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nr. raad portefeuillehouder motie dictum stand van zaken link
M-12 16-12-2014 Van Dijk Economische Visie SV 2025 - 

Vestigingsmogelijkheden op-
bij Corridor (PvdA)

Samenvattend: een onderzoek 
naar meer ruimte voor bedrijven in 
Corridor of omgeving; rapportage 
in maart 2015

De toekomstverkenning 
Breukelerwaard is (ambtelijk) 
opgesteld. Deze wordt als 
bouwsteen gebruikt voor de 
bredere aanpak bedrijventerreinen 
(Collegewerkprogramma).

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2014/16-december/19:30/Nr-13-M1-Motie-
PvdA-Economische-Visie-SV-2025-
Vestigingsmogelijkheden-op-bij-Corridor-
aangenomen.pdf

M-22 30-6-2015 Van Dijk Aanpak verzekerden 
premieachterstand (VVD e.a.)

Samenvattend: 1. Onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden om 
deze premieachterstand onder te 
brengen bij de nieuwe collectieve 
zorgverzekeraar 2. eventueel eigen 
fonds oprichten 3. voorstel voor 
fonds voorleggen aan raad 4. 
voorstel in 3e kwartaal 2015 aan 
raad voorleggen

We werken aan een voorstel 
(i.s.m. Menzis, BS&F en 
schuldhulpverlening) om te starten 
met een project waarin mensen 
die op dit moment als ‘wanbetaler’ 
zijn aangemerkt toch kunnen 
instromen in de collectieve 
zorgverzekering. SV staat op de 
wachtlijst (vanwege de benodigde 
personele capaciteit bij Menzis). 
Het project kan waarschijnlijk 
starten in Q1 van 2018. Eerdere 
pogingen om tot een dergelijk 
project te komen zijn door 
verschillende redenen (aan de 
kant van Menzis) mislukt.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2015/30-juni/19:30/M-24-1-Motie-
ingetrokken-overgenomen-ChristenUnie-SGP-over-
Aanpak-voor-verzekerden-met-
premieachterstand.pdf

M-31 27-6-2017 Van Dijk Versterking gebiedsgericht 
werken (PvdA e.a.)

In de nieuwe nota gebiedsgericht 
werken helder uiteen te zetten hoe 
het College, ism de Raad, vorm en 
inhoud wilt geven aan 
gebiegdsgericht werken en wat 
daarbij oa de rollen en taken zijn 
van de wijkwethouders, 
gebiedsregisseurs en andere 
partners in de 12 wijken en dorpen. 

?? https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-
Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-
gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2014/16-december/19:30/Nr-13-M1-Motie-PvdA-Economische-Visie-SV-2025-Vestigingsmogelijkheden-op-bij-Corridor-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2014/16-december/19:30/Nr-13-M1-Motie-PvdA-Economische-Visie-SV-2025-Vestigingsmogelijkheden-op-bij-Corridor-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2014/16-december/19:30/Nr-13-M1-Motie-PvdA-Economische-Visie-SV-2025-Vestigingsmogelijkheden-op-bij-Corridor-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2014/16-december/19:30/Nr-13-M1-Motie-PvdA-Economische-Visie-SV-2025-Vestigingsmogelijkheden-op-bij-Corridor-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2014/16-december/19:30/Nr-13-M1-Motie-PvdA-Economische-Visie-SV-2025-Vestigingsmogelijkheden-op-bij-Corridor-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2015/30-juni/19:30/M-24-1-Motie-ingetrokken-overgenomen-ChristenUnie-SGP-over-Aanpak-voor-verzekerden-met-premieachterstand.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2015/30-juni/19:30/M-24-1-Motie-ingetrokken-overgenomen-ChristenUnie-SGP-over-Aanpak-voor-verzekerden-met-premieachterstand.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2015/30-juni/19:30/M-24-1-Motie-ingetrokken-overgenomen-ChristenUnie-SGP-over-Aanpak-voor-verzekerden-met-premieachterstand.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2015/30-juni/19:30/M-24-1-Motie-ingetrokken-overgenomen-ChristenUnie-SGP-over-Aanpak-voor-verzekerden-met-premieachterstand.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2015/30-juni/19:30/M-24-1-Motie-ingetrokken-overgenomen-ChristenUnie-SGP-over-Aanpak-voor-verzekerden-met-premieachterstand.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-Aangenomen-1.pdf


nr. raad portefeuillehouder motie dictum stand van zaken link
M-36 7-11-2017 Van Dort Oplaadpunten voor elekrische 

auto's en fietsen (Groen Links 
e.a.)

1. Onderzoeken in alle kernen van 
SV naar de behoefte van 
oplaadpunten voor elektrische 
auto's en fietsen, i.o.m. wijkcie en 
dorpsraden. 2. Raad met 
regelmaat informeren ove 
voortgang plaatsen oplaadpunten

13-6-2019: het college gaat nieuw 
beleid maken en een kansenkaart 
opstellen voor laadpalen, 
interactief met bewoners.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-
SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-
fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf

M-39 7-11-2017 Klomps Zuilense Ring (NRU) (Groen 
Links e.a.)

1. In nauwe samenwerking met 
Odall en de Buren v/d Zuilense 
Ring een meetplan op te stellen 
voor meting geluidsniveau's en 
concentratie luchtverontreiniging. 
2.Met de provincie tot 
overeenstemming te komen voor 
verbetering leefkwaliteit door 
reductie geluidshinder en 
verbetering luchtkwaliteit tov 
2017.3. Dringende oproep aan 
provincie om de max snelheid te 
reduceren naar 80 km/u

1: In nauw overleg is met de 
Buren van Zuilensering is 
gekeken naar mogelijke 
meetlocaties. Dit strandde echter 
op de praktische uitvoering. 
Momenteel worden alternatieven 
verkend. 2. door de provincie is 
onderzoek gedan naar de effecten 
van de opwaardering van de 
Zuilense Ring op het gedeelte tot 
Maarssen 3. de oproep is gedaan 
en heeft ook geleid tot een 
aangenomen motie in Provinciale 
Staten waarin GS wordt verzocht 
om een voorstel te doen om 80 
km/u waarbij ook trajectcontrole 
mogelijk is.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2017/07-november/19:30/M4-Motie-GL-
PvdA-CDA-HVV-Zuilense-Ring-NRU-aangenomen-r-
20171107-2.pdf

M-44 29-5-2018 Mastrigt De nationale en de 
gemeentelijke vlag (PVV)

Stappen te ondernemen die ertoe 
leiden dat ook in de vergaderzaal 
van de gemeente Stichtse Vecht 
de nationale vlag en gemeentelijke 
vlag zichtbaar wordt gemaakt;

Wordt in het kader van de 
inrichting nieuwe raadzaal met 
waardevolle symbolen 
meegenomen door de werkgroep 
3e kwartaal 2019.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-
gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf

M-45 29-5-2018 Mastrigt Grondwet artikel 1 
(Streekbelangen e.a.)

Dat in de publieksruimte van het 
Gemeentelijk Administratiekantoor 
een plakkaat hangt waarop de 
tekst van artikel 1 Grondwet staat

Zie M-44 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-
Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-
Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M4-Motie-GL-PvdA-CDA-HVV-Zuilense-Ring-NRU-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M4-Motie-GL-PvdA-CDA-HVV-Zuilense-Ring-NRU-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M4-Motie-GL-PvdA-CDA-HVV-Zuilense-Ring-NRU-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2017/07-november/19:30/M4-Motie-GL-PvdA-CDA-HVV-Zuilense-Ring-NRU-aangenomen-r-20171107-2.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/26-april/19:30/Motie-PVV-Nationale-en-gemeentelijke-vlag-in-raadzaal.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-Streekbelangen-Maarssen-2000-PvdA-Het-Vechtse-Verbond-Grondwet-artikel-1.pdf


nr. raad portefeuillehouder motie dictum stand van zaken link
M-46 29-5-2018 Mastrigt Visuele vertaling nieuwe 

raadzaal (VVD e.a.)
 in nauw overleg met de 
gemeenteraad een voorstel te 
doen voor een aansprekende en 
herkenbare kunstzinnige vertaling 
van zowel de Nederlandse Vlag, 
artikel 1 van de Grondwet en 
het Koningshuis voor de nieuwe 
raadzaal en hierbij inwoners (bijv. 
culturele organisaties, 
scholen/kinderburgemeester) nauw 
te betrekken

Zie M-44 https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-
VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-
vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf

M-50 2-10-2018 Klomps Tent in de wijk 
(Streekbelangen e.a.)

1.Uitnodiging aan College om "tent 
in de wijk" regelmatig en frequent 
in te zetten.2. In de media data en 
tijdstippen te communiceren 
wanneer "tent in de wijk"er zal 
staan, evt aangevuld met 
bekandmaking van een kalender

13-6-2019: In verband met 
capaciteitsgebrek is hier nog geen 
invulling aan gegeven.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-
Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-
2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-
aangenomen-1.pdf

M-52 20-11-2018 Klomps N201 tussen Amstelhoek en 
Vreeland (VVD e.a.)

1. Actieve aansluiting bij 
bespreking over de ontwikkeling 
met de provincie en betrokken 
omliggende gemeenten, 2. 
Informeren van bewoners en Raad 
over de voortgang van 
besprekingen en effecten t.a.v. 
inwoners SV

21-12-18:Begin januari 2019 
neemt het college van GS een 
besluit over de voorkeursrichting

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-
N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/29-mei/19:30/Motie-AANGEHOUDEN-VVD-Lokaal-Liberaal-GroenLinks-CDA-Visuele-vertaling-nieuwe-raadzaal-raad-29-5-2018.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M9-def-Streekbelangen-Loklaal-Liberaal-PvdA-Maarssen-2000-en-Het-Vechtse-Verbond-Tent-in-de-wijk-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf


nr. raad portefeuillehouder motie dictum stand van zaken link
M-53 18-12-2018 Van Dort Verkenning logistieke hub in 

Stichtse Vecht
1. Eerst onder ondernemers een 
breed behoeften onderzoek te 
doen. 2. Met deze input de 
levensvatbaarheid van de 
logistieke hub/slimme logistiek in 
SV vast te kunnen stellen. 3. De 
scope is regionaal gericht op 
bepalen van kansrijke scenario's 
en focus op landelijk opererende 
bedrijven. 4. kosten vast te stellen 
op 30.000 euro en max 20.000 te 
dekken uit programma's 
Duurzaamheid, Verkeer en 
Economie en 10.000 uit 
subsidies/regelingen te 
onttrekken.5. Uitgewerkte 
startnotitie voor 1-3-2019 aan 
Raad voorleggen. 6. Uitkomsten 
v.d. verkenning voor 1-1-2020 met 
Raad delen

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-
e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-
raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf

M-54 18-12-2018 Van Dijk Budgetten bestrijding 
kinderarmoede

1.extra inzet te plegen 
communicatie aan de doelgroep. 2. 
Vanaf 2020 nieuw Kindpakket 3. 
Rapportage voor zomer 2019 4, 
gebruik opnemen in monitor. 5. De 
Raad vóór de zomer van 2019 te 
rapporteren m.b.t. de inzet van de 
extra communicatie over de 
kindregelingen die deze gemeente 
kent. 6. In de monitor Sociaal 
Domein cijfers op te nemen waaruit 
een stijgend gebruik van de 
afzonderlijke kindregelingen zou 
moeten blijken (dus inclusief een 0-
meting).

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-
PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-
kinderarmoede-def.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/18-december/19:30/Voorstel-en-motie-PvdA-en-Maarssen-2000-besteding-middelen-voor-kinderarmoede-def.pdf


nr. raad portefeuillehouder motie dictum stand van zaken link
M-57 2-4-2019 Van Dijk Nieuwe verlichting in 

(fiets)tunnels
1. Raad voor 1-6-2019 informeren 
over mogelijkheid om verlichting 
van in ieder geval (fiets)tunnels in 
Maarssenbroek (indien mogelijk 
overige (fiets)tunnels in gemeente) 
nog dit jaar te vervangen.2. Indien 
niet mogelijk, de verlichting 
prioriteit geven in vervangingsplan

13-6-2019 Er worden metingen 
verricht; de rapportage hiervan 
wordt eind juni verwacht. Dit is 
kenbaar gemaakt via RIB 34.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2019/02-april/19:30/Motie-VVD-e-a-Nieuwe-
verlichting-fiets-tunnels-aangenomen.pdf

M-58 3-4-2019 Van Dijk Slim vertrouwen 1. Stimulansz en/of Maatsch. 
Organisaties met 
uitkeringsgerechtigden meewerken 
of meedenken over teksten van 
standaard beschikkingen van 
WenI. 2. Nagaan hoe inzichten uit 
onderzoek van professor Hertogs 
geïmplementeerd kan worden 
binnen WenI. 3. Hierover voor 1-9-
2019 met een notitie of RIB naar 
de Raad en ter kennisgeving op 
agenda cie SD

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2019/03-april/19:30/PvdA-e-a-Motie-Slim-
vertrouwen-aangenomen.pdf

M-61 3-6-2019 Klomps Wijzigingen vervoersplan U-
OV (Qbuzz) voor 2020

College opdragen om zorgen mee 
te nemen in reactie aan provincie 
en meegeven dat bereikbaarheid 
OV Maarssen-Utrecht en vice 
versa (ondanks overstappunt) niet 
mag verslechteren qua 
bereikbaarheid en veiligheid.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderinge
n/Raad/2019/03-juni/19:30/Motie-Het-Vechts-
Verbond-e-a-wijzigingen-vervoersplan-U-OV-Qbuzz-
voor-2020-aangenomen.pdf
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