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

T-236 29-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Stukken Bp Rondom de Vecht Toezegging jun-21 openstaand De brieven A-19, A-20, D-
01, D-02, D-03 en D-05 
(ingekomen stukken t.z.t. 
bij bestemmingsplan 
Rondom de Vecht 
publiceren.

Update 12-01-2022: Geen wijziging t.o.v. 
10-11-2021
Update 10-11-2021: De verkeerstelling bij 
Schulp is onlangs afgerond. Op basis van 
de resultaten worden wordt het 
bestemmingsplan aangepast. Op het 
moment dat dit is afgerond wordt de 
procedure voor vaststelling gestart. Bij de 
uiteindelijke besluitvorming worden de 
aangegeven brieven betrokken
Update 09-09-2021:  momenteel zijn we 
nog bezig met het aantal zaken nader te 
onderbouwen zo vindt deze maand nog 
een verkeerstelling plaats bij het bedrijf 
Schulpvruchtensappen. Op het moment 
dat dit is afgerond wordt de procedure 
voor vaststelling gestart. Bij de 
uiteindelijke besluitvorming worden de 
aangegeven brieven betrokken. 
Besluitvorming zal 1ste kwartaal 2022 
plaatsvinden.
Update 07-07-21: momenteel zijn we nog 
bezig met het aantal zaken nader te 
onderbouwen. Op het moment dat dit is 
afgerond wordt de procedure voor 
vaststelling gestart. Bij de uiteindelijke 
besluitvorming worden de aangegeven 
brieven betrokken.

Fysiek Domein

T-244 30-9-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Plan van aanpak oneigenlijk 
woongebruik

Toezegging dec-20 openstaand met een plan van 
aanpak voor oneigenlijk 
woongebruik 
terugkomen bij de raad

Update 17-1-22: Het oneigenlijk 
woongebruik wordt stevig aangepakt. In 
totaal zijn 19 panden door handhaving 
bezocht en leeg aangetroffen. Wegens de 
lockdown vind controle overdag plaats 
w.b. de panden die zijn aangeschreven en 
waarvan de verhuurder(s) hebben 
aangegeven dat die ontruimd zijn.
Update 15-11-2021:  m.b.t. het plan van 
aanpak Oneigenlijk Woongebruik zal een 
RIB op hoofdlijnen naar de raad worden 
gestuurd waarin ook de stand van zaken  
wordt verwerkt.                                Update 
10-09-2021: Het concept planvan aanpak 
wordt in oktober besproken in ons college, 
daarna zal de raad worden geïnformeerd.
Update 07-07-2021: Afgelopen tijd is 
ingezet op het vrijmaken van extra 
incidenteel budget voor een taskforce en 
het werven van de medewerkers hiervoor. 
Daarnaast wordt er nu ingezet op de 
actuele problematiek, in een later stadium 
wordt een integraal plan van aanpak 
opgesteld.

Fysiek Domein



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

Update 11-01-22: het 
woonwagenstandplaatsenbeleid is in 
concept klaar en voor reactie voorgelegd 
aan de leden van de klankbordgroep, met 
in achtneming van deze reacties zal het 
definitieve beleid opgesteld worden. Het 
college vindt het niet wenselijk om dit nog 
vlak voor de verkiezingen in de raad te 
brengen, daarom wordt het de eerste 
raadsvergadering na de verkiezingen. 
Update 13-9-2021: Geen wijzigingen t.o.v. 
7-7-2021.
Update 07-07-21: Er is een 
woonwagenstandplaatsen 
behoefteonderzoek uitgevoerd, de 
rapportage van dit onderzoek wordt in 
september ter beschikking gesteld aan de 
raad. Op basis van de rapportage wordt in 
samenspraak met een Klankbordgroep 
(met deelnemers vanuit de doelgroep) het 
woonwagenstandplaatsenbeleid 
opgesteld. Dit zal in Q4 ter vaststelling in 
de raad komen.                                    
Update 8-6-2021: Stond op naam van 
portefeuillehouder Klomps, moet zijn Van 
Liempdt.                                                   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 

Fysiek Domein

T-263 17-11-2020 Informatieve cie Van Liempdt Huisvesting arbeidsmigranten Toezegging apr-21 openstaand De huisvesting van 
arbeidsmigranten op 
eigen terrein in kaart 
brengen en vervolgens 
daarmee terugkomen bij 
de commissie

Update 13-09-2021:  Het plan van aanpak 
oneigenlijk woongebruik richt zich naast 
toezicht en handhaving ook op het 
realiseren van huisvesting voor 
arbeidsmigranten binnen U16-verband. 
Het in kaart brengen van de huidige 
huisvesting op eigen terrein is gaande via 
de webapplicatie SQUIT. In het eerste 
kwartaal van 2022 wordt het overzicht 
aangeboden aan de commissie.
Update 07-07-21: De huisvesting van 
arbeidsmigranten op eigen terrein is nog 
niet in kaart gebracht, wel heeft er een 
regionaal onderzoek plaatsgevonden en is 
een regionale rapportage opgesteld, deze 
rapportage is ter kennisname naar de raad 
gegaan.

Fysiek Domein



T-271 1-12-2020 Fysiek Domein Van Liempdt actuele stand van zaken met 
betrekking tot M-79 – bouwen in 
Nieuwer ter Aa;

Toezegging dec-21 openstaand de raad schriftelijk 
informeren over de 
actuele stand van zaken 
met betrekking tot M-79 
– bouwen in Nieuwer ter 
Aa; De toezegging is 
gedaan door M. van Dijk 
namens F. van Liempdt

Update 12-01-2022
Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021 waarbij 
opgemerkt moet worden dat het 
totaaloverzicht pas in Q1 2022 gereed is.
Update 10-11-2021: Geen wijzigigingen 
t.o.v.  09-09-2021
Update 09-09-2021: Door de prioritering 
van werkzaamheden is het project 
Nieuwer ter Aa getemporiseerd. Wij gaan 
er op basis van de huidige inzichten vanuit 
dat we in 2021 geen nieuwe projecten 
kunnen oppakken. Eind 2021 wordt 
bekeken welke projecten in 2022 worden 
opgepakt. De bij het opstellen van de 
prioritering gehanteerde wegingsfactoren 
worden hierbij opnieuw gehanteerd.
Update 7-7-2021 Door de prioritering van 
werkzaamheden is het project Nieuwer ter 
Aa getemporiseerd. 
Alle lopende projecten worden momenteel 
in kaart gebracht voor wat betreft onder 
meer de doorlooptijd en de noodzakelijke 
ambtelijke inzet. 
Met deze inventarisatie krijgen we een 
goed beeld van de capaciteitsvraag en de 
beschikbare capaciteit. 
Daarbij gaat het niet alleen om een 
projectleider maar ook om ondersteuning 
door andere disciplines in de 
gemeentelijke organisatie. En naast de 
noodzakelijke interne capaciteit gaat het 
om participatie, wetgeving, noodzakelijke 
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Fysiek Domein

T-288 25-1-2021 Schrift.vragen Van Liempdt Brug Bergseweg in Vreeland - 
raad informeren over advies 
huisadvocaat (CDA en Lokaal 
Liberaal)

Toezegging apr-21 openstaand Zodra advies van de 
huisadvocaat over de 
(juridische) problematiek 
rondom de brug 
Bergseweg in Vreeland 
is ontvangen, de raad 
hierover informeren.

Update 24-12-2021: Het college heeft in 
week 50 een besluit genomen over een 
stappenplan en ontwikkelaar is hierover 
geïnformeerd. De raad wordt Q1 2022 
geïnformeerd over de oplossing.
13-9-2021: Binnen het cluster verkeer was 
de laatste maanden de 
personeelsbezetting niet op orde. Dit is nu 
wel op orde en zullen openstaande vragen  
worden opgepakt. In Q4 wordt er met een 
concrete planning op terug gekomen.
07-07-2021: Aan een structurele oplossing 
wordt gewerkt. Raad is recent via RIB 40 
(10-6-2021) geiinformeerd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-
rvo/088-Antw-vr-Brug-Bergseweg-Vreeland-
nog-altijd-gestremd-P-van-Rossum-CDA-en-
R-van-Liempdt-LL-20210125.pdf

Fysiek Domein

T-294 2-2-2021 Fysiek Domein Van Liempdt In maart een update over 
betrokkenheid RAVU en het 
aspect veiligheid in het kader van 
het onderzoek naar een 
alternatieve oprit nabij Haagstede 
(PvdA)

Toezegging mrt-21 openstaand In maart met een update 
komen over 
betrokkenheid RAVU en 
het aspect veiligheid in 
het kader van het 
onderzoek naar een 
alternatieve oprit nabij 
Haagstede

Update 18-1-22:Met de ontwikkelaar 
Haagstede en de Provincie Utrecht is 
gesproken over het snel tot ontwikkeling 
brengen van Haagstede, waarbij te allen 
tijde een toerit naar deN230 voor de 
RAVU open moet zijn. In februari 2022 is 
een besluit hierover voorzien. 

Fysiek Domein

T-349 8-6-2021 Gemeenteraad Van Liempdt Motie 12.1 Vlottrekken 
werkzaamheden Herenweg-
Gageldijk - Na het zomerreces de 
uitkomst van de interne audit naar 
de raad sturen

Toezegging sep-21 openstaand Motie 12.1 Vlottrekken 
werkzaamheden 
Herenweg-Gageldijk - 
Na het zomerreces de 
uitkomst van de interne 
audit naar de raad sturen

Update 12-01-22:  Dossier wordt jan. 2022 
doorgezet naar de Raad
Update 10-9-2021: Het dossier Herenweg-
Gageldijk gaat eind 3e kwartaal begin 4e 
kwartaal 2021 naar de raad.
Update 07-07-21: staat nog open. De 
interne audit is afgerond en het verslag 
wordt eerst met het college en later met de 
Raad gedeeld. De directie is hierin leading 
als opdrachtgever.

Fysiek Domein

T-365 12-10-2021 Fysiek Domein Van Liempdt Vraag over het fietspad naar het 
station in Maarssenbroek 
schriftelijk beantwoorden (SSV)

Toezegging nov-21 openstaand De vraag van Samen 
Stichtse Vecht over het 
fietspad naar het station 
in Maarssenbroek 
schriftelijk 
beantwoorden.

Update 18-1-2022: Fietspad maakt 
onderdeel uit van het project Haarrijnweg 
5. De uitwerking wordt meegenomen in 
het project.

Fysiek Domein



T-368 12-10-2021 Fysiek Domein Van Liempdt Herenweg-Gageldijk. In het 
portefeuillehoudersoverleg de 
vraag om extra onderzoek te 
doen naar het technische aspect 
bespreken (PVV)

Toezegging okt-21 openstaand In het 
portefeuillehoudersoverl
eg de vraag van de PVV 
om extra onderzoek te 
doen naar het 
technische aspect 
bespreken;

Update 12-01-22:  Dossier GRP  wordt 
jan. 2022 doorgezet naar de Raad
12-11-2021:
Als dit de vraag is nav rioolproblemen bij 
een van de bewoners, dan is dit in 
behandeling.

Fysiek Domein

T-384 30-11-2021 Schrift.vragen Van Liempdt Toekomstige gebiedsontwikkeling 
Atlantische buurt - Wij zullen in 
het eerste kwartaal van 2022 een 
Plan van Aanpak aan uw raad 
presenteren.  (GroenLinks)

Toezegging mrt-22 openstaand Toekomstige 
gebiedsontwikkeling 
Atlantische buurt - Wij 
zullen in het eerste 
kwartaal van 2022 een 
Plan van Aanpak aan uw 
raad presenteren.  
(GroenLinks)

Update 13-01-22: Op 11 januari jl heeft het 
college ingestemd met het plan van 
aanpak Atlantische buurt.  Het plan van 
aanpak zal in de raadsvergadering van 
maart 2022 worden gepresenteerd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-
rvo/073-Antw-Vr-opgavengestuurd-werken-
binnen-Stichtse-Vecht-G-Verstoep-
GroenLinks-20211130.pdf

Fysiek Domein

T-390 6-12-2021 Fysiek Domein Van Liempdt Financiering vervolg Herenweg-
Gageldijk - De commissie 
schriftelijk informeren over de 
exacte omschrijving van de 
opdracht voor het onderzoek naar 
de klimaatbestendigheid van het 
rioleringsstelsel (GroenLinks)

Toezegging jan-22 openstaand Financiering vervolg 
Herenweg-Gageldijk - 
De commissie schriftelijk 
informeren over de 
exacte omschrijving van 
de opdracht voor het 
onderzoek naar de 
klimaatbestendigheid 
van het rioleringsstelsel 
(GroenLinks)

Update 17-1-2022: Idem als T-389 Fysiek Domein

T-401 7-12-2021 Fysiek Domein Van Liempdt Kockengen Waterproof -  met een 
nadere onderbouwing op een 
hoger detailniveau komen, met 
uitzondering van de Kerkweg (div 
fracties)

Toezegging dec-21 openstaand Kockengen Waterproof -  
met een nadere 
onderbouwing op een 
hoger detailniveau 
komen, met uitzondering 
van de Kerkweg (vóór de 
raad van 12-1-2022)

Update 3-1-22: Na de commissie Fysiek 
Domein van 7 december jl. heeft het 
college de gemeenteraad een aangepast 
raadsvoorstel aangeboden. In het 
raadsvoorstel is, zoals besproken in de 
commissie, een ‘knip’ aangebracht tussen 
de fase Kerkweg en de overige fasen. Het 
college zal de gemeenteraad in 2023 een 
voorstel doen voor de meest doelmatige 
uitvoeringswijze van de fase Kerkweg. In 
het aangepaste raadsvoorstel is ook 
beschreven waar de grootste kosten zitten 
voor de (toekomstige) fase Kerkweg. 
Daarnaast zal het college de 
gemeenteraad in 2022 een voorstel doen 
over het projectmatig en programmatisch 
werken voor grote projecten en 
programma’s, waaronder het meerjarige 
project Kockengen Waterproof. Dit 
voorstel heeft zowel betrekking op de 
planning, raming en de verantwoording. 
Het voorstel zal voor advies worden 
aangeboden aan de Auditcommissie. Voor 
het opstellen van het voorstel en de 
implementatie van het projectmatig en 
programmatisch werken wordt externe 
expertise ingezet

Fysiek Domein

T-403 7-12-2021 Fysiek Domein Van Liempdt Kockengen Waterproof -  de 
nadere onderbouwing voor de 
fase Kerkweg, de kostenstijging 
en het voorstel voor een extern 
onderzoek in het college 
bespreken en daarna de 
commissie hierover 
informeren.(div. fracties)

Toezegging dec-21 openstaand Kockengen Waterproof -  
de nadere onderbouwing 
voor de fase Kerkweg, 
de kostenstijging en het 
voorstel voor een extern 
onderzoek in het college 
bespreken en daarna de 
commissie hierover 
informeren. (vóór de 
raad van 12-1-2022)

Update: 3-1-22: Idem als T 401 Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/073-Antw-Vr-opgavengestuurd-werken-binnen-Stichtse-Vecht-G-Verstoep-GroenLinks-20211130.pdf
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/073-Antw-Vr-opgavengestuurd-werken-binnen-Stichtse-Vecht-G-Verstoep-GroenLinks-20211130.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/073-Antw-Vr-opgavengestuurd-werken-binnen-Stichtse-Vecht-G-Verstoep-GroenLinks-20211130.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/073-Antw-Vr-opgavengestuurd-werken-binnen-Stichtse-Vecht-G-Verstoep-GroenLinks-20211130.pdf

	LTA

