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

Toezegging sep-19 openstaand De kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff

Update 1-12-2020 Onlangs 
hebben wij onderzoek laten 
uitvoeren naar de 
parkeerdruk in de omgeving 
van Beek & Hoff. Op basis 
van de uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen we 
concluderen dat we geen 
extra parkeerplaatsen 
hoeven te compenseren. 
Hierover moet nog wel 
besluit genomen worden. 
Daarnaast zal de toegang tot 
en de inrichting van de 
parkeerstrook nog kosten 
met zich meebrengen. 

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

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

Update: 20-1-2021: is 
besproken in de informatieve 
commissie 19-1-2021.

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

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

Update 20-1-2021: De 
beleidsnota Zonnevelden is 
ingerout voor behandeling in 
de commissie

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

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

Update 20-1-2021: 
inventarisatie achterstallig 
onderonderhoud is eind 2020 
geweest.

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

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-260 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Mobiliteitsbeleid voorleggen aan 
raad

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

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 openstaand Binnenkort een voorstel 
aan de raad voorleggen 
over heroriëntatie op de 
toekomst, inclusief het 
onderdeel participatie en 
in samenhang met de 
Omgevingsvisie.

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 waarover ook 
afstemming plaatsvindt met 
de Participatiekamer
- Na de zomer wordt de de 
Omgevingsvisie ter 
vaststelling voorgelegd aan 
de raad met een toelichting 
op het doorlopen 
participatieproces

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

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

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 openstaand 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

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

Toezegging jan-21 openstaand De overige technische 
vragen van de PvdA 
schriftelijk beantwoorden

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

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

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

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