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

T-133 7-5-2019 Gemeenteraad Wisseborn Kosten compensatie 
parkeerplaatsen Loenen

Toezegging sep-19 openstaand De kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff

24 november 2021: Op dit moment gaat 
de aandacht uit naar het realiseren van de 
nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of in 2022 tot verkoop wordt 
overgegaan wordt nog bezien. De 
financiële aspecten worden in dat kader 
integraal meegenomen.  
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. In het vierde kwartaal zal duidelijk 
worden hoe we om willen gaan met de 
openbare parkeerplaatsen bij |Beek en 
Hof.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.

     

Fysiek Domein

T-260 11-11-2020 Gemeenteraad Wisseborn Mobiliteitsbeleid voorleggen aan 
raad

Toezegging dec-21 openstaand In 2021 een 
mobiliteitsbeleid aan de 
raad voorleggen

Update 6-12-21: Update komt in eerste 
kwartaal van 2022
. Update 13-9-2021: in het vierde kwartaal 
wordt een startnotitie voor een op te 
stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd 
aan het college. In het 1e kwartaal van 
2022 zal de raad via een RIB worden 
geïnformeerd over de aanpak. 
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 20-11-2020: In januari komt de 
startnotitie in de raad, indien akkoord 
zullen in het 4e kwartaal van 2021 de 
concepten aan de raad worden 
voorgelegd.

Fysiek Domein

T-295 2-2-2021 Fysiek Domein Wisseborn Schriftelijk terugkomen op de 
stand van zaken m.b.t. tot motie 
59-2, de compensatie van 
vervallen parkeerplaatsen 
Dorpsstraat in Loenen (Het 
Vechtse Verbond)

Toezegging feb-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de stand van zaken 
met betrekking tot motie 
59-2, de compensatie 
van vervallen 
parkeerplaatsen 
Dorpsstraat in Loenen

24 november 2021: Op dit moment gaat 
de aandacht uit naar het realiseren van de 
nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of verkoop in 2022 aan de orde 
is wordt nog bezien. Zie ook M-59.
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. In het vierde kwartaal zal duidelijk 
worden hoe we om willen gaan met de 
openbare parkeerplaatsen bij |Beek en 
Hof.
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.
Update 8-6-2021: Deze toezegging is 
gekoppeld aan de toezeggingen T-133 en 
T-191

Fysiek Domein



T-327 23-3-2021 Informatieve cie Wisseborn De vraag of kosten blauwe zone 
Breukelen vergelijkbaar zijn met 
Bisonspoor en omliggende wijken 
schriftelijk beantwoorden (Samen 
Stichtse Vecht).

Toezegging apr-21 openstaand De vraag of de kosten 
van de blauwe zone in 
Breukelen vergelijkbaar 
zijn met Bisonspoor en 
omliggende wijken 
schriftelijk 
beantwoorden.

Update 18-9-21: Het invoeren van een 
blauwe zone brengt weinig kosten met 
zich mee. Het plaatsen van palen en 
borden, het aanbrengen van blauwe lijnen 
en het nemen van een verkeersbesluit 
kost hooguit enkele duizenden euro’s. 
Kostbaarder is de handhaving van een 
blauwe zone. Dat kost inzet van 
toezichthouders en de administratieve 
afhandeling van uitgeschreven bonnen. 
Dat zijn jaarlijks terugkerende kosten die 
kunnen oplopen tot tienduizend tot 
twintigduizend euro voor een beperkte 
blauwe zone van enkele straten. Daar 
staan geen inkomsten tegenover. Een bon 
die uitgeschreven wordt in een blauwe 
zone, is een zogenaamde Wet Mulder-bon 
en de opbrengsten daarvan gaan voor 
100% naar de Nederlandse Staat.
Een vergelijking maken tussen Breukelen 
en Bisonspoor voor wat betreft de kosten 
zou op het gebied van invoering wel 
kunnen. Op de grootste en jaarlijkse 
kostenpost (handhaving en administratie) 
is dat lastiger want daarbij speelt de 
controlefrequentie een rol maar ook de 
bereidheid van mensen om de 
parkeerschijf te gebruiken. Die informatie 
is pas beschikbaar na invoering van een 
blauwe zone. Vaker controleren (dus 
hogere kosten) heeft vaak beter gedrag tot 
gevolg (dus minder opbrengsten).
U d  13 9 2021  Bi  h  l  

Fysiek Domein

T-329 23-3-2021 Informatieve cie Wisseborn Nieuwe planning aanleg 
fietsstraat op het Zandpad  naar 
de raad (Lokaal Liberaal).

Toezegging apr-21 openstaand Voor de aanleg van de 
fietsstraat op het 
Zandpad komt een 
nieuwe planning naar de 
raad.

Update 22-12-21: Huidige stavaza is gelijk 
aan update van 13-09-21
Update 13-9-2021: Een projectleider 
brengt momenteeel de wens en de opties 
in kaart. In Q1 wordt een geupdate 
planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021:  Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces volgt 
nieuwe informatie.

Fysiek Domein

T-345 1-6-2021 Informatieve cie Wisseborn Schriftelijk terugkomen op de 
ontwikkelvisie voor de Noord 
West Vleugel 2015-2030 en de 
samenhang hiervan met het IRP 
(Streekbelangen).

Toezegging jun-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de ontwikkelvisie voor 
de Noord West Vleugel 
2015-2030 en de 
samenhang hiervan met 
het IRP.

Update 10-11-2021: Ongewijzigd t.o.v. 9-9-
21
Update 09-09-2021: Staat nog open.

Fysiek Domein

T-354 15-6-2021 Schrift.vragen Wisseborn Na volledige afronding van de 
projecten Grondgebruik en 
Geluidswal (snippergroen) de 
raad afzonderlijk informeren over 
(de financiële afwikkeling van) 
deze projecten. (ChristenUnie-
SGP en GroenLinks)

Toezegging sep-21 openstaand Na volledige afronding 
van de projecten 
Grondgebruik en 
Geluidswal 
(snippergroen) de raad 
afzonderlijk informeren 
over (de financiële 
afwikkeling van) deze 
projecten.

Update 18-11-21: Update blijft gelijk aan 
eerder genoemde update op 13-09-21.
Update 13-09-2021: Er wordt nog gewerkt 
aan de notariële afronding van de 
projecten Grondgebruik en Geluidswal.
Update 30-06-2021: Er wordt gewerkt aan 
de notariële afronding van de projecten 
Grondgebruik en Geluidswal.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-
rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-
Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-
Gaalen-GL-20210615.pdf

Fysiek Domein

T-370 12-10-2021 Fysiek Domein Wisseborn T-133: vragen schriftelijk afdoen 
(Lokaal Liberaal); NB: 
Toezegging is gedaan door de 
voorzitter (Jos van 
Nieuwenhoven)

Toezegging okt-21 openstaand Toezegging 133 (De 
kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff): de vragen van 
Lokaal Liberaal 
schriftelijk afdoen 

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/ex.-art.-41-vragen-rvo/034-Antw-vr-Beleid-Snippergroen-I-Roetmand-ChristenUnie-SGP-en-M-v-Gaalen-GL-20210615.pdf


T-371 12-10-2021 Fysiek Domein Wisseborn T-133:  Status parkeerplaatsen; 
vragen schriftelijk afdoen (Het 
Vechtse Verbond) NB: 
Toezegging is gedaan door de 
voorzitter (Jos van 
Nieuwenhoven)

Toezegging okt-21 openstaand Toezegging 133 (De 
kosten voor de 
compensatie 
parkeerplaatsen in 
Loenen dekken uit de 
opbrengst verkoop Beek 
en Hoff) vragen van Het 
Vechtse Verbond 
schriftelijk afdoen

Fysiek Domein

T-373 12-10-2021 Fysiek Domein Wisseborn T-294: Update toevoegen (PvdA) 
NB: Toezegging is gedaan door 
de voorzitter (Jos van 
Nieuwenhoven)

Toezegging okt-21 openstaand Toezegging 294 (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 
toevoegen

Fysiek Domein

T-381 9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn Er wordt gekeken naar 
beantwoording van eerder 
gestelde schriftelijke vragen over 
actualisatie GVVP van Samen 
Stichtse Vecht

Toezegging nov-21 openstaand Er wordt gekeken naar 
beantwoording van 
eerder gestelde 
schriftelijke vragen over 
actualisatie GVVP van 
Samen Stichtse Vecht

Update 6-12-21: Verdere update zal in het 
eerste kwartaal van 2022 verschijnen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Docu
menten/Raadsvragen/technische-
vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-
en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-
onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-
Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf

Fysiek Domein

T-386 1-12-2021 Fysiek Domein Wisseborn Uitvoeringsplan Zonnevelden - 
schriftelijk terugkomen op de 
gesprekken met Tennet, Stedin, 
wethouders U16 en de provincie 
over de netwerk congestie

Toezegging dec-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de gesprekken met 
Tennet, Stedin, 
wethouders U16 en de 
provincie over de 
netwerk congestie

Update 22-12-21: Met de wethouder is 
afgestemd dat in januari 2022 er wordt 
teruggekomen op de gesprekken met 
Tennet, Stedin, wethouders U16 en de 
provincie over de netwerk congestie.

Fysiek Domein

T-410 12-1-2022 Gemeenteraad Wisseborn Rekenkameronderzoek 
Afvalinzameling - In het AB AVU 
bepleiten om ook tekijken naar 
opbrengstmaximalisatie 
(Streekbelangen)

Toezegging apr-22 openstaand Rekenkameronderzoek 
Afvalinzameling - In het 
AB AVU bepleiten om 
ook tekijken naar 
opbrengstmaximalisatie 

Fysiek Domein

T-412 17-1-2022 Fysiek Domein Wisseborn LTO uitnodigen voor een gesprek 
over het IRP

Toezegging jan-22 openstaand LTO uitnodigen voor een 
gesprek over het IRP

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/039-Antw-techn-vr-n-a-v-het-GVVP-en-de-uitvoeringsagenda-s-bij-de-diverse-onderdelen-A-B-C-en-D-R-Habes-en-S-Jonker-Samen-Stichtse-Vecht-20210416.pdf
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