
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 12-10-2021 19:30 uur 
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

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 11 oktober 2021, 12:00 uur.

0

Technische vragen 

De commissieleden kunnen tot de dag 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.

0

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 van de agenda. 1

3. 
19:30

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen. 

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet 
geagendeerde onderwerpen die onder het Fysieke Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 
5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 11 oktober 2021, 12:00 uur door 
een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer 
en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

0
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Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

14 0346
info@stichtsevecht.nl

4. 
19:45

Woningbouwplan Haarrijnweg 5 in Maarssen. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Nick van Eijkelenburg
Betreft het mogelijk maken van 17 woningen met de volgende woningtypes: 6 woningen in de 
sociale verhuur voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen; 7 woningen in de 
middenhuur; 4 woningen voor de vrije verkoop. Omwonenden hebben o.a. door een enquête hun 
mening kunnen geven over de ruimtelijke schetsen en het stedenbouwkundig plan. Samen met de 
ontwikkelgroep met o.a. vertegenwoordigers van zorginstelling en omwonenden is het 
stedenbouwkundig ontwerp opgesteld.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeente raad.

4

5. 
20:30

Audit Herenweg - Gageldijk. 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Rob Spit
Verzoek van de fracties van GroenLinks, PVV, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht om 
een commissievergadering te plannen waarbij de volgende zaken m.b.t. Herenweg/Gageldijk aan de 
orde komen:

- resultaten van de interne audit en verbeterplan voor de organisatie;

- na opheffing van de geheimhouding: de besluiten en financiële verantwoording (wat mocht het 
kosten, wat heeft het gekost).

Raadsbesluit 28-9-2021: de geheimhouding op het raadsvoorstel, raadsbesluit en bijlagen met als 
onderwerp ‘Aanvullend kredietvoorstel Herenweg-Gageldijk’ en de overige dossierdocumenten 
‘Herenweg-Gageldijk’ zoals bekrachtigd bij raadsbesluit van 28 januari 2020, op te heffen met 
uitzondering van de aanneemsom en de wijzigingen daarop in de overeenkomst en de allonge.

6

6. 
21:45

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen die onder het Fysieke Domein vallen. 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: hele college
Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen in het Fysieke Domein.

10

22:00 Sluiting. 0

pagina 2 van 2Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

11-10-2021https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/20...


