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M-50 -4 13-11-2018 Gemeenteraad Veneklaas Kleur geven aan het 
Regenboogakkoord

Motie aangenomen verwerkt Om een start te maken 
op de gebieden van 
veiligheid, communicatie 
en jongeren en dit te 
doen door: 1. Aanvulling 
van de veiligheidsmonitor 
en gemeentelijke website 
gericht op LHBTI; 2. 
Expliciet aandacht te 
geven aan LHBTI bij het 
actualiseren van de 
beleidsnota’s als het 
Integraal Veiligheidsplan, 
de integrale 
beleidskadernota Sociaal 
domein en het 
jongerenbeleid;
Hierbij de LHBTI-
doelgroep en in ieder 
geval COC Midden-
Nederland actief te 
betrekken,

31-5-2021 Aan de motie 
Kleur geven aan het 
regenboog akkoord is 
uitvoering gegeven. Het 
thema LHBTI krijgt 
bovendien een plek in de 
inclusie agenda en daarmee 
permanent aandacht. 
Zie ook: 
https://raadsinformatie.sticht
sevecht.nl/documenten-
moties/Beantwoording-motie-
M-50-4-raad13-11-2018-
Kleur-geven-aan-het-
regenboog-akkoord.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Ver
gaderingen/Raad/2018/13-
november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-
Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-
raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf

Sociaal Domein

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 31-5-2021: Zodra de 
lokale inclusie agenda is 
vastgesteld door het college 
wordt deze ter informatie 
aangeboden aan de raad. Op 
dat moment kan de motie als 
afgedaan worden 
beschouwd. Het afdoen van 
de motie  wordt als 
beslispunt verwerkt in het 
collegevoorstel “vaststellen 
lokale inclusie 
agenda”(zomer 2021). 
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 

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

Sociaal Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/13-november/19:30/M-4-Lokaal-Liberaal-e-a-Kleur-geven-aan-het-Regenboogakkoord-raad-13-11-2018-getekende-versie.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
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;

Update 2-6-2021: de 
termijnplanning wordt 
geactualiseerd en de 
peilnotitie wordt op de 
agenda van de 
eerstvolgende commissie 
geplaatst (september). De 
commissie wordt gevraagd 
om naast de genoemde 
speerpunten input te geven.

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

Sociaal Domein

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

Update 2-6-2021: Het 
burgerinitiatief Welke sporter 
verdient een podium is 
vanwege corona 
doorgeschoven naar voorjaar 
2022. Inmiddels is de 
Sportraad aangehaakt. Zij 
denken en helpen mee met 
de initiatiefnemers. De 
gemeente ondersteunt waar 
nodig. Inmiddels is het 
initiatief een standaard 
agendapunt bij de Sportraad. 
Zo blijven we gezamenlijk op 
de hoogte over de voortgang.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Ver
gaderingen/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

Sociaal Domein

M-122 30-3-2021 Gemeenteraad Veneklaas Verruiming giften toestaan in de 
Bijstand  versie 25 maart 2021 
aanpassing bedrag (M15-1 (HVV) 

Motie aangenomen verwerkt 1. gebruik te maken van 
haar bevoegdheid af te 
wijken van de bepalingen 
uit de beleidsregels 
“Middelen 
Participatiewet, 
IOAW/IOAZ Stichtse 
Vecht 2019” . 
2.  Bijstandsgerechtigden 
zo spoedig mogelijk een 
vrijstelling van giften te 
geven tot € 1.200,- per 
jaar en de beleidsregels 
“Middelen 
Participatiewet, 
IOAW/IOAZ Stichtse 
Vecht 2019” hierop aan 
te passen.

26-5-2021: De beleidsregels 
zijn conform de motie 
aangepast, in RIB #33 is dit 
ook aan de gemeenteraad 
gemeld. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Ver
gaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-
15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-
Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-
bedrag-aangenomen.pdf

Sociaal Domein

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
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/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-15-1-HVV-Verruiming-giften-toestaan-in-de-Bijstand-versie-25-maart-2021-aanpassing-bedrag-aangenomen.pdf


M-123 30-3-2021 Gemeenteraad Veneklaas Regiovisie Utrecht West (M16-1 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. een krachtige inbreng 
te leveren bij het 
opstellen van de 
regiovisie en bij het 
maken van afspraken de 
sturingsfilosofie van 
Stichtse Vecht 
nadrukkelijk voor het 
voetlicht te brengen;

Update 27-5-2021:Het 
proces kost iets meer tijd- 
bestuurlijk worden nu de 
belangrijkste 
aandachtspunten / thema’s 
voor regionale samenwerking 
besproken. Daarna volgt het 
ophalen van input bij ouders, 
jongeren en aanbieders, naar 
verwachting wordt hier voor 
de zomer nog een start mee 
gemaakt. De datum waarop 
de regionale visie moet 
worden vastgesteld door de 
gemeenteraad is door VNG 
uitgesteld tot eind van dit 
jaar. Vaststellen van de 
regiovisie op bestuurlijk 
niveau Utrecht West en de 
individuele gemeenteraden 
volgt dan in het vierde 
kwartaal van 2021. H. 
Veneklaas is in UW voortaan 
‘secundus’ bij  
bovenregionale portefeuille 
Jeugdzorg (i.p.v. K. Hagen).

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Ver
gaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-
16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-
Utrecht-West-aangenomen.pdf

Sociaal Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/30-maart/19:30/M-16-1-Streekbelangen-e-a-Regiovisie-Utrecht-West-aangenomen.pdf
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