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

T-200 7-1-2020 Fysiek Domein Van Dijk Bomen in de Keizerskroon en 
Stinzenlaan: achterstallig 
onderhoud bekijken 

Toezegging apr-20 afgedaan Kijken naar achterstallig 
onderhoud en de 
wortelopdtuk in de 
Keizerskroon en 
Stinzenlaan in Breukelen 
en zo nodig uit 
veiligheidsoverwegingen 
herstraten.

T-201 7-1-2020 Fysiek Domein Van Dijk Raad via RIB informeren over 
uitkomst consultatie bij de 
ondernemers over het 
Programma Economie 2020-2023

Toezegging feb-20 afgedaan De raad via een RIB 
informeren over de 
uitkomst van de 
consultatie bij de 
ondernemers over het 
Programma Economie 
2020-2023

Raad geinformeerd via RIB 10 van 20-2-
2020

T-202 14-1-2020 Fysiek Domein Van Liempdt Resultaat klankbordgroep voor 
ontwerp Harmonieplein 
voorleggen aan cie Fysiek 
Domein

Toezegging mrt-21 afgedaan Het uiteindelijke resultaat 
van de klankbordgroep 
voor het ontwerp voor het 
Harmonieplein, 
gemotiveerd door het 
college, aan de 
commissie Fysiek Domein 
voorleggen.

Update 12.9.22:  het Voorlopig Ontwerp 
(VO) van het Harmonieplein/openbare 
ruimte is tot 2 x toe besproken met de 
klankbordgroep.  Het VO is (o.a.) naar 
aanleiding van de gesprekken met het 
klankbordgroep aangepast.  De 
toezegging is hiermee afgedaan.                       
Update 17-1-2022:  Bespreking met de  
klankbordgroep is verplaatst naar Q1 
2022. Na bespreking volgt zo spoedig 
mogelijk terugkoppeling aan de 
commissie.                          Update 
15.11.21: Participatie is opgepakt, voor de 
zomer heeft eerste sessie met 
Klankbordgroep plaatsgevonden. Input en 
onderzoek wordt nu uitgewerkt, naar 
verwachting eind november wordt het VO 
voorgelegd aan de klankbordgroep. 
Terugkoppeling aan de commissie zal 
naar verwachting plaatsvinden in Q1 2022.    
Update 24-2-2021: Participatie is 
uitgesteld vanwege de corona crisis. In Q2 
2021 wordt het traject weer opgepakt. 
Verwachting is dat de terugkoppeling in 
Q3 of Q4  2021 zal 
plaatsvindenParticipatie: Q2 2020
Terugkoppeling aan commissie Q3: 2020.         
2-7-2020:  Het voorleggen aan cie Fysiek 
Domein’ is nog niet afgehandeld omdat de 
participatie over de inrichting van het 
openbaar gebied vertraging heeft 
opgelopen. Participatie is uitgesteld 

T-203 14-1-2020 Fysiek Domein Klomps In informatieve cie. Raad 
meenemen in uitvoeringstraject 
bij OdrU

Toezegging dec-20 afgedaan In een informatieve 
commissie, in het kader 
van de Omgevingswet, de 
raad meenemen in het 
uitvoeringstraject bij de 
OdrU en uitleg geven 
over de (wijze van) 
verdeling van de taken 
tussen de gemeente en 
de OdrU. 

20-1-2021: Info teruggekoppeld aan 
raadslid Rob Roos icm met cie 
vergadering  zienswijzen in januari 2021; 
toezeging afgedaan.



T-204 14-1-2020 Fysiek Domein Klomps Plan Dorpsraad Nieuwer ter Aa 
meenemen als casus voor 
Provinciale Omgevingsvisie

Toezegging mrt-20 afgedaan Op een later moment 
terugkomen om het plan 
van de Dorpsraad 
Nieuwer ter Aa mee te 
nemen als casus voor de 
Provinciale 
Omgevingsvisie en wat te 
doen als de provincie 
daar dan niet voor kiest.

Op 6-2-2020 is er een reactie gestuurd 
van het college op de POVI waarin 
ingegaan wordt op de gewenste 
woningbouw in Nieuwer ter Aa.Toezegging 
afgedaan.

Dit is een test

T-205 29-1-2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen bomen Stinzenlaan 
Noord en Keizerskroon - reactie 
aan bewoners naar raad

Toezegging feb-20 afgedaan Een afschrift van de 
reactie (inz. Kappen 
bomen Stinzenlaan Noord 
en Keizerskroon) die aan 
bewoners is gestuurd 
naar de raad sturen 

Is verstuurd

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/1
06/T-199-raad-29-1-2020-Kappen-bomen-
Stinzenlaan-Noord-en-Keizerskroon-reactie-
aan-bewoners-naar-raad-Geredigeerd.pdf

T-206 3-3-2020 Gemeenteraad Van Dijk Vestiging Islamitisch Centrum Toezegging mrt-20 afgedaan De aanvullende vragen 
over de vestiging van een 
Islamitisch centrum in 
Planetenbaan, evenals de 
vragen van de 
inspreekster schriftelijk 
beantwoorden.

6-3-2020: Afgedaan via RIB 14 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-14-6-mrt-opening-islamitisch-centrum-
SV.pdf

T-207 3-3-2020 Gemeenteraad Reinders Garantstelling golfclub Loenen - 
Gewijzigd Treasurystatuut naar 
raad

Toezegging apr-20 afgedaan Een gewijzigd 
Treasurystatuut aan de 
raad voorleggen

Het college heeft t.a.v. het gewijzigde 
treasurystatuut op 3 november jl. conform 
advies besloten. Behandeld in de 
commissie Bestuur & Financien van 1-12-
2020 en raad 15-12-2020

T-208 11-5-2020 Fysiek Domein Van Dijk Rekenkameronderzoek 
gebiedsgericht werken - instellen 
burgerpanel + planning

Toezegging aug-20 afgedaan Schriftelijk terukomen op 
het instellen van een 
burgerpanel, inclusief een 
planning

4-6-2020: In  2020 wordt  een voorstel 
voor het instellen van een burgerpanel aan 
het college voorgelegd. Als zij hiermee 
akkoord gaat dan wordt dat in de loop van 
2020-2021 ingericht, conform 
Collegewerkprogramma

T-209 11-5-2020 Fysiek Domein Van Dijk Rekenkameronderzoek 
gebiedsgericht werken -
discussiestuk opstellen overde 
aanbevelingen

Toezegging aug-20 afgedaan Een discussiestuk 
opstellen over de 
aanbevelingen uit het 
rapport van de 
rekenkamercommissie 
voor bespreking in een 
informatieve commissie 
(23-6-20)

4-6-2020: Op 23 juni vindt over dit 
onderwerp een informatieve  
commissievergadering plaats die door het 
college wordt voorbereid.

T-210 19-5-2020 Bestuur & Fin. Reinders Voorlopige jaarstukken VRU - 
bestemmingsreserve en fin. 
consequentie bij geen kadernota

Toezegging jun-20 afgedaan Kijken naar de 
mogelijkheden voor een 
bestemmingsreserve voor 
de € 77.000 en hoe 
worden de financiële 
consequenties nu 
verwerkt, nu er geen 
kadernota 2021 komt.

Zie onder ' Extra informatie'.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/T-210-Bestuur-en-Fin-
19-5-2020-Voorlopige-jaarstukken-VRU-
bestemmingsreserve-en-fin-consequentie-bij-
geen-kadernota.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-199-raad-29-1-2020-Kappen-bomen-Stinzenlaan-Noord-en-Keizerskroon-reactie-aan-bewoners-naar-raad-Geredigeerd.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-199-raad-29-1-2020-Kappen-bomen-Stinzenlaan-Noord-en-Keizerskroon-reactie-aan-bewoners-naar-raad-Geredigeerd.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-199-raad-29-1-2020-Kappen-bomen-Stinzenlaan-Noord-en-Keizerskroon-reactie-aan-bewoners-naar-raad-Geredigeerd.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/md/106/T-199-raad-29-1-2020-Kappen-bomen-Stinzenlaan-Noord-en-Keizerskroon-reactie-aan-bewoners-naar-raad-Geredigeerd.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-14-6-mrt-opening-islamitisch-centrum-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-14-6-mrt-opening-islamitisch-centrum-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-14-6-mrt-opening-islamitisch-centrum-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-14-6-mrt-opening-islamitisch-centrum-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-210-Bestuur-en-Fin-19-5-2020-Voorlopige-jaarstukken-VRU-bestemmingsreserve-en-fin-consequentie-bij-geen-kadernota.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-210-Bestuur-en-Fin-19-5-2020-Voorlopige-jaarstukken-VRU-bestemmingsreserve-en-fin-consequentie-bij-geen-kadernota.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-210-Bestuur-en-Fin-19-5-2020-Voorlopige-jaarstukken-VRU-bestemmingsreserve-en-fin-consequentie-bij-geen-kadernota.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-210-Bestuur-en-Fin-19-5-2020-Voorlopige-jaarstukken-VRU-bestemmingsreserve-en-fin-consequentie-bij-geen-kadernota.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-210-Bestuur-en-Fin-19-5-2020-Voorlopige-jaarstukken-VRU-bestemmingsreserve-en-fin-consequentie-bij-geen-kadernota.pdf


T-211 20-5-2020 Fysiek Domein Van Dijk Procedure Watertoren Breukelen 
schriftelijk toelichten

Toezegging mei-20 afgedaan Gevolgde procedure voor 
De watertoren in 
Breukelen schriftelijk 
toelichten en daarbij 
ingaan op de wettelijke 
voorschriften zoals de 
Wabo procedure en de 
kruimelgevallenregeling. 
Ingaan op de vraag of dit 
plan als bestemmingsplan 
kan terugkomen in plaats 
van als 
kruimelgevallenregeling;

24-5: De procedure is toegestuurd.

T-212 20-5-2020 Fysiek Domein Van Dijk Watertoren Breukelen - Nota 
beantwoording zienswijze naar 
raad

Toezegging jun-20 afgedaan De nota beantwoording 
zienswijzen aan de raad 
sturen

Komt 9-6-2020 in B&W.

T-213 20-5-2020 Fysiek Domein Klomps RIB naar raad met svz beleid 
vastgoed

Toezegging jun-20 afgedaan Een RIB naar de raad 
sturen met een laatste 
stan van zaken van het 
oude gevoerde beled mbt 
aan- en verkoop van 
vastoed  

Toegevoegd aan RIB 51 van 9-7-2020 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-
Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-
Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-
Vastgoed.pdf

T-214 26-5-2020 Informatieve cie Van Dijk RES - Schriftelijke vraag inzake 
bod van 1,8 Twh

Toezegging jun-20 afgedaan Schriftelijk de vraag 
beantwoorden hoe hard 
het bod van 1,8 Twh is.

2-7: afgedaan via RIB 50 Special U10 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf

T-215 26-5-2020 Informatieve cie Van Dijk RES - Overzicht van data naar 
commissie

Toezegging jun-20 afgedaan De commissie krijgt een 
overzicht van data, zowel 
van RES, REP en 
Omgevingsvisie

2-7: afgedaan via RIB 50 Special U10 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf

T-216 2-6-2020 Gemeenteraad Reinders Brief A-09 (Vluchtelingenwerk) 
verplaatsen van cat.A naar B

Toezegging jun-20 afgedaan
Brief A-09 van mei van 
Vluchtelingenwerk 
verplaatsen van categorie 
A naar categorie B

De brief is verplaatst.

T-217 3-6-2020 Gemeenteraad Klomps Deugdelijk OV voor Planetenbaan 
en Kwadrant

Toezegging 2021 afgedaan Zorgen voor deugdelijk en 
uitgebreid OV, passend 
bij de hoeveelheid 
mensen die in 
Planetenbaan en Het 
Kwadrant komen te 
wonen.

Wordt meegenomen in mobiliteitsplan Q 1 
2021.   19-11-2020: Het ligt aan de 
provincie als concessieverlener van het 
openbaar vervoer om in de concessie voor 
het openbaar vervoer in Maarssenbroek 
op te nemen om hier de verbindingen te 
intensiveren. De provincie zal er via de 
beschikbare ambtelijke en bestuurlijke 
lijnen op worden gewezen dat er op 
Planetenbaan en Kwadrant een flink 
aantal inwoners bijkomen met het verzoek 
om hier in de concessie rekening mee te 
houden. In het algemeen worden 
openbaar vervoer verbindingen afgestemd 
op de vraag ernaar.

T-217b 30-6-2020 Bestuur & Fin. Van Dijk De raad informeren over effecten 
coronacrisis.

Toezegging sep-20 afgedaan 1-9-2020 is de memo via een dagbrief aan 
de raad verzonden https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu

menten-toezeggingen/T-217-2-Bestuur-en-
Fin-30-6-2020-Memo-aan-gemeenteraad-
over-effecten-van-corona-op-economie-
SV.pdf

T-218 7-7-2020 Gemeenteraad Klomps Addendum op CWP - ingaan op 
knelpunten in formatie op alle 
beleidsterreinen

Toezegging nov-20 afgedaan Bij periodieke 
informatieverstrekking 
aan de raad in het najaar 
door gemeentesecretaris 
over ‘de staat van de 
organisatie’ ingaan op 
knelpunten in formatie op 
alle beleidsterreinen.

23-12-2020  Besproken in informatieve 
commissie II van 17 november 2020

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-Vastgoed.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-Vastgoed.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-Vastgoed.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-Vastgoed.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-Vastgoed.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-9-juli-portefeuilleverdeling-college-Startnot-Minimabeleid-Zogwetering-Clientenonderst-Gehandicaptenpark-plts-Vastgoed.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-50-2-juli-Special-U10-5.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-217-2-Bestuur-en-Fin-30-6-2020-Memo-aan-gemeenteraad-over-effecten-van-corona-op-economie-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-217-2-Bestuur-en-Fin-30-6-2020-Memo-aan-gemeenteraad-over-effecten-van-corona-op-economie-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-217-2-Bestuur-en-Fin-30-6-2020-Memo-aan-gemeenteraad-over-effecten-van-corona-op-economie-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-217-2-Bestuur-en-Fin-30-6-2020-Memo-aan-gemeenteraad-over-effecten-van-corona-op-economie-SV.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-217-2-Bestuur-en-Fin-30-6-2020-Memo-aan-gemeenteraad-over-effecten-van-corona-op-economie-SV.pdf


T-219 7-7-2020 Gemeenteraad Veneklaas Addendum op CWP - schriftelijke 
reactie op vraag voor gift voor 
mantelzorgers

Toezegging sep-20 afgedaan Schriftelijk reageren op 
vraag of voor 
mantelzorgers van buiten 
gemeente iets anders kan 
worden gegeven dan 
voucher voor lokale 
ondernemers. 

29/9: Wij laten u bij deze graag weten dat 
wij dat niet gaan doen, conform het 
gestelde in het door de gemeenteraad in 
haar vergadering van 7 en 8 juli 2020 
vastgestelde ‘ Addendum op het 
Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 
2018-2022’. 
Daarin wordt bepaald dat de als blijk van 
waardering beschikbaar te stellen voucher 
alleen te verzilveren is bij lokale 
ondernemers. Bovendien zien we er op 
toe de uitvoeringskosten zo laag mogelijk 
te houden. Daarom gaan wij uit van 1 
systeem.

T-220 8-7-2020 Gemeenteraad Van Dijk Individuele studietoeslag - bericht 
aan studenten over uitleg nieuwe 
regeling

Toezegging sep-20 afgedaan Een briefje sturen aan 
studenten die eerder een 
afwijzing hebben 
gekregen voor 
studietoeslag met uitleg 
nieuwe regeling en de 
mogelijkheid om alsnog 
een aanvraag in te 
dienen. Navragen of het 
juridisch mogelijk is om 
de PGB houders te 
informeren. De uitkomst 
hiervan schriftelijk 
meedelen aan 
Streekbelangen. 

28-8-2020 1. Studenten wiens aanvraag 
voor een individuele studietoeslag eerder 
is afgewezen hebben een brief met 
aanvraagformulier toegestuurd gekregen. 
Zij kunnen zo snel een nieuwe aanvraag 
indienen. 
2. Het is juridisch niet mogelijk om 
inwoners met een PGB aan te schrijven 
voor deze specifieke regeling. De 
persoonsgegevens zijn voor een ander 
doel verkregen dan de individuele 
studietoeslag. Geen van de redenen die 
worden genoemd in AVG zijn van 
toepassing op deze situatie. We proberen 
uiteraard om de potentiele doelgroep zo 
goed mogelijk te bereiken en de 
bekendheid van de regeling te vergroten. 
Dit alles in lijn met motie M9.1, waarover 
we de gemeenteraad op een later moment 
nader informeren.

T-221 14-7-2020 Gemeenteraad Klomps Vraag inz.instellen van een 
burgerpanel schriftelijk 
beantwoorden

Toezegging sep-20 afgedaan De vraag is beantwoord 
via het stuk Technische 
vragen jaarstukken 2019. 
De vraag van Maarssen 
2000 over het instellen 
van een burgerpanel 
schriftelijk beantwoorden. 

Zie onder ' Extra informatie'. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/14-
juli/19:30/Technische-raadsvragen-
Jaarstukken-2019-gewijzigd-30-juni-2020-
laatste-versie-1.pdf

T-222 14-7-2020 Gemeenteraad Van Dijk Raad informeren over regels 
terrassen

Toezegging sep-20 afgedaan Kijken naar de 
verschillende regels die 
gelden voor de terrassen 
in de gemeente. Hierover 
schriftelijk de raad 
informeren.

De raad is geinformeerd via RIB 70. https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-70-24-sept-Marktplein-Bisonspoor-
Terrasseizoen-Beschoeiingen-MBroek-
Collectieve-zorgverz-inwoners.pdf

T-223 15-7-2020 Gemeenteraad Klomps Als onderdeel naar 
Omgevingsvisie toe met raads-
leden startdocument opstellen 
mbt identiteitsvraag

Toezegging sep-20 afgedaan Als onderdeel naar de 
Omgevingsvisie toe 
samen met raadsleden 
startdocument opstellen 
ter voorbereiding op 
identiteitsvraag en in een 
informatieve commissie 
bespreken. 

Update 28-06-2021: Position Paper 2.0 als 
onderlegger voor GOVI is opgesteld. 
Raadsleden zijn betrokken bij opstellen 
daarvan. Toezegging is afgedaan.  
Update: 20-1-2021: is besproken in de 
informatieve commissie 19-1-2021. . 

T-224 31-8-2020 Gemeenteraad Reinders Kostenopzet maken voor het 
verstrekken van veiligheidscijfers 
op buurtniveau

Toezegging okt-20 afgedaan Kostenopzet maken voor 
het verstrekken van 
veiligheidscijfers op 
buurtniveau, vóór de 
begrotingsbehandeling 
zodat de raad bij de 
begrotingsbehandeling 
die mee kan wegen bij de 
keuzes die dan 
voorliggen.

16-3-2021 Zie het antwoord onder ' Extra 
Informatie'.   10-3-2021 ; is meegenomen 
in de nieuwe veiligheidsmonitor 
2021Update 08-02-2021: Deze 
kostenopzet komt mee in het 
Collegevoorstel Veiligheidsmonitor die 
z.s.m. richting het College gaat.                            
Update 15-12-20. Deze kostenopzet wordt 
meegenomen in het presenteren van de 
nieuwe Veiligheidsmonitor 2020. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten-Toezeggingen/224-Antw-
Kostenopzet-maken-voor-het-verstrekken-
van-veiligheidscijfers-op-buurtniveau.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Technische-raadsvragen-Jaarstukken-2019-gewijzigd-30-juni-2020-laatste-versie-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Technische-raadsvragen-Jaarstukken-2019-gewijzigd-30-juni-2020-laatste-versie-1.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-70-24-sept-Marktplein-Bisonspoor-Terrasseizoen-Beschoeiingen-MBroek-Collectieve-zorgverz-inwoners.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten-Toezeggingen/224-Antw-Kostenopzet-maken-voor-het-verstrekken-van-veiligheidscijfers-op-buurtniveau.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten-Toezeggingen/224-Antw-Kostenopzet-maken-voor-het-verstrekken-van-veiligheidscijfers-op-buurtniveau.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten-Toezeggingen/224-Antw-Kostenopzet-maken-voor-het-verstrekken-van-veiligheidscijfers-op-buurtniveau.pdf


T-225 31-8-2020 Gemeenteraad Van Dijk Verlichting in de tunneltjes Toezegging sep-20 afgedaan kijken hoe de eerder door 
de raad aangenomen 
motie over de verlichting 
in de tunneltjes zich 
verhoudt tot hetgeen in 
het beleidsplan openbare 
verlichting hierover is 
opgenomen.

26-11-2020: Deze toezegging is 
meegenomen in het beleidsplan Openbare 
Verlichting welke op 30 september is 
vastgesteld. Inmiddels is daar ook een 
verder uitvoering aangegeven zoals in de 
RIB 82 is vermeld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-
Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-
Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-
Huivesting-vergunninghouders.pdf

T-226 31-8-2020 Gemeenteraad Reinders Het waarom van de onveiligheid 
en de onrust in een breder 
perspectief op papier zetten.

Toezegging sep-20 afgedaan Het waarom van de 
onveiligheid en de onrust 
in een breder perspectief 
op papier zetten.

Update 15-1-21: De RIB 04 is verstuurd 15-
1-2021 (zie onder ' extra informatie' )

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-04-15-jan-Analyse-
onveiligheidsgevoel-Maarssenbroek.pdf

T-227 31-8-2020 Gemeenteraad Reinders Veiligheid - In de aanloop naar de 
programmabegroting met 
concrete voorstellen komen

Toezegging okt-20 afgedaan In de aanloop naar de 
programmabegroting met 
concrete voorstellen 
komen en daarbij 
meenemen wat uit de 
schouwen naar voren is 
gekomen;

10-3-2021 is meegenomen in nota 
Maarssenbroek Schoon, heel en Veilig 
Update 15-12-20. Deze voorstellen zullen 
in het plan schoon, heel en veilig worden 
verwerkt. Andere voorstellen die niet bij 
Veiligheid horen zoals jongerenwerk 
worden intern opgelost. Tot zover is nog 
geen extra budget nodig

T-228 31-8-2020 Gemeenteraad Reinders Alle overige (technische) vragen 
schriftelijk beantwoorden vóór de 
extra informatieve 
commissievergadering.

Toezegging sep-20 afgedaan Alle overige (technische) 
vragen schriftelijk 
beantwoorden vóór de 
extra informatieve 
commissievergadering.

De antwoorden zijn toegegevoegd aan 
agendapunt 3 van de Informatieve 
commissie 9-9-2020 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/verga

deringen/Informatieve-commissie-I/2020/09-
september/19:30

T-229 8-9-2020 Fysiek Domein Klomps Criteria grootschalige zonne-
energie

Toezegging sep-20 afgedaan Schriftelijk terukomen op 
de criteria voor wat onder  
grootschalige zonne-
energie wordt verstaan.

24-3-2021 Dit is opgenomen in de RIB, die 
begin februari 2021 (RIB 12) aan de raad 
is gezonden.                   Update 20-1-
2021: De beleidsnota Zonnevelden is 
ingerout voor behandeling in de commissie

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-12-special-U16-4-febr-Zoekgebieden-
RES-1-0.pdf

T-230 15-9-2020 Bestuur & Fin. Reinders Organiseren Informatieve ie over 
klachtenmanagement en 
dienstverlening

Toezegging dec-20 afgedaan Op korte termijn 
organiseren informatieve 
commissie over 
klachtenmanagement en 
dienstverlening. Hierbij 
worden beide 
rekenkamerrapporten 
kwaliteitsmanagement en 
afhandeling van klachten, 
bezwaren en meldingen 
betrokken.

27-11-2020: De informatieve commissie 
staat gepland voor 8 december 2020. 

T-231 16-9-2020 Fysiek Domein Van Dijk Communicatie mbt openbare 
verlichting

Toezegging mrt-21 afgedaan Actiever communiceren 
over meldingen van 
klachten over openbare 
verlichting;

12-10-2020: Op de website en social 
media is inmiddels een bericht geplaatst 
op 12 oktober 2020.t

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/231-DEFHet-is-herfst-
en-de-dagen-worden-steeds-korter-
aangepast3.pdf

T-232 16-9-2020 Fysiek Domein Van Dijk Afstemming provincie mbt 
verlichting in tunneltjes

Toezegging nov-20 afgedaan Afstemming met de 
provincie zoeken over de 
verlichting in de tunneltjes 
die onder hun 
verantwoordelijkheid 
vallen

26-11-2020: reactie:
Wij hebben contact met de OVL beheerder 
bij de Provincie Utrecht.
Zodra wij starten met uitvoeringsplan 
betrekken we OVL beheerder van de 
Provincie bij het programma.

T-233 16-9-2020 Fysiek Domein Van Dijk Technische vragen schriftelijk 
beantwoorden

Toezegging sep-20 afgedaan De technische vragen 
schriftelijk beantwoorden

 De vragen zijn beantwoord op 28-9-2020 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/T-233-Reactie-op-
vragen-op-beleidsplan-Openbare-
Verlichting.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-15-jan-Analyse-onveiligheidsgevoel-Maarssenbroek.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-15-jan-Analyse-onveiligheidsgevoel-Maarssenbroek.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-15-jan-Analyse-onveiligheidsgevoel-Maarssenbroek.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-04-15-jan-Analyse-onveiligheidsgevoel-Maarssenbroek.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2020/09-september/19:30
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2020/09-september/19:30
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2020/09-september/19:30
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-12-special-U16-4-febr-Zoekgebieden-RES-1-0.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-12-special-U16-4-febr-Zoekgebieden-RES-1-0.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-12-special-U16-4-febr-Zoekgebieden-RES-1-0.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-12-special-U16-4-febr-Zoekgebieden-RES-1-0.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/231-DEFHet-is-herfst-en-de-dagen-worden-steeds-korter-aangepast3.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/231-DEFHet-is-herfst-en-de-dagen-worden-steeds-korter-aangepast3.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/231-DEFHet-is-herfst-en-de-dagen-worden-steeds-korter-aangepast3.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/231-DEFHet-is-herfst-en-de-dagen-worden-steeds-korter-aangepast3.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-toezeggingen/T-233-Reactie-op-vragen-op-beleidsplan-Openbare-Verlichting.pdf
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T-234 29-9-2020 Gemeenteraad Reinders Weth. Van Dijk in gesprek over 
indeling standplaatsen markt 
Breukelen

Toezegging okt-20 afgedaan Wethouder Van Dijk zal 
reageren op het verzoek 
van de heer Verwoerd om 
met hem in gesprek te 
gaan.

23-12-2020 Reeds in juli heeft wethouder 
Van Dijk een gesprek gevoerd met 
afvaardiging van de horeca, waaronder de 
inspreker. Vervolgens is er een commissie 
gevormd met afvaardiging van de horeca 
en de markt, onder begeleiding van een 
onafhankelijk voorzitter. Deze voorzitter 
heeft zijn bevindingen en advies gedeeld 
met het college. Mede op basis van dit 
advies heeft het college op 6 oktober 
besloten om de marktindeling niet te 
veranderen. De inspreker heeft wethouder 
Van Dijk verzocht om de collegebesluiten 
van 14 juli (niet aanpassen markttijden) en 
6 oktober (niet aanpassen marktindeling) 
te ontvangen. Deze stukken zijn aan hem 
verstrekt.”: 

T-235 29-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Oplossingen en ontwikkeling brug 
Bergseweg

Toezegging nov-20 afgedaan Mogelijke oplossingen en 
toekomstige 
ontwikkelingen met 
betrekking tot de brug in 
de Bergseweg met de 
raad delen.

26-11-2020: Met ontwikkelaar in gesprek 
zie ook RIB 82

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-
Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-
Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-
Huivesting-vergunninghouders.pdf

T-236 29-9-2020 Gemeenteraad Polman Stukken Bp Rondom de Vecht Toezegging jun-21 openstaand De brieven A-19, A-20, D-
01, D-02, D-03 en D-05 
(ingekomen stukken t.z.t. 
bij bestemmingsplan 
Rondom de Vecht 
publiceren.

Update 1-9-2022  Op 8 juli heeft de Raad 
van State uitspraak gedaan vanwege een 
ingediende in gebreke stelling. De raad 
wordt verzocht om zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen 10 weken een besluit 
te nemen en deze kenbaar te maken. 
Deze termijn is niet haalbaar. Het plan 
wordt voorgelegd aan de Raad van 1 
november 2022. 
Update 29.8.22: Het bestemmingsplan zal 
op 1 november 2022 voor besluitvorming 
aan de raad worden voorgelegd.                 
Update 7.3.22: Het plan is grotendeels 
klaar. De aangepaste delen van het 
bestemmingsplan, behalve van Schulp 
vruchtensappen en Straatweg 76a, zijn 
doorgestuurd naar de belanghebbenden 
ter beoordeling.
Straatweg 76a is reeds eerder voorgelegd 
aan de Raad. Op het moment dat de 
overige onderdelen gereed zijn worden 
deze ook zo spoedig mogelijk voorgelegd 
aan desbetreffende belanghebbenden. 
Planning is om het plan voor te leggen aan 
de Raad van 28 juni ‘22                     
Update 12-01-2022: Geen wijziging t.o.v. 
10-11-2021
Update 10-11-2021: De verkeerstelling bij 
Schulp is onlangs afgerond. Op basis van 
de resultaten worden wordt het 
bestemmingsplan aangepast. Op het 
moment dat dit is afgerond wordt de 

T-237 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Rol welstandscommissie RES Toezegging okt-19 afgedaan Samen Stichtse Vecht 
informeren over de rol 
van de 
Welstandscommissie in 
de RES

24-3-2021 Samen Stichtse Vecht is 
geinformeerd (door e-mailbericht van 
Valesca van den Bergh                   20-1-
2021: Bij concrete (bouw)plannen is altijd 
advies welstandscommissie noodzakelijk

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-Huivesting-vergunninghouders.pdf


T-238 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - OOGO 
bijeen

Toezegging jan-21 afgedaan het OOGO bij elkaar 
roepen na de officiële 
aanvraag van De Pionier 
voor een dislocatie

Update 17-1-2021:  Programma 2022 is in 
goede harmonie met de schoolbesturen 
afgerond. Zie het collegebesluit.  De 
toezegging is hiermee afgedaan.      
Update 15-11-21:  wij verwachten begin 
december het programma 2022 aan te 
kunnen bieden. Daarin komen onder meer 
de aanvragen met betrekking tot Daalse  
Hoek en Zuilense Vecht aan de orde, 
mede op basis van de zogeheten 
oktobertellingen die de Dienst Uitvoering 
Onderwijs aangeleverd heeft. We zijn 
zowel ambtelijk als bestuurlijk in overleg 
met de schoolbesturen.                              
Update 13-9-2021: de gesprekken over 
het programma 2022 zijn gevoerd en 
worden binnenkort in het PHO besproken. 
Met de pionier is besproken dat indien de 
locatie Zuilense Vecht wordt toegewezen 
aan het schoolbestuur SPA, er vooraf 
afspraken gemaakt gaan worden over de 
omvang en toelatingscriteria van leerlingen 
zodat de dislocatie ook daadwerkelijk 
gebruikt wordt als dislocatie.             
Update 5-7-2021: de aanvraag zal voor de 
zomervakantie met de school worden 
besproken, waarna partijen conform de 
verordening kunnen reageren’          
Update 1-6-2021: begin juni komt het 
programma in het 
portefeuillehoudersoverleg waarna de 
uitnodigingen voor de schoolbesturen 

T-239 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - raad 
informeren bij uitbreiding 

Toezegging jan-21 afgedaan mochten meerdere 
scholen een verzoek voor 
uitbreiding indienen dan 
zal zij de raad hierover 
informeren;

Update 17.11.20:  We gaan de raad 
jaarlijks informeren over een verzoek van 
uitbreiding door het verstrekken van het 
jaarlijks op te stellen Programma 
Onderwijshuisvesting. Wereldkidz heeft 
een aanvraag gedaan voor vervangende 
nieuwbouw ’t Palet, Buitenweg 310 en 312 
in Maarssen, met gewenste locatie van de 
voorziening Zuilense Vecht.



T-240 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - evaluatie 
beleidskader 

Toezegging okt-20 afgedaan op de vraag over een 
evaluatie van het 
beleidskader komt zij 
schriftelijk terug;

Update 15.11.21:  Er komt geen 
beleidskader, wel een nieuw IHP, is 
afgehandeld                                      
Update 5-7-2021: Huidige beleidskader 
wordt voortgezet tot IHP er is.           
Update 1-6-2021: De peilnotitie wordt op 
korte termijn in het college besproken. 
Hierna zal deze voorgelegd worden aan 
de commissie                                     
Update 17.11.20: Het beleidskader wordt 
vervangen door het IHP (Integraal 
Huisvestingsplan). Wij betrekken daarbij 
ervaringen op basis van huidig 
beleidskader, nieuwe inzichten en actuele 
wet- en regelgeving. Mochten er 
huisvestingsontwikkelingen plaatsvinden 
voordat het IHP is vastgesteld, dan wordt 
voldaan aan de wettelijke eisen. Ten 
aanzien van vergoeding van kosten volgt 
de gemeente de VNG-normering en de 
wettelijke eisen..26-10-2020: volgt in Q1 
een startnotitie waarbij wordt aangegeven 
hoe de raad wordt betrokken. (evt. kader 
meegeven in een informatieve commissie)      
26-10-2020: volgt in Q1 een startnotitie 
waarbij wordt aangegeven hoe de raad 
wordt betrokken. (evt. kader meegeven in 
een informatieve commissie)              

T-241 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - rol raad bij 
kaderstelling

Toezegging okt-20 afgedaan op de vraag over de rol 
van de raad bij het stellen 
van de kaders voor het 
integraal huisvestingsplan 
komt zij schriftelijk terug

Update 5-7-2021: Ondanks de eerdere 
toezegging leggen we geen startnotitie 
voor aan uw raad. Wij hebben 
geconstateerd dat uw raad geen rol heeft 
bij de totstandkoming van een integraal 
huisvestingsplan (IHP) onderwijs. De input 
die uw raad wil geven, het kader dat u 
voor ogen heeft, past niet in IHP 
onderwijs. Dat kader heeft meer het 
karakter van een gebiedsontwikkeling. Van 
zo’n gebiedsontwikkeling kan 
onderwijshuisvesting onderdeel zijn. 
Wij zijn het traject om te komen tot een 
IHP onderwijs gestart en zullen u via de 
reguliere P&C cyclus informeren’      
Update 01-06-2021 De peilnotitie wordt op 
korte termijn in het college besproken. 
Hierna zal deze voorgelegd worden aan 
de commissie                Update 17.11.20: 
Een IHP komt tot stand na intensief 
overleg met de maatschappelijke partners, 
waarbij de schoolbesturen hun visie 
inbrengen over veranderende 
onderwijskundige concepten. 
Onderdelen zijn; een vraaganalyse op 
basis van demografie, nieuwe 
huisvestingsconcepten, een actieplan met 
financiële onderbouwing voor de komende 
jaren en een doorkijk naar de toekomst.
Bij de startnotitie wordt de raad in de 
gelegenheid gesteld kaders mee te geven, 
voor zover passend en mogelijk bij een 



T-242 30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk Puntverlichting Toezegging okt-20 afgedaan schriftelijk terugkomen op 
de vraag van Samen 
Stichtse Vecht over 
puntverlichting

10-11-2020:  In Bisonspoor worden 
conform het stedenbouwkundig kader en 
beeldkwaliteit plan bij de herinrichting de 
volgende soorten openbare verlichting 
toegepast:
- De hoofdverlichting zal bestaan uit 
standaard 4 meter hoge lichtmasten en zal 
aangevuld worden met 10 meter hoge 
lichtmasten.
- Grond spots in de groenvakken welke 
alleen de bomen zullen aanlichten.
Er wordt geen (punt)verlichting toegepast 
die de gevels zullen aanlichten.

T-243 30-9-2020 Gemeenteraad Van Dijk Advies inwinnen bij Platform 
Gehandicapten SV mbt 
Beleidsplan openbare verlichting

Toezegging mrt-21 afgedaan bij de uitvoering van het 
beleidsplan openbare 
verlichting advies 
inwinnen bij het Platform 
Gehandicapten Stichtse 
Vecht

Update 13-1-2022: Er is contact geweest 
met de voorzitter van het Gehandicapten 
platform. Ze heeft gesproken met bestuur 
en achterban van het Platform, hieruit zijn 
geen aanbevelingen voortgekomen, de 
toezegging is hiermee afgedaan.
Update: 10-11-2021: Er is contact geweest 
met het gehandicapten platform SV met 
het verzoek om tot een advies te komen 
voor het vervangingsplan openbare 
verlichting. Begin december  2021 wordt 
hier een reactie op verwacht.
Update 13-9-2021: Stand van zaken is 
ongewijzigd gebleven.
Update 07-07-2021 dit wordt meegenomen 
met de verdere uitwerking en het 
uitvoeringsplan, dit is nog in een concept-
fase.

T-244 30-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Plan van aanpak oneigenlijk 
woongebruik

Toezegging dec-20 afgedaan met een plan van aanpak 
voor oneigenlijk 
woongebruik terugkomen 
bij de raad

Update 24-2-2022: Het plan van aanpak is 
inmiddels vastgesteld wat betreft zowel het 
stopzetten als opheffen van situaties van 
illegale verhuur. Er is een dedicated team 
geformeerd dat het plan van effectief en 
efficiënt aanpak uitvoert. Ter kennisname 
gebracht aan de raad via de weekbrief van 
24-2-2022. De toezegging is hiermee 
afgehandeld.                         Update 17-1-
22: Het oneigenlijk woongebruik wordt 
stevig aangepakt. In totaal zijn 19 panden 
door handhaving bezocht en leeg 
aangetroffen. Wegens de lockdown vind 
controle overdag plaats w.b. de panden 
die zijn aangeschreven en waarvan de 
verhuurder(s) hebben aangegeven dat die 
ontruimd zijn.
Update 15-11-2021:  m.b.t. het plan van 
aanpak Oneigenlijk Woongebruik zal een 
RIB op hoofdlijnen naar de raad worden 
gestuurd waarin ook de stand van zaken  
wordt verwerkt.                                Update 
10-09-2021: Het concept planvan aanpak 
wordt in oktober besproken in ons college, 
daarna zal de raad worden geïnformeerd.
Update 07-07-2021: Afgelopen tijd is 
ingezet op het vrijmaken van extra 
incidenteel budget voor een taskforce en 
het werven van de medewerkers hiervoor. 
Daarnaast wordt er nu ingezet op de 
actuele problematiek, in een later stadium 
wordt een integraal plan van aanpak 



T-245 30-9-2020 Gemeenteraad Reinders Oneigenlijk woongebruik 
agenderen voor commissie

Toezegging okt-20 afgedaan het verzoek om het 
onderwerp oneigenlijk 
woongebruik voor een 
commissievergadering te 
agenderen, via de griffie, 
overbrengen aan het 
presidium.

T-246 6-10-2020 Fysiek Domein Van Liempdt Stand van zaken van M-71 
Vitaliteit kleine kernen en M-72 
Voedselproductie;

Toezegging okt-20 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
de stand van zaken van 
M-71 Vitaliteit kleine 
kernen en M-72 
Voedselproductie;

14/10 Beide moties zijnopgenomen en  
verwerkt in het toetsingskader wat in de 
raad van juli is vastgesteld samen met de 
contour REP

T-247 6-10-2020 Fysiek Domein Van Liempdt Opnieuw agenderen in 
commissies de lijsten 
openstaande moties en 
toezeggingen

Toezegging dec-20 afgedaan Overzicht openstaande 
moties voor de volgende 
vergadering opnieuw 
agenderen met een 
geactualiseerde stand 
van zaken.

Geagendeerd in de commissie Fysiek 
Domein van 1-12-2020

T-248 13-10-2020 Fysiek Domein Van Dijk Tekening bedijventerrein De Werf 
aanpassen

Toezegging okt-20 afgedaan De tekening van 
bedrijventerrein De Werf 
aanpassen, vóór de 
raadsvergadering 3/11

De tekening is aangepast. Mieke Hoek 
heeft hiervoor akkoord gegeven.

T-249 13-10-2020 Fysiek Domein Van Dijk Ambassadeursrol OVSV Toezegging jan-21 afgedaan Het verzoek of de OVSV 
een ambassadeursrol op 
zich kan nemen bij het tot 
stand brengen van een 
ondernemersfonds, aan 
de OVSV overbrengen en 
de reactie hierop 
terugkoppelen aan de 
commissie

3-11-2-20: De OVSV heeft aangegeven 
dat ze graag een rol willen beteken in het 
opstarten van een ondernemersfonds. Dit 
hebben ze ook reeds aangegeven in de 
brief die aan de raad is verzonden vooraf 
aan de commissie vergadering. Daarnaast 
hebben ze inmiddels een bestuurslid 
aangesteld (dhr Kalthoff) die namens de 
OVSV betrokken zal zijn bij het opstarten 
van een ondernemersfonds.

T-250 13-10-2020 Fysiek Domein Van Dijk Vraag uitsterfconstructie Gasten-
Noord beantwoorden

Toezegging nov-20 afgedaan Vraag over 
uitsterfconstructie 
Garsten-Noord schriftelijk 
beantwoorden;

3-11-2020: Hierover is contact geweest 
met de heer De Ronde, op basis van het 
telefonisch overleg heeft hij verder geen 
vragen. Een schriftelijke beantwoording 
was niet nodig

T-251 13-10-2020 Fysiek Domein Wisseborn Vraag parkerkeerproblemen 
Portengense Brug beantwoorden

Toezegging nov-20 openstaand Vraag over 
parkeerproblemen als 
gevolg van vrachtauto’s 
op Portengense Brug 
schriftelijk beantwoorden

Update 29.8.22: geen update             
Update 12-01-22: De problematiek wordt 
opnieuw in kaart gebracht. Antwoord op 
vraag Q1 2022.
Update 13-9-2021: De problematiek wordt 
opnieuw in kaart gebracht. Antwoord op 
vraag Q4 2021. 
Update 12-7-2021: Momenteel wordt 
samen met de ondernemers gevestigd op 
de Portengense Brug een Plan van 
Aanpak opgesteld voor het 
bedrijventerrein. Daar wordt dit punt in 
meegenomen

T-252 13-10-2020 Fysiek Domein Van Dijk S.v.z. Toezegging 182 Legakkers 
Scheendijk

Toezegging nov-20 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
de stand van zaken met 
betrekking tot T-182 – 
legakkers Scheendijk

Op 30-10-2020 is de stand van zaken 
aangevuld bij toezegging 182. De raad is 
via de dagbrief 30-10 op de hoogte 
gesteld.

T-253 13-10-2020 Fysiek Domein Van Dijk Stand van zaken openstaande 
moties en toezeggingen

Toezegging nov-20 afgedaan Bij alle onderwerpen een 
actuele stand van zaken 
aanleveren

4-1-2020   De updates zijn toegevoegd.

T-254 14-10-2020 Fysiek Domein Klomps Door de sportraad aangehaalde 
technische fouten aanpassen in 
het MFA

Toezegging okt-20 afgedaan De door de Sportraad 
aangehaalde technische 
fouten, zoals de gymzaal 
in het MFA, zullen worden 
aangepast en in geel 
worden gearceerd

De Aanpassing is gedaan.



T-255 14-10-2020 Fysiek Domein Klomps Vraag over onderhoud aula's 
begraafplaatsen beantwoorden

Toezegging nov-20 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
de vraag over het 
onderhoud van de aula’s 
op de begraafplaatsen.

Update 30-06-2021: Het wegwerken van 
het achterstallig onderhoud aan de aula’s 
op begraafplaatsen is opgepakt en in 
uitvoering gebracht. De meeste 
werkzaamheden worden voor de bouwvak 
afgerond. Alle groot onderhoud 
werkzaamheden worden dit jaar afgerond. 
Daarmee is deze toezegging afgehandeld. 
Update 20-1-2021: inventarisatie 
achterstallig onderonderhoud is eind 2020 
geweest.

T-256 14-10-2020 Fysiek Domein Klomps Verkeersveilige maatregelen bij 
Ludgerusschool en parkeren 
omwonenden

Toezegging afgedaan Uit 2019: Het treffen van 
verkeersveilige 
maatregelen bij de St. 
Ludgerusschool in 
Loenen aan de Vecht en 
tevens een oplossing 
zoeken voor de 
omwonenden die nu niet 
tussen 08.00 en 09.00 
uur in de omgeving van 
de school mogen 
parkeren.

20-1-2021:uitgebreid met school/ ouders/ 
omgeving overleg gehad; gemeente zal 
geen dwingende maatregelen opleggen; 
toezegging afgedaan.  update 19-11-2020: 
door inzet van de beperkte beschikbare 
capaciteit aan verkeerskundigen heeft de 
aanpak enkele maanden stil gelegen. De 
capaciteit is inmiddels zodanig uitgebreid 
dat het onderwerp weer is opgepakt en er 
met de school in gesprek is gegaan. Er 
volgt een afspraak waar Jeroen Willem bij 
zal zijn, daarna volgt invulling van de 
toezegging en zal de raad over de 
uitkomsten worden geïnformeerd.

T-257 4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Woonwagenbeleid Toezegging dec-20 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
de vraag wanneer het 
college met het 
Woonwagenbeleid naar 
de raad komt;

Update 11-01-22: het 
woonwagenstandplaatsenbeleid is in 
concept klaar en voor reactie voorgelegd 
aan de leden van de klankbordgroep, met 
in achtneming van deze reacties zal het 
definitieve beleid opgesteld worden. Het 
college vindt het niet wenselijk om dit nog 
vlak voor de verkiezingen in de raad te 
brengen, daarom wordt het de eerste 
raadsvergadering na de verkiezingen. 
Hiermee is de toezegging afgedaan.
Update 13-9-2021: Geen wijzigingen t.o.v. 
7-7-2021.
Update 07-07-21: Er is een 
woonwagenstandplaatsen 
behoefteonderzoek uitgevoerd, de 
rapportage van dit onderzoek wordt in 
september ter beschikking gesteld aan de 
raad. Op basis van de rapportage wordt in 
samenspraak met een Klankbordgroep 
(met deelnemers vanuit de doelgroep) het 
woonwagenstandplaatsenbeleid 
opgesteld. Dit zal in Q4 ter vaststelling in 
de raad komen.                                    
Update 8-6-2021: Stond op naam van 
portefeuillehouder Klomps, moet zijn Van 
Liempdt.                                                   
10-11-2020: de offerte voor het 
behoefteonderzoek naar 
woonwagenstandplaatsen is binnen.  
E.e.a. moet eerst nog langs de PHO’s. 
Naar de raad:  Q2 2021 



T-258 4-11-2020 Gemeenteraad Klomps Wel of niet aanwezig zijn van 
beleid voor het bepalen van het 
niveau voor kerntaken.

Toezegging dec-20 afgedaan Schriftelijk terugkomen op 
de opmerking van Samen 
Stichtse Vecht over een 
vermeend foutje in de 
beantwoording van 
vragen van de PvdA over 
het wel of niet aanwezig 
zijn van beleid voor het 
bepalen van het niveau 
voor kerntaken.

17-11-2020: In het IVAB zijn de kaders 
uitgewerkt. 

T-259 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Zwembaddichtheidsonderzoek 
delen met raad

Toezegging jun-21 afgedaan Resultaten van het 
zwembaddichtheidsonder
zoek met de raad delen

20-1-2021:Vooralsnog komt een dergelijk 
onderzoek er niet; toezegging afgedaan.

T-260 11-11-2020 Gemeenteraad Wisseborn Mobiliteitsbeleid voorleggen aan 
raad

Toezegging dec-21 openstaand In 2021 een 
mobiliteitsbeleid aan de 
raad voorleggen

Update 18-8-22: De  startnotitie 
mobiliteitsprogramma komt dit najaar naar 
de raad. 
Update 6-12-21: Update komt in eerste 
kwartaal van 2022
. Update 13-9-2021: in het vierde kwartaal 
wordt een startnotitie voor een op te 
stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd 
aan het college. In het 1e kwartaal van 
2022 zal de raad via een RIB worden 
geïnformeerd over de aanpak. 
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 20-11-2020: In januari komt de 
startnotitie in de raad, indien akkoord 
zullen in het 4e kwartaal van 2021 de 
concepten aan de raad worden 
voorgelegd.

T-261 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders en Klomps Voorstel heroriëntatie op de 
toekomst aan raad voorleggen  
incl. onderdeel participatie en in 
samenhang met de 
Omgevingsvisie.

Toezegging feb-21 afgedaan Binnenkort een voorstel 
aan de raad voorleggen 
over heroriëntatie op de 
toekomst, inclusief het 
onderdeel participatie en 
in samenhang met de 
Omgevingsvisie.

Update 10-11-2021: Omgevingsvisie ligt in 
december voor aan de raad. 
Daarnaast ook de participatieleidraad 
voor. Hiermee wordt voldaan aan de 
toezegging. 
Update 09-09-2021: De Omgevingsvisie is 
de toekomstvisie voor Stichtse Vecht. De 
Ontwerp Omgevingsvisie ligt heeft tot tot 
15 juli ter inzage gelegen. December 2021 
wordt de omgevingsvisie ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad met een 
toelichting op het doorlopen 
participatietraject.
Update 07-07-2021: De Omgevingsvisie is 
de toekomstvisie voor Stichtse Vecht. De 
Ontwerp Omgevingsvisie ligt nog tot 15 juli 
ter inzage. December 2021 wordt de 
omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd 
aan de raad met een toelichting op het 
doorlopen participatietraject.              
Update 12-1-21: - De heroriëntatie op de 
toekomst krijgt nu vorm, te beginnen met 
het voorleggen van de opzet 
Omgevingsvisie in de informatieve 
commissie van 19 januari; daarna zal de 
informatieve commissie in maart en april 
wederom worden betrokken in de 
uitwerking van de opzet Omgevingsvisie 
naar een Ontwerp van de Omgevingsvisie.
- Een participatieproces is onderdeel van 
de opzet en de uitwerking naar een 
Ontwerp Omgevingsvisie, een proces 



T-262.a 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders Participatie (oorspronkelijk: 
Startnotitie participatie en 
bestuurlijke vernieuweing 
noorleggen aan raad)

Toezegging feb-21 afgedaan Binnenkort wordt een 
startnotitie over 
participatie en bestuurlijke 
vernieuwing aan de raad 
voorgelegd

Update 20-1-2022 De participatieleidraad 
is vastgesteld in de raad van 13 januari 
2022, waarmee deze toezegging is 
afgedaan.                                           
Update 06-07-2021: Door personele 
wisselingen is de planning van de 
participatieleidraad noodzakelijkerwijs 
gewijzigd. De leidraad wordt nu in Q4 
aangeboden aan de raad, gelijktijdig met 
de participatieverordening voor de 
Omgevingswet. Op dit moment wordt ook 
de huidige ‘verordening burgerinitiatief’ 
geëvalueerd, met als doel deze te 
actualiseren en in Q4 aan te bieden aan 
de raad. De evaluatie en actualisatie van 
deze verordening vinden in samenhang 
plaats met de participatieleidraad.                 
Update 12-4-21: Er komt geen startnotitie 
‘participatie en bestuurlijke vernieuwing’. 
Deze toezegging wordt opgenomen als 
drie afzonderlijke toezeggingen. Op 18 
april vond de werkconferentie van de raad 
over participatie plaats. De opbrengsten uit 
deze conferentie worden meegenomen in 
de participatieleidraad (Q2) en 
participatieverordening (Q4).  

T-262-2 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders Plannen raadsconferentie 
participatie en bestuurlijke 
vernieuwing

Toezegging jun-21 afgedaan Vóór het zomerreces 
2021 over participatie en 
bestuurlijke vernieuwing 
een raadsconferentie 
plannen.

8-12-2020: De raadsconferentie wordt 
gehouden op 18-1-2021

T-262.c 11-11-2020 Gemeenteraad Van Vliet Uitvoeringsagenda Sociaal 
Domein Q1 2021

Toezegging feb-21 openstaand De uitvoeringsagenda 
sociaal domein komt in 
Q1 van 2021

Update 15-11.2021: bij herprioritering is de 
uitvoeringsagenda SD naar Q2 2022 
gezet.                                                
Update 13-9-2021: streven is dat de 
uitvoeringsagenda SD in Q2 2022 komt.                                                  
Update 1-6-2021: conform het raadsbesluit 
‘herprioritering’ is de vaststelling van een 
uitvoeringsagenda tot nader order 
uitgesteld.                                          
Update 1-10-2021:De uitvoeringsagenda 
sociaal domein komt in Q1 van 2021



T-262.b 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders Bestuurlijke vernieuwing 
voorleggen aan raad

Toezegging jun-21 openstaand N.a.v. gedane 
toezeggingen inzake 
startnotitie over 
participatie en bestuurlijke 
vernieuwing

Update 20-01-2022. De pioniersgroep 
heeft een korte evaluatie gehouden en de 
raad wordt daar op korte termijn over 
geïnformeerd waarna de toezegging kan 
vervallen. Voor de nieuwe raadsperiode 
worden nieuwe afspraken gemaakt.  
Update 21-09-21: De raad heeft een 
eerste fietstocht gehouden. Binnen de 
(sub)werkgroep zal overleg plaatsvinden 
over het vervolg .                                
Update 12-7-21: In de weekbrief van 17 
juni heeft de raad een terugkoppeling 
gekregen van de pioniersgroep. Voor de 
raad wordt een fietstocht georganiseerd 
indien de coronamaatregelen het toelaten. 
Daarnaast vinden er nog gesprekken 
plaats over de doorontwikkeling van de 
dorps- en wijkdemocratie.                 
Update 12-1-21: Voor bestuurlijke 
vernieuwing ligt het primaat bij de raad. Dit 
krijgt gestalte via de pioniersgroep 
bestuurlijk vernieuwing. Vanuit de 
pioniersgroep gaan twee subgroepen aan 
de slag met de onderwerpen dorps- en 
wijkdemocratie en democratische 
vaardigheden. Voor het zomerreces wordt 
de raad geïnformeerd over de stand van 
zaken. 

T-262.d 11-11-2020 Gemeenteraad Reinders Bestuurscultuur Toezegging jun-21 openstaand N.a.v. gedane 
toezeggingen inzake 
startnotitie over 
participatie en bestuurlijke 
vernieuwing

Update 20-01-2022, met 2 
subwerkgroepen wordt uitwerking gegeven 
aan een vervolg door mee te denken in het 
inwerktraject voor de raad en een enquête 
te houden na afloop van de 
vergaderingen. Voor de nieuwe 
raadsperiode worden nieuwe afspraken 
gemaakt. Hiermee kan de toezegging 
vervallen.                                            
Update 21-9-21: 
In Q4 2021 wordt met de raad een 
werkconferentie 'Intern raadstraject 
bestuurscultuur' gehouden. N.a.v. de 
bijeenkomst worden afspraken voor het 
vervolg gemaakt.
Update 12-7-21: Met fracties en in 
subgroepen zijn gesprekken gevoerd met 
het streven om in het 4e kwartaal een 
aantal concrete stappen te zetten en input 
mee te geven voor na de 
gemeenteraadsverkiezingen.             
Update 12-1-21: Als onderdeel van 
bestuurlijke vernieuwing wordt het 
onderwerp bestuurscultuur nader 
uitgewerkt door de fractievoorzitters, 
burgemeester en griffier.



T-263 17-11-2020 Informatieve cie Van Liempdt Huisvesting arbeidsmigranten Toezegging apr-21 openstaand De huisvesting van 
arbeidsmigranten op 
eigen terrein in kaart 
brengen en vervolgens 
daarmee terugkomen bij 
de commissie

Update 29.8.22: 
Inmiddels zijn alle adressen waarvan 
bekend is dat er sprake is/was van 
oneigenlijk woongebruik in de kernen in 
beeld. Op basis van een strakke planning 
worden alle adressen bezocht door het 
team Handhaving. De verwachting is dat 
we medio oktober alle bekende adressen 
tenminste 1x bezocht hebben en daar 
waar nodig hebben aangeschreven.

De volgende fase is gericht op het inzicht 
krijgen in oneigenlijk woongebruik in het 
buitengebied. Gelijktijdig wordt ook 
gewerkt aan een conceptvoorstel 
grootschalige huisvesting waarbij de regio 
(U10/16) wordt betrokken.                
Update  13-09-2021:  Het plan van aanpak 
oneigenlijk woongebruik richt zich naast 
toezicht en handhaving ook op het 
realiseren van huisvesting voor 
arbeidsmigranten binnen U16-verband. 
Het in kaart brengen van de huidige 
huisvesting op eigen terrein is gaande via 
de webapplicatie SQUIT. In het eerste 
kwartaal van 2022 wordt het overzicht 
aangeboden aan de commissie.
Update 07-07-21: De huisvesting van 
arbeidsmigranten op eigen terrein is nog 
niet in kaart gebracht, wel heeft er een 
regionaal onderzoek plaatsgevonden en is 
een regionale rapportage opgesteld, deze 

T-264 17-11-2020 Informatieve cie Van Liempdt inzichtelijk maken van de kosten 
van aanpak oneigenlijk 
woninggebruik.

Toezegging mrt-21 afgedaan schriftelijk terugkomen op 
de vraag over het 
inzichtelijk maken van de 
kosten van aanpak 
oneigenlijk 
woninggebruik.

Update 07-07-21: Tot op heden zijn er de 
volgende kosten* gemaakt voor de aanpak 
van oneigenlijk woongebruik:
Interne uren van medewerkers, voor wat 
betreft communicatie (met bewoners en 
bestuur), opvolgen 
handhavingsverzoeken, juridische 
opvolging, pilot Goed Verhuurderschap, 
aansturing extern bureau. Bij elkaar telt dit 
op tot €25.000 naar kijken
De opdracht aan de externe partij die de 
aanpak van 10 woningen uitvoert komt op 
€65.000 op basis van nacalculatie en 
exclusief reiskosten.
Er is voor de inhuur van een projectleider, 
toezichthouder en jurist die samen onder 
andere de taskforce gaan bemensen 
incidenteel €200.000 vrij gemaakt, voor 
een half jaar. Via de begroting 2022 zal 
aan de raad voor worden gesteld om 
structureel middelen beschikbaar te 
stellen. Toezegging is afgerond.

T-265 17-11-2020 Informatieve cie Reinders Aanpassen Bibob beleid Toezegging mrt-21 afgedaan Aanpassen van het Bibob 
beleid in gang zetten en 
de raad hierover zo 
spoedig mogelijk 
informeren, inclusief een 
concrete planning 
hiervoor.

8-4-2021: de raad is via de RIB van 1-4-
2021 geinformeerd over het vastellen van 
het Bibop beleid.                        Update 16-
3-2021: Deze beleidsregel zal in de 
collegevergadering van 30 maart worden 
aangeboden  Update 12-01-21. De 
inhuurprocedure voor het aanstellen van 
een coordinator Bibob loopt en de 
verwachting is dat deze binnen enkele 
weken kan starten. Tegelijkertijd wordt 
reeds gewerkt aan de aanpassing van het 
beleid.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-27-1-apr-Corona-Prioritering-werkz-
heden-Weiland-polder-Mijnden-Bibo-
Omgekeerd-inzamelen-MbroekSSHen-Veilig-
Zonnevelden-Nieuwssysteem-Bp-
Nieuwersluis.pdf
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T-266 24-11-2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op 
weg naar nieuwe energie; 
opmerkingen Lto naar raad

Toezegging dec-20 afgedaan de opmerkingen van LTO, 
zoals verwerkt in het 
originele document, aan 
de raad sturen;

10-12-2020: De beantwoording treft u aan 
in bijgaande memo

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-
december/19:30/Memo-Toezeggingen-aan-
de-raad-voor-de-vergaderdatum-15-
december-2020.pdf

T-267 24-11-2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op 
weg naar nieuwe energie; 
Mogelijkhedenkaart van Stedin 
naar raad

Toezegging dec-20 afgedaan mocht de 
mogelijkhedenkaart van 
Stedin beschikbaar zijn 
vóór de 
raadsvergadering, dan 
deze aan de 
vergaderstukken 
toevoegen raad 15-12-
2020

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-
december/19:30/Bijlage-bij-memo-Kaarten-
Stedin-netinfrastructuur-voor-wind-en-zon-op-
land-Provincie-Utrecht-nov-2020.pdf

T-268 24-11-2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op 
weg naar nieuwe energie; 
waabestaat de gestelde 35 TWh 
uit.

Toezegging dec-20 afgedaan  vóór de raad schriftelijk 
terugkomen op de vraag 
waar de gestelde 35 TWh 
uit bestaat; raad 15-12-
2020

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-
december/19:30/Memo-Toezeggingen-aan-
de-raad-voor-de-vergaderdatum-15-
december-2020.pdf

T-269 24-11-2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op 
weg naar nieuwe energie; 
schriftelijk terugkomen op de 
vraag over toepassingen op 
gevels

Toezegging dec-20 afgedaan schriftelijk terugkomen op 
de vraag over 
toepassingen op gevels, 
raad 15-12-2020

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2020/15-
december/19:30/Memo-Toezeggingen-aan-
de-raad-voor-de-vergaderdatum-15-
december-2020.pdf

T-270 1-12-2020 Fysiek Domein Van Dijk Stand van zaken met betrekking 
tot T-235 – brug Bergseweg

Toezegging afgedaan De raad schriftelijk 
informeren over de 
actuele stand van zaken 
met betrekking tot T-235 
– brug Bergseweg

8-12-2020. T. 235 was afgehandeld. De 
raad is geinformeerd in weekbrief 49: Met 
ontwikkelaar in gesprek zie ook RIB 82

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsdossiers/raadsinformatiebriev
en/RIB-82-12-nov-Leerlingenvervoer-
Gebiedsgericht-werken-Verlichting-tunnels-
Mbroek-Zuilense-Vecht-Brug-Bergseweg-
Huivesting-vergunninghouders.pdf

T-271 1-12-2020 Fysiek Domein Van Liempdt actuele stand van zaken met 
betrekking tot M-79 – bouwen in 
Nieuwer ter Aa;

Toezegging dec-21 openstaand de raad schriftelijk 
informeren over de 
actuele stand van zaken 
met betrekking tot M-79 – 
bouwen in Nieuwer ter 
Aa; De toezegging is 
gedaan door M. van Dijk 
namens F. van Liempdt

Update 29-8-22: Zie update M79        
Update 12-01-2022
Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021 waarbij 
opgemerkt moet worden dat het 
totaaloverzicht pas in Q1 2022 gereed is.
Update 10-11-2021: Geen wijzigigingen 
t.o.v.  09-09-2021
Update 09-09-2021: Door de prioritering 
van werkzaamheden is het project 
Nieuwer ter Aa getemporiseerd. Wij gaan 
er op basis van de huidige inzichten vanuit 
dat we in 2021 geen nieuwe projecten 
kunnen oppakken. Eind 2021 wordt 
bekeken welke projecten in 2022 worden 
opgepakt. De bij het opstellen van de 
prioritering gehanteerde wegingsfactoren 
worden hierbij opnieuw gehanteerd.
Update 7-7-2021 Door de prioritering van 
werkzaamheden is het project Nieuwer ter 
Aa getemporiseerd. 
Alle lopende projecten worden momenteel 
in kaart gebracht voor wat betreft onder 
meer de doorlooptijd en de noodzakelijke 
ambtelijke inzet. 
Met deze inventarisatie krijgen we een 
goed beeld van de capaciteitsvraag en de 
beschikbare capaciteit. 
Daarbij gaat het niet alleen om een 
projectleider maar ook om ondersteuning 
door andere disciplines in de 
gemeentelijke organisatie. En naast de 
noodzakelijke interne capaciteit gaat het 

T-272 1-12-2020 Fysiek Domein Van Dijk n Q1 van 2021 een peilnotitie 
gebiedsgericht werken aan de 
commissie voorleggen;

Toezegging mrt-21 afgedaan in Q1 van 2021 een 
peilnotitie gebiedsgericht 
werken aan de commissie 
voorleggen;

14 mei 2021: Op 13 april 2021 is de 
peilnota gebiedsgericht werken besproken 
in de raadscommissie Fysiek Domein
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T-273 1-12-2020 Fysiek Domein Van Dijk een afschrift van de brief aan de 
Tweede Kamer en het Ministerie 
van BZK over het afschaffen van 
de verhuurdersheffing naar de 
raad sturen

Toezegging jan-21 afgedaan een afschrift van de brief 
aan de Tweede Kamer en 
het Ministerie van BZK 
over het afschaffen van 
de verhuurdersheffing 
naar de raad sturen

Brieven zijn verzonden. Geplaatst op de 
agenda van de cie Fysiek Domein 5-1-
2021 

T-274 1-12-2020 Fysiek Domein Veneklaas de raad schriftelijk informeren 
over de actuele stand van zaken 
met betrekking tot M-115 – 
onderzoek bouwlocaties voor 
ouderen in Maarssenbroek

Toezegging jan-21 vervallen de raad schriftelijk 
informeren over de 
actuele stand van zaken 
met betrekking tot M-115 
– onderzoek bouwlocaties 
voor ouderen in 
Maarssenbroek

Update 19-1-2021: De motie werd 
ingetrokken, de toezegging komt hierbij de 
vervallen.  

T-275 14-12-2020 Schrift.vragen Van Liempdt Huisjesmelkers (VVD) Toezegging mrt-21 afgedaan In de beantwoording aan 
Arjan Wisseborn (VVD): 
Het college zegt toe dat in 
het eerste kwartaal van 
2021 voorstellen richting 
de raad zullen gaan 
omtrent de invulling van 
de
leefbaarheidstoets en de 
financiële compensatie bij 
aanvragen voor een 
omzettingsvergunning.

Update: 11-1-22:  met het beantwoorden 
van een vraag van Babet de Vries is deze 
toezeggngen d.d. 3-11-21 afgedaan.
Update 3-11-2021  De actie om de 
leefbaarheidstoets en de financiële 
compensatie bij het afgeven van 
omzettingsvergunningen in te vullen, heeft 
dit jaar geen opvolging gehad. Vanwege 
capaciteitsproblemen is op het onderwerp 
‘oneigenlijk woongebruik’ een externe 
projectleider ingehuurd. Deze zal een 
integraal en samenhangend plan van 
aanpak opleveren waarin ook deze actie 

N.a.v. een vraag van Babet de Vries (VVD is 
de tekst van de laatste update (3-11) door 
Jacqueline Schmitz verzonden aan Babet de 
Vries. 

T-276 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar 
nieuwe energie - LTO 
(Streekbelangen e.a.)

Toezegging mei-21 afgedaan  LTO betrekken bij het 
uitvoeringsprogramma Op 
weg naar nieuwe energie;

24-3-2021: LTO wil graag betrokken 
worden bij het uitvoeringsplan 
zonnevelden. Dit is toegezegd en zal zo 
worden uitgevoerd in het eerste kwartaal 
van 2021 en daarna. 

T-277 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar 
nieuwe energie - op website 
informatie voor inwoners voor 
initiatieven GroenLinks e.a.)

Toezegging mrt-21 afgedaan Vóór 1 april 2021 zal, als 
onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma, 
op de website op 
eenvoudige wijze 
informatie voor inwoners 
te vinden zijn voor het 
realiseren van initiatieven

24-3-2021: De tekst op de website van de 
gemeente is geactualiseerd. Verwezen 
wordt naar websites waar op eenvoudige 
wijze informatie voor inwoners te vinden is.  
Het reginaal energieloket "Jouw Huis 
Slimmer" is hèt loket waar alles te vinden 
en is ook bezig met een doorontwikkeling. 



T-278 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar 
nieuwe energie -Techn.vr. PvdA 
beantwoorden (PvdA)

Toezegging jan-21 afgedaan De overige technische 
vragen van de PvdA 
schriftelijk beantwoorden: 
De PvdA heeft gevraagd: 
welk percentage zon op 
dak kunnen bedrijven en 
inwoners leveren? Welk 
% zon op dak kunnen 
energiecoöperatie 
leveren? Kan voorrang 
gegeven worden aan 
innovatieve technieken? 
Is het mogelijk om 
agrariërs te ondersteunen 
bij aansluiting op de 
netinfrastructuur? 

24-3-2021: We hebben luchtfoto's 
beschikbaar en in de commissie Fysiek 
Domein is met u de groei van de 
zonnepanelen op daken gedeeld. Het 
onderscheid tussen daken van inwoners 
en bedrijven is lastig te maken. Wij kunnen 
u helaas geen haalbare percentages 
geven voor zon op dak. In regionaal 
verband wordt gewerkt aan een plan van 
aanpak zon op dak. Daarmee gaan we 
proberen meer zon op grootschalige 
daken te realiseren en te werken aan het 
oplossen van bestaande belemmeringen. 
De ontwikkelingen op het gebied van 
innovatieve technieken worden zoveel 
mogelijk gevolgd en indien mogelijk 
toegepast. Uw raad heeft het beleidskader 
zonnevelden en de kansenkaart 
vastgesteld. Door middel van een 
procedure worden initiatiefnemers tegen 
elkaar afgewogen. Daar zitten ook 
agrariërs bij. In het uitvoeringsplan worden 
de voorwaarden voor afweging en 
ruimtelijke inpassing nader uitgewerkt. 
Initiatiefnemers kunnen zelf contact 
opnemen met Stedin om na te gaan of 
aansluiting op de netinfrastructuur mogelijk 
is. Informatie over de bestaande 
netinfrastructuur heeft Stedin al met de 
deelnemende gemeenten van de U 16 
gedeeld. U heeft hierop een toelichting 
gekregen in de commissie Fysiek Domein 

T-279 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar 
nieuwe energie - voortgang 
uitvoeringsprogramma 
(Streekbelangen e.a.)

Toezegging jun-21 afgedaan Met regelmaat de raad 
informeren over de 
voortgang en het 
uitvoeringsprogramma 
middels verschillende 
informatieve 
commissievergaderingen.

24-3-2021: We zijn op dit moment bezig 
het programma duurzaamheid op te 
stellen. Hierover wordt u later dit jaar 
geïnformeerd. Uiteraard wordt uw raad 
jaarlijks geïnformeerd over de voortgang 
na vaststelling van het programma. 

T-280 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Beleidskader zonnevelden - 
vraag ChristenUnie-SGP 
beantwoorden

Toezegging jan-21 afgedaan De vraag van de 
ChristenUnie-SGP over 
de valkuilen van 50% 
lokaal eigendom 
schriftelijk beantwoorden.

24-3-2021: Bij 50% lokaal eigendom gaan 
we uit van 50% lokale financiële 
participatie met een voorkeur voor 50% 
lokaal eigendom èn zeggenschap. De 
valkuilen of nadelen van 50% financiële 
participatie: de drie onderwerpen: (1) 
inpassing, (2) procesparticipatie en (3) 
financiële participatie zijn communicerende 
vaten. Ze kunnen niet aan alle drie een 10 
scoren. Als we hoog inzetten op 50% 
lokaal eigendom gaat dat ten koste van de 
andere onderwerpen. Ook hebben 
commerciële projectontwikkelaars en 
lokale energiecoöperaties andere 
perspectieven. De projectontwikkelaar die 
veel geïnvesteerd en risico’s heeft 
gelopen, wil soms direct na oplevering 
verkopen, terwijl een energiecoöperaties 
naar het rendement kijken over 25 jaar. 
Ook van belang is dat Niet iedereen 
financieel wil en kan participeren. In 
sommige gevallen is een gebiedsfonds 
gekoppeld aan het zonneveld beter 
passend.



T-281 16-12-2020 Gemeenteraad Van Dijk Behoud bankfilialen voor Stichtse 
Vecht  (M24-1) (VVD e.a.)

Toezegging jan-21 afgedaan Afschrift van de brief aan 
de bankfilialen in Stichtse 
Vecht, als uitvoering van 
de aangenomen motie, 
naar de raad sturen.

11-01-2021: M-24-1 is afgedaan, zie de 
brief aan de bankfilialen onde ' extra 
informatie' 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-moties/M-24-1-Afdoeningsbericht-
motie-Behoud-Bankfilialen-voor-Stichtse-
Vecht-VVD-e-a-20210111.pdf
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