegging jul-19 afgedaan Beantwoording van de 
nog openstaande vragen 
van Het Vechtse Verbond 
vóór de raad van 9 juli: 
Vragen en beantwoording 
van alle fracties zijn 
gebundeld en 
gepubliceerd bij de raad 
van 9 juli

T-143 25-6-2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: passage pagina 
8 verduidelijken

Toezegging afgedaan De passage op pagina 8 
van de kadernota over 3 
euro verduidelijken

verduidelijkt in de vergadering en allang 
verwerkt in de begroting 2020

T-144 25-6-2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: kerkenvisie Toezegging afgedaan Bekijken of we gebruik 
kunnen maken van de 
passage in de 
meicirculaire.

 In de raad van 12-1-2-19 is de motie Visie 
op Kerkgebouwen aangenomen.

T-145 25-6-2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: subsidiescan 
delen met raad 

Toezegging afgedaan Uitzoeken of de 
subsidiescan met de raad 
kan worden gedeeld

De toezegging is afgehandeld op 9 april 
2020 met het toesturen van RIB nr 30. 
Hierin is de raad geïnformeerd over de 
subsidiescan. De link naar de rapportage 
is opgenomen in de RIB.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-30-9-apr-Update-coronacrisis-
Monitor-SD-Hulpmiddelencentrum-failliet-
Resultaten-subsidiescan.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-30-9-apr-Update-coronacrisis-Monitor-SD-Hulpmiddelencentrum-failliet-Resultaten-subsidiescan.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-30-9-apr-Update-coronacrisis-Monitor-SD-Hulpmiddelencentrum-failliet-Resultaten-subsidiescan.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-30-9-apr-Update-coronacrisis-Monitor-SD-Hulpmiddelencentrum-failliet-Resultaten-subsidiescan.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-30-9-apr-Update-coronacrisis-Monitor-SD-Hulpmiddelencentrum-failliet-Resultaten-subsidiescan.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-30-9-apr-Update-coronacrisis-Monitor-SD-Hulpmiddelencentrum-failliet-Resultaten-subsidiescan.pdf


T-146 25-6-2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:welke 
gemeenten ondernemen acties 
tegen eenzaamheid

Toezegging afgedaan Kijken naar de lijst die er 
bij het ministerie is van 
gemeenten die actie 
ondernemen tegen 
eenzaamheid

8/7: In Stichtse Vecht zijn meerdere 
maatschappelijke organisaties actief die 
activiteiten organiseren gericht op 
ontmoeting en ondersteuning. Voorkomen 
van eenzaamheid loopt als een rode draad 
door deze activiteiten heen. Een voorbeeld 
hiervan is het netwerkverband ‘Kom Erbij’ 
dat in vier kernen in Stichtse Vecht actief 
is. Op dit moment is gemeente Stichtse 
Vecht nog niet aangesloten bij de 
campagne Eén tegen Eenzaamheid. Met 
andere gemeenten delen we graag de 
initiatieven die er zijn in Stichtse Vecht. 
Daarom treffen we de voorbereidingen om 
ons aan te melden bij de campagne en 
zullen andere organisaties vragen om dit 
ook te doen.

T-147 25-6-2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:uitnodiging 
gesprek met mantelzorgers

Toezegging afgedaan Maarssen 2000 laten 
weten wie voor het 
gesprek met de 
mantelzorgers zijn 
uitgenodigd.

8/7: De gemeente heeft voor de 
bijeenkomst van 4 juli, net als andere 
jaren, alle mantelzorgers aangeschreven 
die geregistreerd staan, d.w.z. in 2018 het 
mantelzorgcompliment ontvangen hebben.

T-148 25-6-2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: maken van 
kosten-batenanalyse

Toezegging jul-19 afgedaan Zal kosten-batenanalyse 
maken voor controle 
collectieve verzekering

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-148-cie-B-F-25-6-2019-Toezegging-
Maarten-van-Dijk-inzake-toetsing-collectieve-
zorgverzekering.pdf

T-149 1-7-2019 Gemeenteraad Klomps Vragen over brug in Breukelen 
beantwoorden

Toezegging jul-19 afgedaan De wethouder zal de door 
dhr. Jonker gestelde 
vragen over de brug in 
Breukelen schriftelijk 
beantwoorden

20-1-2021: Vraag is inmiddels afgedaan; 
hiermee is detoezegging afgedaan.

T-150 1-7-2019 Gemeenteraad Van Dijk RIB over eikenprocessierups Toezegging jul-19 afgedaan RIB opstellen over de 
maatregelen die de 
gemeente neemt tegen 
de eikenprocessierups

RIB 42 van 11 juli 2019.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-148-cie-B-F-25-6-2019-Toezegging-Maarten-van-Dijk-inzake-toetsing-collectieve-zorgverzekering.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-148-cie-B-F-25-6-2019-Toezegging-Maarten-van-Dijk-inzake-toetsing-collectieve-zorgverzekering.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-148-cie-B-F-25-6-2019-Toezegging-Maarten-van-Dijk-inzake-toetsing-collectieve-zorgverzekering.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-148-cie-B-F-25-6-2019-Toezegging-Maarten-van-Dijk-inzake-toetsing-collectieve-zorgverzekering.pdf


T-151 1-7-2019 Gemeenteraad Van Dort Gesprekken met 
projectontwikkelaars over 
bovengrens woningen

Toezegging sep-19 doorlopend De wethouder zegt toe 
dat als zij in de 
gesprekken met de 
projectontwikkelaars een 
belemmering ervaart bij 
de bovengrens zoals nu 
aangegeven dan komt zij 
terug naar de raad om 
toestemming om de 
bovengrens op te hogen. 

Toegezegd is dat de bovengrens voor de 
middenhuur (van € 900) bespreekbaar 
wordt gemaakt op het moment dat dit zand 
in de wielen van een woningbouw 
ontwikkeling vormt. Het  college zal dan 
terugkomen naar de raad, het is 
vervolgens een bevoegdheid van de raad 
om de bovengrens daadwerkelijk op te 
hogen voor de desbetreffende 
woningbouw ontwikkeling. Er zijn op dit 
moment nog geen projecten waar dit 
speelt, zodra een actuele situatie zich 
voordoet zal het college hiermee terug 
gaan naar de raad. 

T-152 1-7-2019 Gemeenteraad Van Dort Beantwoorden vraag 
ChristenUnie-SGP over 
woningbehoefte per kern

Toezegging jul-19 afgedaan Schriftelijk reageren op 
vraag ChristenUnie-SGP 
over termijn onderzoek 
woningbehoefte per kern. 

De woonbehoefte per kern is opgenomen 
in het Aanhangsel bij de de 
Geactualiseerde Woonvisie en vastgesteld 
in de raad van 17 december 2019.  

T-153 1-7-2019 Gemeenteraad Veneklaas Kijken naar de mogelijkheid om 
800 woningen sociaal en 
economisch binding te geven

Toezegging sep-19 afgedaan Nagaan of het mogelijk is 
800 woningen sociaal en 
economische binding te 
geven en daarbij specifiek 
kijken naar Loenen. De 
raad zal hierover worden 
geïnformeerd.

Het college heeft op 18 februari 2020 
besloten de grens voor de mogelijkheid om 
kernenbinding toe te passen verhoogd 
naar 5000 woningen. Daarmee is Loenen 
aan de Vecht onder de regeling van 
kernenbinding komen te vallen. 

T-154 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Betrokkenheid raad bestuurtafels 
U16

Toezegging okt-19 afgedaan Een voorstel doen aan 
het presidium hoe de 
betrokkenheid van de 
raad vorm te geven in 
combinatie met invullen 
taak raadsrapporteurs.

23-12-2020 Voorstel is in informatieve 
commissie van 21 januari behandeld. Er 
zijn inmiddels raadsrapporteurs 
aangewezen



T-155 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Motie M-7 in het project 
'Duidelijke Taal'

Toezegging okt-19 afgedaan Motie M-7 (zie link) is 
onduidelijk en te breed; 
deze motie meenemen in 
project 'Duidelijke Taal'

Een projectgroep herschrijft alle 
standaardbrieven . Daarnaast wordt 
gedacht aan het plaatsen van een 
standaardafsluiting onderaan iedere brief 
in het Nederlands en Engels. Daarin staat 
wat de inwoner kan doen als hij de inhoud 
van de brief niet begrijpt.  Daarnaast zijn 
de medewerkers van het Klant Contact 
Centrum goed getraind om onze klanten 
zo nodig in het Engels te woord te staan. 
Als iemand de Nederlandse taal niet 
machtig is, wordt bij gesprekken een tolk 
ingeschakeld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-7-
ChristenUnie-SGP-Standaard-bijsluiter-
20190705-GEWIJZIGD-Aangehouden.pdf

T-156 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Vóór de begrotingsbehandeling 
informatieve commissie over afval

Toezegging sep-19 afgedaan Vóór de 
begrotingsbehandeling 
een brede informatieve 
commissie over afval o.a. 
over afvalstoffenheffing

Ingepland in de informatieve commissie 
van 24 september 2019

T-157 3-9-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Memo buitensportaccommodatie 
naar raad

Toezegging sep-19 afgedaan Een memo van het 
college over de 
privatisering van 
buitensportaccommodatie
s naar de raad sturen

Memo is in de commissie van 8-10-2019 
behandeld.

T-158 3-9-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Presidium vragen privatisering 
buitensportaccommodaties te 
agenderen

Toezegging sep-19 afgedaan Het presidium vragen de 
privatisering van 
buitensportaccommodatie
s te agenderen voor de 
commissie Sociaal 
Domein van 8 oktober 
2019 en de heer 
Neervoort voor deze 
vergadering uit te 
nodigen.

 Behandeld in de commissie van 8-10-
2019.

T-159 10-9-2019 Fysiek Domein Van Dijk Burenbonus en situatie in 
Maarssenbroek

Toezegging sep-19 afgedaan De vragen over de 
burenbonus en de situatie 
in Maarssenbroek 
schriftelijk beantwoorden.

Beantwoording is 24-9 verstuurd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-159-Fysiek-Domein-10-0-2019-
Burenbonus.pdf

T-160 1-10-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Mogelijke maken van particuliere 
bouwinitiatieven agenderen voor 
commissie

Toezegging okt-19 afgedaan Het presidium vragen om 
het mogelijk maken van 
kleinschalige, particuliere, 
bouwinitiatieven te 
agenderen voor de 
commissie Fysiek Domein 
en de heer Beukeboom 
voor de betreffende 
commissievergadering 
uitnodigen.

 afgehandeld met de informatieve 
commissie van 21 januari 2020. Heeft 
geleid tot een presentatie en uiteindelijk 
een aanpassing van het CWP. 

T-161 1-10-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief A-18 
(sept. 2019) sturen aan raad

Toezegging okt-19 afgedaan Van brief A-18 over de 
situatie en escalatie op de 
Bergseweg in Vreeland 
de beantwoordingsbrief 
ter kennisname naar de 
raad sturen

Op 3-12-2019 is de   reactie aan de 
inwoner overhandigd en toegelicht. De 
brief is op de Lijst ingekomen stukken 
geplaatst (alleen zichtbaar voor 
raadsleden) 

T-162 1-10-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-02 
(sept. 2019) sturen aan raad

Toezegging okt-19 afgedaan Van brief B-02 over de 
provinciale plannen voor 
de N201 de 
beantwoordingsbrief ter 
kennisname naar de raad 
sturen

Beantwoording is d.m.v. telefonisch 
contact afgedaan.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-162-raad-1-10-2019-Van-brief-B-02-
sept-2019-over-de-provinciale-plannen-voor-
de-N201-de-beantwoordingsbrief-ter-
kennisname-naar-de-raad-sturen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-7-ChristenUnie-SGP-Standaard-bijsluiter-20190705-GEWIJZIGD-Aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-7-ChristenUnie-SGP-Standaard-bijsluiter-20190705-GEWIJZIGD-Aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-7-ChristenUnie-SGP-Standaard-bijsluiter-20190705-GEWIJZIGD-Aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-7-ChristenUnie-SGP-Standaard-bijsluiter-20190705-GEWIJZIGD-Aangehouden.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-159-Fysiek-Domein-10-0-2019-Burenbonus.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-159-Fysiek-Domein-10-0-2019-Burenbonus.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-159-Fysiek-Domein-10-0-2019-Burenbonus.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-162-raad-1-10-2019-Van-brief-B-02-sept-2019-over-de-provinciale-plannen-voor-de-N201-de-beantwoordingsbrief-ter-kennisname-naar-de-raad-sturen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-162-raad-1-10-2019-Van-brief-B-02-sept-2019-over-de-provinciale-plannen-voor-de-N201-de-beantwoordingsbrief-ter-kennisname-naar-de-raad-sturen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-162-raad-1-10-2019-Van-brief-B-02-sept-2019-over-de-provinciale-plannen-voor-de-N201-de-beantwoordingsbrief-ter-kennisname-naar-de-raad-sturen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-162-raad-1-10-2019-Van-brief-B-02-sept-2019-over-de-provinciale-plannen-voor-de-N201-de-beantwoordingsbrief-ter-kennisname-naar-de-raad-sturen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-162-raad-1-10-2019-Van-brief-B-02-sept-2019-over-de-provinciale-plannen-voor-de-N201-de-beantwoordingsbrief-ter-kennisname-naar-de-raad-sturen.pdf


T-163 1-10-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-01 
(sept. 2019) sturen aan raad

Toezegging okt-19 afgedaan Van brief B-01 over het 
verslag 
Horecabeleidsvisie 
Maarssen-dorp) de 
beantwoordingsbrief ter 
kennisname naar de raad 
sturen.

7-10-2019: Beantwoordingsbrief (zie 
bijlage) is verzonden.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten/Ingekomen-stukken/overzicht-
ingekomen-stukken/H-01-
Beantwoordingsbrief-aan-horeca-werkgroep-
ver-Vechtoevers-inz-horecavisie.pdf

T-164 1-10-2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 
2020-2023.  Ondertekenen pact 
ouderenzorg

Toezegging apr-20 afgedaan Bekijken wat de mogelijke 
meerwaarde is van het 
ondertekenen van het 
pact ouderenzorg, in het 
kader van de aanpak van 
de eenzaamheid;

 juni2020: Het pact ouderenzorg, is breder 
dan enkel eenzaamheid. In het kader van 
den aanpak van eenzaamheid hebben we 
het actieprogramma één tegen 
eenzaamheid ondertekent.

T-165 1-10-2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 
2020-2023.  Uitvoeringsplan naar 
raad

Toezegging apr-20 afgedaan Het uitvoeringsplan vóór 
1 april 2020 ter 
kennisname van de raad 
brengen.

juni 2020: Het uitvoeringsplan is in juni 
2020 middels een raadsinformatiebrief ter 
kennisname aan de raad aangeboden.

T-166 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dort Afspraak maken met dhr. Bon Toezegging okt-19 afgedaan Met de heer R. Bon vóór 
de raadsvergadering van 
19 november 2019, een 
afspraak maken.

Gesprek heeft op 30-10-2019 
plaatsgevonden, maar heeft niet geleid tot 
overeenstemming. Voorstel blijft 
ongewijzigd.

T-167 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - welke 
contacten en wanneer met 
Provincie

Toezegging okt-19 afgedaan De raad schriftelijk 
informeren over welke 
contacten en wanneer er 
met de provincie zijn 
geweest tussen 2014 en 
2018

De de stukken van de raad van 19-11-
2019 is als bijlage 4 het verslag van het 
overleg met de provincie gevoegd. 

T-168 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - 
formulering toestaan permanente 
bewoning in visie

Toezegging okt-19 afgedaan Het college is bereid, 
onder strikte 
voorwaarden, 
permanente bewoning toe 
te staan. Vóór de 
raadsvergadering nog 
naar de formulering 
hiervan in de visie kijken

De de stukken van de raad van 19-11-
2019 is als bijlage 4 het verslag van het 
overleg met de provincie gevoegd. 

T-169 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - 
gesprek aangaan met bewoners

Toezegging okt-19 afgedaan Vóór de raadsvergadering 
met de bewoners het 
gesprek aangaan om tot 
overeenstemming te 
komen.

Het gesprek heeft plaatsgevonden en 
heeft geleid tot aanvulling van de visie.

T-170 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - technnische 
vragen beantwoorden

Toezegging okt-19 afgedaan De technische vragen 
schriftelijk beantwoorden

Er is rechtstreeks contact geweeest met 
Karin van Vliet.

T-171 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - aan het 
raadsvoorstel een foto toevoegen

Toezegging okt-19 afgedaan Vóór de raad aan het 
raadsvoorstel een foto 
toevoegen

Foto staat in memo. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-172-Fysiek-Domein-15-10-2019-Extra-
uitleg-box-in-de-wijk.pdf

T-172 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - de raad 
schriftelijk informeren over 
inrichting Box

Toezegging okt-19 afgedaan De raad vóór de 
raadsvergadering 
schriftelijk informeren 
over de inrichting van de 

Zie de memo https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-172-Fysiek-Domein-15-10-2019-Extra-
uitleg-box-in-de-wijk.pdf

T-173 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - dorpsraden 
informeren over initiatief

Toezegging okt-19 afgedaan De dorpsraden 
informeren over dit 
initiatief

7-11: De bewonersgroepen worden  
geïnformeerd en betrokken, alleen pas 
nadat de gemeenteraad hier een besluit 
over heeft genomen. Omdat raad geen 
besluit heeft genomen is dit niet meer 
relevant. 

T-174 15-10-2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - raad informeren 
over gebruik Box

Toezegging okt-19 afgedaan De raad informeren over 
het gebruik van de Box.

Zie onder ' Extra informatie'. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-172-Fysiek-Domein-15-10-2019-Extra-
uitleg-box-in-de-wijk.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-01-Beantwoordingsbrief-aan-horeca-werkgroep-ver-Vechtoevers-inz-horecavisie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-01-Beantwoordingsbrief-aan-horeca-werkgroep-ver-Vechtoevers-inz-horecavisie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-01-Beantwoordingsbrief-aan-horeca-werkgroep-ver-Vechtoevers-inz-horecavisie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-01-Beantwoordingsbrief-aan-horeca-werkgroep-ver-Vechtoevers-inz-horecavisie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Ingekomen-stukken/overzicht-ingekomen-stukken/H-01-Beantwoordingsbrief-aan-horeca-werkgroep-ver-Vechtoevers-inz-horecavisie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-172-Fysiek-Domein-15-10-2019-Extra-uitleg-box-in-de-wijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-172-Fysiek-Domein-15-10-2019-Extra-uitleg-box-in-de-wijk.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-172-Fysiek-Domein-15-10-2019-Extra-uitleg-box-in-de-wijk.pdf


T-175 29-10-2019 Bestuur & Fin. Klomps Kijken naar de mogelijkheid voor 
woonbootbewoners om 
afvalcontainer te behouden

Toezegging jan-20 afgedaan Kijken naar de 
mogelijkheid voor 
woonbootbewoners om 
afvalcontainer te 
behouden en een pasje 
voor de ondergrondse 
container

11-12-2019: afgehandelingsbericht, zie de 
link onder extra informatie

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-175-Bestuur-en-Financien-29-10-2019-
Kijken-naar-de-mogelijkheid-voor-
woonbootbewoners-om-afvalcontainer-te-
behouden-20191211.pdf

T-176 29-10-2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Actueel onderhoudsprograma bij 
begroting 2021

Toezegging apr-20 afgedaan Bij begroting 2021 actueel 
onderhoudsprogramma 
aanbieden

14-5-2021: Het onderhoudsprogramma 
kunstwerken is in maart 2021 aan uw raad 
aangeboden. Het wegenbeheerplan is 
gereed en zal in juni 2021 worden 
aangeboden aan uw Raad

T-177 29-10-2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Wethouder in gesprek met raad 
over groen

Toezegging nov-19 afgedaan Wethouder gaat in 
gesprek met de raad over 
het groen

Gepland in de informatieve commissie van 
21-1-2020

T-178 29-10-2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Faciliteren commissie over 
speeltuinen

Toezegging jan-20 afgedaan Nadenken over faciliteren 
commissie over 
speeltuinen.

Behandeld in de commissie Sociaal 
Domein van 7 januari 2020. De fractie van 
Lokaal Liberaal vraagt het college om een 
memo t.b.v. commissiebehandeling in 
januari 2020.

T-179 12-11-2019 Gemeenteraad Klomps Notitie aan raad over wie wij als 
Stichtse Vecht willen zijn

Toezegging mei-20 afgedaan Vóór de behandeling van 
de voorjaarsnota 2020 de 
raad een notititie 
voorleggen over wat voor 
een gemeente Stichtse 

Zie onder ' Extra informatie'. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-180-raad-12-11-2019-Memo-overzicht-
over-uitgestelde-projecten-ivm-
stikstofuitspraak.pdf

T-180 12-11-2019 Gemeenteraad Klomps Overzicht uitgestelde projecten 
ivm stikstofuitspraak RvS aan 
raad sturen

Toezegging nov-19 afgedaan Een overzicht van 
uitgestelde projecten in 
verband met de 
stikstofuitspraak van de 
Raad van State naar de 
raad sturen.

Omgevingskwaliteit (Tomas de Smet). 4-
12-2019: toezegging afgedaan middels 
bijgevoegde memo.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-180-raad-12-11-2019-Memo-overzicht-
over-uitgestelde-projecten-ivm-
stikstofuitspraak.pdf

T-181 19-11-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief B-04 (okt. 2019) van 
Dorpsraad Nieuwer ter Aa in 
commissie bespreken

Toezegging jan-20 afgedaan Brief B-04 van de 
Dorpsraad Nieuwer ter Aa 
in de commissie 
bespreken vóórdat het 
college een antwoord 
stuurt.

Brief is besproken in de raad. 
Heeft geleid tot een motie voor het maken 
van beleid voor vitale keren. Daar wordt nu 
in REP verband aan gewerkt
Met betrekking tot Nieuwer ter Aa wordt nu 
gewerkt aan een collegebesluit voor de 
gewenste uitbreiding.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-175-Bestuur-en-Financien-29-10-2019-Kijken-naar-de-mogelijkheid-voor-woonbootbewoners-om-afvalcontainer-te-behouden-20191211.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-175-Bestuur-en-Financien-29-10-2019-Kijken-naar-de-mogelijkheid-voor-woonbootbewoners-om-afvalcontainer-te-behouden-20191211.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-175-Bestuur-en-Financien-29-10-2019-Kijken-naar-de-mogelijkheid-voor-woonbootbewoners-om-afvalcontainer-te-behouden-20191211.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-175-Bestuur-en-Financien-29-10-2019-Kijken-naar-de-mogelijkheid-voor-woonbootbewoners-om-afvalcontainer-te-behouden-20191211.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-175-Bestuur-en-Financien-29-10-2019-Kijken-naar-de-mogelijkheid-voor-woonbootbewoners-om-afvalcontainer-te-behouden-20191211.pdf
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T-182 19-11-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Notitie Scheendijk: welke 
legakker wel of geen permanente 
bewoning

Toezegging okt-20 openstaand Vóórafgaand aan de 
behandeling van een 
bestemmingsplan voor de 
Scheendijk, met een 
notitie komen waarin 
aangegeven wordt welke 
legakker wel of niet voor 
permanente  bewoning in 
aanmerking komt en 
waarom wel of niet.

Update 29.8.22: De inventarisatie van de 
inrichting van de percelen aan de 
Scheendijk loopt maar duurt langer dan 
voorzien. De verwachting is dat deze 
oktober 2022 gereed zal zijn. De 
informatie die met de inventarisatie wordt 
verzameld heeft de gemeente nodig om de 
Scheendijk te ontwikkelen tot een 
uitnodigend overgangsgebied met een 
meer ‘open’ karakter. Mede op basis van 
de inventarisatie wordt bepaald of er (en 
zo ja welke) legakkers geschikt zijn voor 
eventuele legalisatie van particuliere 
woningen onder welke voorwaarden en 
waar onwenselijke situaties zijn. Tevens 
zal in overleg met de provincie bekeken 
moeten worden of en hoe dit gerealiseerd 
kan worden.                                       
Update 24 januari 2022: de aanbesteding 
voor de inventarisatie van de inrichting van 
de percelen aan de Scheendijk is gegund 
aan bureau DLV. Zij zijn gestart met 
vooronderzoek en zullen met de 
inventarisatie starten in week 5-2022. De 
inventarisatie zal naar verwachting in juni 
2022 worden afgerond. De informatie die 
met de inventarisatie wordt verzameld 
heeft de gemeente nodig om  de 
Scheendijk te ontwikkelen tot een 
uitnodigend overgangsgebied met een 
meer ‘open’ karakter. Op basis van de 
inventarisatie wordt bepaald of er (en zo ja 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-91-17-dec-Corona-Kindcentrum-
Woonurgentie-Ambt-org-Groenonderhoud-
GGDrU-Scheendijk-Persp-nota-Landbouw-
Recr-sch-en-RMN.pdf

T-183 19-11-2019 Gemeenteraad Van Dijk BP Rondom de Vecht - Memo 
over dilemma één bouwvlak 
verdeeld over meerdere 
eigenaren

Toezegging jan-20 afgedaan Ter behandeling in de 
commissie Fysiek Domein 
een memo voorbereiden 
over het dilemma hoe om 
te gaan met één 
bouwvlak in het 
bestemmingsplan dat 
verdeel is over meerder 
eigenaren.

Ruimtelijke Ontwikkeling (Charlotte Spaan 
/ Tom Verkammen) 13-5-2020: afgedaan 
via memo.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/T-183-raad-19-11-
2019-MEMO-Toelichting-bestemmen-
percelen-met-meerdere-eigenaren-
20200513.pdf

T-184 26-11-2019 Sociaal Domein Veneklaas Inkoop Jeuggdhulp en Wmo 
belegeleiding - Commissie op de 
hoogte houden inz. 
Inkoopstrategie en aanbesteding

Toezegging afgedaan De commissie over het 
proces van de nieuwe 
inkoopstrategie en 
aanbesteding op de 
hoogte houden. 

Update 15.11.21: Het inkoopproces is 
inmiddels afgerond. Tijdens dit proces 
hebben we de commissie op verschillende 
manieren op de hoogte gehouden. Nu het 
inkoopproces is afgerond kan deze 
toezegging op afgehandeld gezet worden.

T-185 26-11-2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - 
toevoegen dat budget leidend is

Toezegging dec-19 afgedaan Aan de uitgangspunten in 
het plan van aanpak 
toevoegen dat, qua 
financiële haalbaarheid 
voor de deelnemende 
gemeenten, het budget 
leidend is voor de 
ambitie.

20-1-2021:Het punt is besproken in de 
ABG vergadering van 11 december 
2019.Door de programmamanager van de 
RES is aangegeven dat de wethouder in 
de bestuurstafel van 20 december 2019 de 
motie zelf moest toelichten. Dit heeft  niet 
geleid tot een aanpassing van het plan van 
aanpak RES; toezegging afgedaan.

T-186 26-11-2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - voorstel 
college voor de raad

Toezegging mrt-20 afgedaan Het college komt 
ongeveer in maart 2020 
met een voorstel voor de 
raad over de opgave voor 
Stichtse Vecht.

Behandeld in de cie Fysiek Domijn 8-9-
2020 - agendapunt 3

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Commissie-Fysiek-Domein/2020/08-
september/19:30
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T-187 26-11-2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - in cie 
Bestuur & Financiën bespreken 
invulling en informatie door het 
college aan de raad

Toezegging jan-20 afgedaan In de commissie Bestuur 
en Financiën bespreken 
hoe om te gaan met / 
invulling te geven aan de 
wijze van 
informatieverstrekking 
door het college aan de 
raad in het kader van de 
actieve informatieplicht 
over majeure 
onderwerpen in VNG-
verband.

23-12-2020 Beproken in commissie 
bestuur en financiën van 19 mei 2020 
Komt in commissie bestuur en financien 
als nieuwe burgemeester er is. 

T-188 3-12-2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - 
meerdere scenario's voor het lint 
naar raad

Toezegging mrt-21 afgedaan Meerdere scenario's voor 
het lint aan de raad 
voorleggen

Update 31-5-2021: Behandeld in de cie 
Fysiek Domein 22-6-2021

T-189 3-12-2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - 
meerder varianten mix van 
woningen naar raad

Toezegging mrt-21 afgedaan Meerdere varianten voor 
een mix van woningen 
aan de raad voorleggen

Update 31-5-2021: Behandeld in de cie 
Fysiek Domein 22-6-2021

T-190 3-12-2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - 
Utrechtse ecologiebeleid naar 
raad

Toezegging jun-20 afgedaan De raad schriftelijke 
informeren over het 
Utrechts ecologiebeleid

12-12-2019 toezegging afgedaan, zie de 
link. Het ecologiebeleid staat een beetje 
verspreid onder de kopjes groen, bomen, 
dierenwelzijn en water.  

https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-
beleid/

T-191 3-12-2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Rekenkamerrapport - hoe wordt 
de raad periodiek geinformeerd

Toezegging mrt-20 afgedaan Het college komt in het 
eerste kwartaal van 2020 
met een voorstel hoe de 
raad periodiek wordt 
geïnformeerd over de 
voortgang van dit dossier.

2-6-2020: afgehandel via bijgaande brief. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/T-187-Bestuur-en-Fin-
3-12-2019-Brief-college-periodieke-
terugkoppeling-aanbevelingen-klachten-
bezwaar-en-meldingen-def.pdf

T-192 3-12-2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Openstaande moties en 
toezeggingen portefeuillehouder 
Van Mastrigt en Klomps

Toezegging jan-20 afgedaan Er komt een 
opgeschoonde lijst terug 
naar de commissie, ter 
kennisname

T-193 4-12-2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - sheet met afspraken 
ontwikkelaars naar raad 

Toezegging dec-19 afgedaan De sheet met de 
afspraken met de 
ontwikkelaars in 
Planetenbaan over het 
niet opnemen op de 
projectenlijst behorende 
bij de Woonvisie, naar de 
raad sturen

6-12-19 ter kennis gesteld aan raad. Link 
alleen zichtbaar voor raadsleden.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/T-189-Woonvisie-1

T-194 4-12-2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - addendum 
woonbehoefteonderzoek 

Toezegging dec-19 afgedaan Een addendum maken 
voor het 
woonbehoefteonderzoek

6-12-19 ter kennis gesteld aan raad. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-190-Fysiek-Domein-4-12-19-
Actualisatie-woonvisie-2017-2022-
vastgesteld-2-juli-2019.pdf

T-195 17-12-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Financiering viering 75 jaar 
bevrijding in 2020

Toezegging jan-20 afgedaan De raad een memo 
sturen met een toelichting 
en stand van zaken met 
betrekking tot de 
financiering van de 
viering van 75 jaar 
bevrijding in 2020 en het 
presidium vragen deze te 
agenderen voor de 
vergadering van de 
commissie Bestuur en 
Financiën van 14 januari 
2020.

In de commissie Bestuur en Financien van 
14-1-2020 hebben de fracties ingestemd 
met de extra bijdrage.
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T-196 17-12-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A14, A-20 en A-22 
(ingekomen stukken nov. 2019) 
verplaatsen naar B-categorie

Toezegging dec-19 afgedaan De brieven A-14, A-20 en 
A-22 van november 
verplaatsen naar de B-
categorie, ter kennisname 
en behandeling door het 
college van B&W;

18-12: De categorisering is aangepast

T-197 17-12-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Afwezigheid college trajectaanpak 
Zuilense Ring

Toezegging dec-19 afgedaan De vraag waarom het 
college niet aanwezig is 
geweest bij een 
bijeenkomst over de 
Trajectaanpak voor de 
Zuilense Ring als 
technische vraag 
opnemen en het 
schriftelijke antwoord 
naar de hele raad sturen;

18:12 opgenomen als technische vraag nr. 
102

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/technische-
vragen/102-Techn-vr-S-Kox-Lokaal-Liberaal-
Ontbreken-vertegenwoordiging-bijeenkomst-
Trajectaanpak-Zuilense-Ring-3-12-2019-
20191217.pdf

T-198 17-12-2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Antw. op brief B-02 (dec.2019) 
inz. Transparantie en publicatie 
WOB verzoeken naar raad

Toezegging jan-20 afgedaan Het antwoord op brief B-
02 van december van een 
inwoner over 
transparantie en 
publicatie van WOB 
verzoeken naar de hele 
raad sturen.

20-12-2019: bericht verstuurd aan inwoner 
dat ivm het kersreces de beantwoording 
medio jan 2020 plaatvindt. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Ingekomen-stukken/overzicht-
ingekomen-stukken/H-03-College-van-B-W-
Beantwoordingsbrief-aan-dhr-Koot-op-brief-
B-02-uit-december-2019-inzake-
Transparantie-en-publicatie-van-WOB-
verzoeken.pdf  

T-199 17-12-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Voortgang woningbouwopgave 2x 
per jaar naar raad

Toezegging afgedaan De raad 2 x per jaar op 
de hoogte houden van de 
voortgang van de 
woningbouwopgave via 
de reguliere p&c cyclus, 
te weten in de berap en 
de jaarrekening.

Update 15.11.21: voortgang 
woningbouwopgave is geborgd via de 
P&C cyclus. Is afgehandeld.                            
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