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Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Fysiek Domein 
Datum: 15-02-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Jos van Nieuwenhoven  
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

 
Koetshuis 

Beperkingen als gevolg van coronamaatregelen  
 
Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient
iedereen zich van te voren te melden.

Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke
ondersteuning en (eventuele) insprekers.

Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of
luisteren.

 

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
maandag 14 februari 2022, 12:00 uur.

 

0

Technische vragen  
   
 
De commissieleden kunnen tot de werkdag 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.  
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3.
19:35

Reconstructie Karel Doormanweg in Breukelen.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees van de Wetering
Betreft reconstructiewerkzaamheden aan de Karel Doormanweg in Breukelen ter hoogte van
winkelcentrum Noord. Het beschikbare budget is ontoereikend. Daarom wordt een aanvullend
krediet gevraagd.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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4.
20:05

Motie Streekbelangen - Pre-mantelzorgwoningen.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
Motie Streekbelangen - Pre-mantelzorgwoningen, met als dictum:

in het geval van ouders-kinderen relatie de mogelijkheid te bieden een pre-mantelzorgwoning te
kunnen realiseren in/bij ofwel het huis van de ouders ofwel het huis van de kinderen en hierbij de
regelgeving voor de aanvraag voor de realisatie van een (pre)mantelzorgwoning te versoepelen.

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

 

1

5.
20:35

Tweetal moties Streekbelangen e.a. - Skeelercentrum Breukelen.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas / Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Ger-Jan Marsiljé
Tweetal moties van Streekbelangen e.a. met betrekking tot het Skeelercentrum in Breukelen. Beide
moties zijn in de raad van 1-2-2022 verwezen naar de commissie.

A. Wijziging bestemmingsplan Skeelercentrum Breukelen, met als dictum:

verzoekt het college:

1. met de stichting actief overleg te gaan voeren;

2. de benodigde wijziging in het vigerende bestemmingsplan voortvarend zelf ter hand te nemen en
te wijzigen in permanent sport;

3. de raad over de voortgang van de realisatie van de skeelerbaan uiterlijk in mei 2022 verder te
informeren.

B. Stagnatie overname huisvesting Skeelercentrum, met als dictum:

verzoekt het college:

1. de overnamevoorwaarden voor het clubhuis aan de Straatweg 185b uit te werken, mede gelet op
het gemeentelijk beleid inzake het afstoten van vastgoed;

2. de uitwerking in overleg met de initiatiefnemers te realiseren en uiterlijk in mei 2022 daarover de
raad te informeren.
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6.
21:20

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen diverse portefeuillehouders.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: hele college
Betreft de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen die onder het Fysieke Domein
vallen.

 

8

7.
21:45

Planetenbaan.  
Advies uitbrengen aan de raad  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen en Maarten School
Besluiten tot behandeling in een besloten vergadering van de commissie Fysiek Domein.

 

0

21:50 Sluiting.  
   
 
 

0

 
 


