Nr

Datum

Vergadering

Portefeuillehouder

Onderwerp

Aanleiding

Gepland

Besluit

Status

Tekst

stand_van_zaken

extra_informatie

M-68

1-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt

Vrijwillige deelname afkoppelen
hemelwater (PVV)

Motie

aangenomen

openstaand

Als blijkt dat na drie jaar
onvoldoende inwoners
gebruik hebben gemaakt
van de vrijwillige
afkoppeling, het college
te verzoeken met een
voorstel te komen om de
hemelwaterverordening
2016 in te trekken en te
onderzoeken hoe de
bewoners wel
gemotiveerd kunnen
worden om vrijwillig aan
de subsidieregeling mee
te laten doen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/14-Motie-PVVvrijwillige-deelname-afkoppelen-hemelwater-raad1-10-2019-aangenomen.pdf

M-79

29-1-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Bouwen in Nieuwer ter Aa (Lokaal Motie
Liberaal e.a.)

aangenomen

openstaand

1. Z.s.m., uiterlijk mei
2020, gesprek aangaan
met de Dorpsraad
Nieuwer ter Aa en de
provincie om in
gezamenlijkheid
mogelijkheden van
woningbouw op de
gewenste locatie te
onderzoeken; 2. proces
maximaal te faciliteren;
3. visie te laten maken
op ontwikkelingen in
kleine kernen waarbij, in
lijn met het nog vast te
stellen provinciaal beleid
(vitaliteit en leefbaarheid
van kleine kernen wordt
reden om af te kunnen
wijken van rode contour),
deze visie van
toepassing wordt
verklaard op gewenste
ontwikkel. in Nieuwer ter
Aa; 4. streven dat deze
visie uiterlijk September
2020 aan de raad ter
besluitvorming voor te
leggen; 5. deze direct na
vaststellen van deze visie
en provinciale
verordening aan de

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motiegewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwerter-Aa-Aangenomen.pdf

M-84

3-3-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

M-104

30-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Motie

aangenomen

openstaand

Motie
Brief afschaffen
verhuurdersheffing (M24-1) (PvdA
e.a.)

aangenomen

openstaand

Harmoniseren lengte vaartuigen
in buitengebieden rivier de Vecht
(Het Vechtse Verbond)

Het College van B & W in
overleg te gaan met de
provincie Utrecht zodat
aanpassing lengte
vaartuigen voor de
gehele Vecht uniform
worden opgenomen in de
Verordening Natuur en
Landschap Provincie
Utrecht 2017. Een
volgende wijziging in de
Verordening voor te
stellen als aanvulling op
paragraaf 5.4 Wateren
(afdeling B): Andere
vaartuigen en
voorwerpen, Artikel
5.4.8. Specifieke
vrijstellingen, punt 3 Eén
open vaartuig met een
maximale lengte van 7
meter, met als
uitzondering voor de
gehele rivier de Vecht
binnen de provincie
Utrecht (gemeente
Stichtse Vecht) een
maximale lengte van 12
meter met de
voorwaarde dat het past
binnen de breedte van
het perceel, bij een direct
1. een brief te sturen
naar de Tweede Kamer
en de minister van
Volkshuisvesting (cc aan
de VNG en Aedes) met
oproep om de
verhuurderheffing op de
kortst mogelijke termijn
af te schaffen;
2. in de brief de
voorwaarde op te nemen
dat de woningcorporaties
de vrijgekomen financiële
middelen inzetten ten
gunste van investeringen
in de sociale
huurwoningen en bouw;
3. de raad een
afschrift te sturen van de
brief en te informeren
over de reactie op de
brief;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-HetVechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengtevaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vechtaangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/30-september/19:30/MotiePvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffing/M-24-1Motie-PvdA-e-a-Afschaffen-verhuurdersheffingwoningcorporaties-aangenomen.pdf

M-106

30-9-2020 Gemeenteraad Reinders en Van
Liempdt

Korte metten met oneigenlijk
woongebruik (M26-1) (Samen
Stichtse Vecht e.a.)

Motie

M-107

4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Wilhelminastraat (M131)
(Streekbelangen e.a.)

Motie

aangenomen

openstaand

1. de urgentie van dit
prangende probleem te
onderkennen en
gemeentebreed in te
zetten op een proactieve
koers van handhaving
ondermijningspraktijken
en overlast die voortkomt
uit deze vorm van
oneigenlijk woongebruik;
2. deze op te stellen
proactieve koers en
kordate aanpak ook een
plek te geven in de
integrale aanpak
‘Schoon, Heel en Veilig’
die aan de raad in
november 2020 wordt
voorgelegd en dit niet af
te laten hangen van de
pilot “Goed
Verhuurderschap”;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/30-september/19:30/MotieKorte-metten-met-oneigenlijk-woongebruik/M-261-Samen-Stichtse-Vecht-e-a-korte-metten-metoneigenlijk-woongebruik-aangenomen.pdf

openstaand

1. met de
Woningstichting Vecht en
Omstreken in overleg te
treden om de volgende
punten te bespreken die
bovengenoemde zorgen
kunnen verminderen.:a.
ter uitvoering van het
verlichtingsplan gebruik
te maken van
bijvoorbeeld een
onderspot waarbij het
voetpad wordt verlicht en
de verlichting van de
lantaarnpalen lager
stralen. Hiermee wordt
de verlichting
doeltreffend gebruikt en
hebben de omwonenden
geen hinder van de
verlichting van de galerij
en de parkeerplaats; b.
de achterkant van de tuin
te voorzien van groen ter
bescherming van de
privacy van de bewoner,
waarvan de erfgrens
aansluit op de
binnentuin; c. te
bespreken of Vecht &
omstreken in overleg kan
gaan met de bewoners

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/04-november/19:30/Vaststellenbestemmingsplan-Wilhelminastraat-31-35-teBreukelen/M-13-1-Motie-Streekbelangen-e-ainzake-Wilhelminastraat-aangenomen.pdf

M-108

4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Sluiting zwembad Breukelen
(M14.1) (PVV e.a.)

Motie

openstaand

Indien het college besluit
om het zwembad in
Breukelen van de hand
te doen en ondanks dat
dit een bevoegdheid van
het college is, zij dit eerst
ter goedkeuring voorlegt
aan de gemeenteraad
van Stichtse Vecht;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/04november/19:30/Vastgoednota/14-M-1-MotiePVV-HVV-en-Samen-Stichtse-Vecht-inzakesluiting-zwembad-Breukelen-aangenomen.pdf

M-109

4-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

Aanpassing van de N201 (M16.1) Motie
(GroenLinks e.a.)

openstaand

1. binnen haar
mogelijkheden de
Provincie te attenderen
op de bezwaren ten
aanzien van de plannen;
2.  het voorstel van de
raad te bepleiten bij
Gedeputeerde Staten dat
het knooppunt
Loenersloot desnoods in
een afzonderlijk
besluitvormingstraject
beoordeeld wordt, nadat
nader onderzoek en
overleg met de bevolking
heeft plaatsgevonden;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/04-november/19:30/Motievreemd-aan-de-agenda-besluitvorming-rondomde-aanpassing-van-de-N201-in-het-bijzonderover-de-voorstellen-met-betrekking-tot-hetknooppunt-Loenersloot/M-16-1-GL-e-aaanpassing-N201-aangenomen.pdf

M-116

11-11-2020 Gemeenteraad Van Liempdt

openstaand

Extra middelen ter
termijn en svznog niet
hoogte van maximaal
bekend
15.000 euro vrij te
maken voor het lopende
begrotingsjaar (2020) uit
de gelden voor
duurzaamheid om de
overige aanvragen die
aan de voorwaarden
voldoen voor dit jaar nog
te kunnen honoreren. Op
deze wijze worden
inwoners maximaal
gestimuleerd om een
eigen bijdrage te leveren
aan de gezamenlijke
duurzaamheidsambitie
en hierin niet
teleurgesteld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/11-november/19:30/Motievreemd-aan-de-agenda/M-7-1-Motie-VVD-inzakesubsidie-afkoppelen-regenwater-en-groenedaken-5-11-20-aangenomen.pdf

Subsidieregeling afkoppelen
regenwater (M7.1) (VVD)

Motie

aangenomen

