
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie Commissie

M-31 27-6-2017 Gemeenteraad Van Vliet Versterking gebiedsgericht 
werken (PvdA e.a.)

Motie aangenomen openstaand In de nieuwe nota 
gebiedsgericht werken 
helder uiteen te zetten 
hoe het College, ism de 
Raad, vorm en inhoud 
wilt geven aan 
gebiedsgericht werken en 
wat daarbij oa de rollen 
en taken zijn van de 
wijkwethouders, 
gebiedsregisseurs en 
andere partners in de 12 
wijken en dorpen. 

Update 29.8.22: 
Het voorstel over de nieuwe 
samenwerkingsafspraken met de 
bewonersgroepen wordt uiterlijk 31 
augustus 2022 met alle bewonersgroepen 
gedeeld. De bewonersgroepen hebben 2 
maanden de gelegenheid om een reactie 
te geven. De gebiedsregisseurs geven per 
bewonersgroep toelichting waar gewenst. 
Eind oktober 2022 zijn er spreekuren om 
met de bewonersgroepen in gesprek te 
gaan over het voorstel. In november wordt 
er een plenaire bijeenkomst 
georganiseerd waar alle 
bewonersgroepen aan kunnen 
deelnemen.
In september wordt met een RIB de 
gemeenteraad over de totale voortgang 
vernieuwing GGW geïnformeerd.      
Update 18-01-2022:
Op 16 november 2021 is de raad via een 
informatieve commissie bijgepraat over de 
voortgang optimalisatie gebiedsgericht 
werken, inclusief de voorstellen die er 
liggen ten aanzien van de rollen en taken. 
Deze worden de komende maanden 
verder aangescherpt i.s.m. met o.a. de 
gemeentelijke organisatie, 
bewonersgroepen en ketenpartners. 
Update: 10-11-2021:  De gesprekken met 
de afdelingen (tot 1 november 2021) 
Buiten, Ruimtelijke Ontwikkeling en 

     

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2017/27-juni/19:30/Nr-6-M2-
Motie-PvdA-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-
CDA-Versterking-gebiedsgericht-werken-
Aangenomen-1.pdf

Fysiek Domein

M-103 30-9-2020 Gemeenteraad Van Vliet Licht in de duisternis (M23-2) 
VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. een inventarisatie te 
maken van de fietsroutes 
die zeer donker zijn en tot 
gevaarlijke situaties 
kunnen leiden (ten 
gevolge van slechte 
verlichting dan wel 
afwezigheid van 
(voldoende) lichtmasten);
2. op basis van deze 
inventarisatie uiterlijk in 
april 2021 te komen met 
een voorstel voor 
uitbreiding van de 
openbare verlichting (al 
dan niet in samenspraak 
met andere overheden, 
zoals de Provincie) om de 
veiligheid te vergroten;
3. de uitbreiding van de 
openbare verlichting en 
de daarmee gemoeide 
kosten mee te nemen bij 
de kadernota 2022;

Update 27-1-22: De inventarisatie is op 27-
01-2022 gedeeld met de raad via RIB 03 
van 27-1-2022. Hiermee is de motie 
afgedaan                                           
Update 12-01-22: Eind januari zal de raad 
via een RIB worden geïnformeerd over de 
opvolging van de motie
Update 15.11.21:   inventarisatie en het 
voorstel voor de uitbreiding openbare 
verlichting fietspaden is gereed en wordt 
binnenkort met de wethouder gedeeld.     
Update 10-9-2021: De kostenraming is 
naar verwachting in oktober gereed.
Update 08-07-2021: de stand van zaken is 
ongewijzigd.                                      
Update 23-04-2021: Om een goed beeld 
te hebben van de plekken waar de 
verlichting niet aan de norm voldoet en de 
omvang hiervan te bepalen is een 
verlichtingsscan uitgevoerd.
Deze gegevens zijn nodig om te kunnen 
bepalen of en zo ja wat er dan aan extra 
verlichting bijgeplaatst moet worden. 
In het derde kwartaal is een kostenraming 
beschikbaar. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2020/30-
september/19:30/Beleidsplan-openbare-
verlichting/M-23-2-VVD-e-a-Licht-in-de-
duisternis-aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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M-124 30-3-2021 Gemeenteraad Van Vliet KNIL graven (M17-1) (Lokaal 
Liberaal)

Motie aangenomen afgedaan 1. de graven van de 1e 
generatie Molukse KNIL-
veteranen een bijzondere 
status te verlenen, in 
overleg met 
nabestaanden en/of 
vertegenwoordigers van 
de Molukse 
gemeenschap; 

2. met een voorstel te 
komen ter dekking van de 
wegvallende 
legesinkomsten;

Update 29.8.22 :    de graven van de ex 
KNIL militairen hebben inmiddels de 
speciale status gekregen. Het college 
heeft dit februari 2022 besloten. Motie is 
afgedaan                                            
Update 13-01-22: Er zal begin februari 
2022 een voorstel aan het College worden 
voorgelegd m.b.t. het vaststellen van de 
bijzondere status graven KNIL veteranen.
Update 10-11-2021: Inmiddels is het 
vooronderzoek afgerond en zijn de 
consequenties goeddeels in beeld. Een 
B&W advies wordt voorbereid voor januari 
2022. 
Update 09-09-2021: We hebben inmiddels 
de betreffende graven in beeld en 
nagenoeg de huidige status ervan. 
Vervolgens een voorstel opstellen voor de 
toekomstige status. Personele bezetting is 
een knelpunt voor de planning.
Update 07-07-21: Met de 
vertegenwoordigers van de Molukse 
gemeenschap wordt besproken hoe aan 
deze motie invulling kan worden gegeven. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-17-
1-Lokaal-Liberaal-inzake-KNIL-graven-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-131 9-11-2021 Gemeenteraad Van Vliet Meer aanjagen vergroenen tuinen 
en straten (M 6.5) (GL e.a.) 

Motie aangenomen afgedaan inwoners uit te nodigen 
om hun tuin of straat te 
vergroenen door tegels te 
verwijderen door een 
actieve be-nadering, 
bijvoorbeeld op 
wijkniveau.

Update 29.8.22:  I n de raad van 21 
december 2021 zijn wijzigingen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2014 
(APV) vastgesteld, waardoor het mogelijk 
is geveltuintjes aan te leggen.
Het college heeft op 22 maart 2022 de 
“Nadere regels geveltuintjes’, als 
onderdeel van het voorstel Zelfbeheer van 
adoptiegroen gemeente Stichtse Vecht 
vastgesteld.
Geveltuintjes mogen nu door bewoners 
zonder vergunning aangelegd worden. 
Informatie kunnen bewoners vinden op de 
gemeentewebsite “groen zelf doen” .‘Ook 
stimuleren we de aanleg van geveltuinen 
door bewoners, door het ophalen van 
tegels en zand en het maken van goede 
kantopsluitingen. Hierdoor blijven ook 
onze stoepen in de openbare ruimte 
netjes. Dit doen we niet op individuele 
basis, maar alleen als bewoners zich zelf 
organiseren en een groot deel van een 
straat aangeeft geveltuinen te willen. Voor 
maart 2023 staat een bomenactie op de 
planning. De motie is hiermee afgedaan.                                       
Update 17-1-2022: In Q1 2022 
onderzoeken we met groen en 
communicatie wat er nodig is om 
uitvoering te geven aan deze motie.  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-5-GL-e-a-Meer-aanjagen-vergroenen-
tuinen-en-straten-aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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