
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Fysiek Domein en Bestuur en Financiën 
Datum: 21-02-2023 19:30 uur  
Voorzitter: Rick Nederend  
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

 
Koetshuis 

Spreekrecht  
 
Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog
en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot
maandag 20 februari 2023, 12:00 uur.

Het inspreken vreemd aan de agenda is geagendeerd in een van de commissies op 14-02-2022. 

 

0

Technische vragen  
   
 
De commissieleden kunnen tot de werkdag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur
technische vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat
een e-mailadres.
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. Aanvangstijden  
   
 
De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.

 

0

1.
19:30

Opening  
   
 
 

0

2.
19:30

Vaststellen agenda  
   
 
 

0

. Fysiek Domein  
   
 
 

0



3.
19:30

Aanpassing Algemene Verklaring van geen Bedenkingen tbv tijdelijke woningbouw op sportpark de
Heul in Loenen aan de Vecht  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De gemeente wil medewerking verlenen aan een 'Gemengd wonen project' voor starters en
(dreigend) daklozen op sportpark 'De Heul' in Loenen aan de Vecht. Om hier 40 flexibele woonunits
te plaatsen en in gebruik te nemen is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Met een tijdelijke
vergunning wordt vrijstelling verleend van het bestemmingsplan. Om een van het vastgestelde
bestemmingsplan afwijkende omgevingsvergunning te verlenen is een Verklaring van geen
Bedenkingen (VVGB) vereist. Aangezien de in 2011 vastgestelde VVGB niet toereikend is voor het
beoogde project, vraagt het college met dit raadsvoorstel aan de raad om de bouw van maximaal 40
tijdelijke woningen voor starters en (dreigend) daklozen toe te voegen aan de VVGB.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan gemeenteraad.
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. Bestuur en Financien  
 
 

0

4. 
20:30

Integraal Veiligheidsplan  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Nick Morren
Voorstel is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vast te stellen.

Het voorstel is eerder behandeld in de commissie bestuur en financien van 6 december 2022 en in
een informatieve commissie van 31 januari 2023. 

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan gemeenteraad.
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5.
21:00

Zienswijze Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Nick Morren
Het voorstel is een zienswijze in te dienen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan gemeenteraad.
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6.
21:15

Gemeentefonds Decembercirculaire 2022  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Voorstel is:

1. De in 2022 ontvangen extra middelen voor de uitbetaling van de Energietoeslag in 2023 (€
1.024.604) bij de Jaarrekening 2022 toe te voegen aan de algemene reserve en zo mee te nemen
naar 2023.

2. Via de vaststelling van de 6e begrotingswijziging van 2023 de extra middelen voor de
Energietoeslag in 2023 (€ 1.024.604) beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

3. Voor de overige in 2022 ontvangen extra middelen bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022
een besluit te nemen over de inzet van deze middelen.

4. Conform de gebruikelijke werkwijze de voor 2023 en volgende jaren ontvangen extra middelen, in
afwachting van nadere besluitvorming, toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene
uitkering.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan gemeenteraad.
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21:30 Sluiting  
 
 

0

Ter kennisname  
   
 
 

0

. Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen  
Ter kennisname  
 
Over de lijst met de stand van zaken openstaande moties en toezeggingen kan in de vergadering
niet worden gesproken. Via het daarvoor bestemde formulier kunnen technische vragen m.b.t.
openstaande moties en toezeggingen worden gesteld.
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http://formulieren.stichtsevecht.nl/formulier/nl-NL/GemeenteStichtseVecht/scTechnischeVragen.aspx/fIntro

