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

M-83 3-3-2020 Gemeenteraad Veneklaas Iedereen doet mee (PvdA e.a.) Motie aangenomen openstaand 1. Een lokale Sociale 
Inclusie agenda te 
ontwikkelen, met 
ervaringsdeskundigen, 
maatschappelijke 
partners en 
ondernemers, waarin de 
huidige activiteiten en 
initiatieven vermeld 
staan, maar ook kansen 
voor de verdere 
vormgeving van Sociale 
Inclusie van mensen met 
een fysieke, psychische 
of zintuiglijke beperking. 
2. De raad vóór 15-11-
2020 te informeren

Update 6-1-2021:  de motie 
wordt meegenomen in de 
inclusieagenda. Maart 2021 
wordt de lokale inclusie 
agenda aangeboden aan het 
college      Update 16.11.20: 
We informeren 8/12 a.s. de 
commissie over hoe we 
invulling geven aan de motie 
Update  26.10.20: binnenkort 
CV, ook ter info naar 
commissie/raad. Motie kleur 
geven aan regenboog-
akkoord wordt hierbij mee 
genomen.                        15-
6-2020:Het college heeft op 
12 mei 2020 uitvoering 
gegeven aan de motie M83 
Iedereen doet mee door de 
startnotitie vast te stellen en 
aan de raad te sturen. 
De raad ontvangt in Q1 2021 
de ontwikkelde agenda.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-
PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-
Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-
aangenomen.pdf

M-88 3-6-2020 Gemeenteraad Veneklaas Openbaren inclusieve toiletten 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. de wens tot het 
realiseren van openbare 
inclusieve toiletten op te 
nemen in de Inclusie 
Agenda;
2. actief te informeren bij 
de horeca en winkeliers 
in de dorpskernen of zij 
inclusieve toiletten 
hebben en of zij deze 
openbaar toegankelijk 
willen maken;
3. de mogelijkheden te 
inventariseren voor het 
realiseren van openbare 
inclusieve toiletten bij de 
toeristische 
overstappunten en in de 
dorpskernen waar de 
horeca niet beschikt over 
toegankelijke toiletten;

Update 5-1-2020: e motie 
wordt meegenomen in de 
inclusieagenda. Maart 2021 
wordt de lokale inclusie 
agenda aangeboden aan het 
college.   Update 26.10.20: 
wordt in Stuurgroep Horeca 
d.d. 26.10.20 besproken.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/09-juni/19:30/20-Motie-
Streekbelangen-e-a-openbare-inclusieve-toiletten-
aangenomen-1.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-gewijzigd-PvdA-Maarssen-2000-Streekbeklangen-en-Het-Vechtse-Verbond-Iedereen-doet-mee-aangenomen.pdf


M-101 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijsvoorziening Zuilense 
Vecht (M19-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. regie te voeren bij de 
totstandkoming van het 
IHP;
2. de gemeenteraad 
uiterlijk 1 april 2021 te 
informeren over de 
voortgang van de 
gesprekken;
3. een IHP voor Stichtse 
Vecht op te stellen, 
inclusief budget voor 
stimuleringsmaatregelen 
en sportfaciliteiten;
4. te streven uiterlijk 
februari 2022 het IHP 
aan te bieden aan de 
gemeenteraad, zodat de 
middelen voor de 
dekking van 
investeringen meerjarig 
kan worden vertaald in 
de Kadernota 2023 en 
verder;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/30-
september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-
Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-
onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf

M-105 30-9-2020 Gemeenteraad Veneklaas Welke sporter verdient een 
podium? (M-25-1) (CDA e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. het initiatief voor een 
sportverkiezing/sportgala 
te ondersteunen;
2. uit te dragen dat 
Stichtse Vecht een 
gemeente is die sporten 
en bewegen zeer 
belangrijk acht en een 
warm hart toedraagt; 
genoemde streefdatum is 
Q2 2021

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-
e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-
25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-
podium-gewijzigd-versie-250920-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Onderwijsvoorziening-Zuilense-Vecht/M-19-1-Motie-VVD-e-a-onderwijshuisvesting-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Motie-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium/Motie-M-25-1-CDA-e-a-Welke-sporter-verdient-een-podium-gewijzigd-versie-250920-aangenomen.pdf
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