
Nr. Datum Vergadering Toezegging Tekst Termijn Stand van Zaken Extra info
T-88 18-12-2018 Gemeenteraad Onderbouwing lokale heffingen Bij de programmabegroting 2020 komen met een 

meer inhoudelijke onderbouwing waar lokale 
heffingen op gebaseerd zijn en hoe die zijn 
samengesteld.

sep-19 Financiën (Marleen de 
Brouwer)

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

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?

apr-19 Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Tom Verkammen)

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

De kosten voor de compensatie parkeerplaatsen 
in Loenen dekken uit de opbrengst verkoop Beek 
en Hoff

sep-19 Financiën (Marleen de 
Brouwer) / Ruimtelijke 
Ontwikkeling (Hugo 
Steutel)

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

Raad beter informeren over 
kredietoverschrijdingen

Financiën  (Marleen 
Brouwer)

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

Aanbevelingen accountant overnemen Financiën  (Marleen 
Brouwer)

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

Er komt een verbeterplan inkoop Juridische Zaken 
(Dennis Goris)

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

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

okt-19 Griffie (Jelle Hekman) 
Voortstel komt in 
december 2019, ter 
behandeling in januari 
2020.

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

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

okt-19 Bestuurs- en 
directieondersteuning 
(Michiel Gerards)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.n
l/Vergaderingen/Raad/2019/09-
juli/19:30/M-7-ChristenUnie-SGP-
Standaard-bijsluiter-20190705-
GEWIJZIGD-Aangehouden.pdf

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

Vóór de behandeling van de voorjaarsnota 2020 
de raad een notititie voorleggen over wat voor 
een gemeente Stichtse Vecht wil zijn

mei-20 Directie (Margreet van 
de Bilt) 
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