
Vergadering

Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 23-06-2021 19:30 uur 
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven 
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00 

Digitale vergadering 1
Digitale vergadering 

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 
heeft de burgemeester besloten tot aan het zomerreces als plaats van de vergadering deze digitale 
omgeving aan te wijzen.

0

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 dinsdag 22 juni 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. 

Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per 
persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen 
dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

0

pagina 1 van 2Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

23-6-2021https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/202...



Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

14 0346
info@stichtsevecht.nl

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 1

3. 
19:35

Ontwerpbegroting 2022 Afvalverwijdering Utrecht (AVU). 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Zowel de inzamelings- als de verwerkingskosten zijn in de begroting 2022 nagenoeg gelijk aan de 
begroting van 2021. Met betrefkking tot de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen adviseert de 
AVU om het oorspronkelijke bedrag van € 17 per ton huishoudelijk afval te verhogen naar € 35 per 
ton huishoudelijk afval. Dit advies is een rechtstreeks en logisch gevolg van de kostenstijgingen in de 
voorgaande jaren per ton te verwerken afval.

De ontwerpbegroting 2022 is solide en loopt in de pas met de gemeentelijke begroting 2022. Er is 
geen reden om een zienswijze in te dienen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5

4. 
20:05

Zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief U16. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Betreft de zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16. Hiermee 
heeft de raad de mogelijkheid om aan de voorkant nog invloed uit te oefenen op de inhoud van het 
IRP. De zienswijzen van de 16 gemeenteraden vormen de basis voor het definitieve IRP dat in Q4 
2021 aan de raad wordt voorgelegd.

Na de discussie in de commissie Fysiek Domein van 15 juni 2021 wordt deze avond alleen 
gesproken over de aangekondigde moties en amendementen.

Doel: mogelijkheid voor debat over de aangekondigde moties en amendementen en advies 
uitbrengen aan de gemeenteraad.

18

5. 
21:05

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen. 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas, Maarten van Dijk , Frank van Liempdt en Jeroen Willem 
Klomps
Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen in het Fysiek Domein van de 
portefeuillehouders Hetty Veneklaas, Maarten van Dijk, Frank van Liempdt (en een gezamenlijke 
openstaande motie van burgemeester Ap Reinders en wethouder Frank van Liempdt) en wethouder 
Jeroen Willem Klomps (en een gezamenlijke toezegging van burgemeester Ap Reinders en 
wethouder Jeroen Willem Klomps).

13

6. 
21:30

Sluiting. 0
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