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Vergadering

Vergadering van Commissie Sociaal- en Fysiek Domein
Datum: 11-02-2020 19:30 uur 
Voorzitter: Ronald van Liempdt 
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

Maarssenzaal
Spreekrecht 
  

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het
spreekrecht tot maandag 10 februari 2020, 12:00 uur.

0

Technische vragen 
  

De commissieleden kunnen tot de dag 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 commissie Fysiek Domein 0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda 1

3.
19:30

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen Fysiek Domein (3 insprekers) 

We verwachten 3 insprekers over niet-geagendeerde agendapunten:

- Inspreker 1 vraagt aandacht voor de bouwplannen in de Wilhelminastraat in Breukelen. Deze
inspreker is ook vorige maand in een informatieve commissie geweest. De bijlage van de inspreker
is bijgevoegd.

- Inspreker 2 komt namens de woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en reageert op inspreker
1. Hiervoor treft u 3 bijlagen aan.

- Inspreker nummer 3 vraagt namens het dorpscomité Kockengen aandacht voor de
ontoegankelijkheid voor met name voetgangers met een rollator, scootmobiel en (bak)fietsers van de
nieuwe Drie Stammenbrug in Kockengen.

4

4.
19:40

Jaarstukken en Kadernota 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
Advies uitbrengen aan de raad 

11
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Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Betreft de jaarrekening 2018, begrotingswijzigingen 2 en 3 van 2019, begroting 2020 en de
Kadernota 2021 en zienswijze op de Kadernota 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5.
20:10

Jaarstukken en Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht 
Advies uitbrengen aan de raad 

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Betreft de jaarrekening 2018, begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2019, begroting 2020 en Kadernota
2021 en de zienswijze op de Kadernota 2021 van het Plassenschap Loosdrecht.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

11

6.
20:40

Nota van Uitgangspunten voor uitbreiding van golfbaan in Loenen aan de Vecht 
Advies uitbrengen aan de raad 

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman
Betreft de Nota van Uitgangspunten voor uitbreiding van een 9-holes golfbaan naar een 16- tot 18-
holes golfbaan in Loenen aan de Vecht. In 2019 heeft het college op basis van een vooroverlegplan
aangegeven in principe en onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan de uitbreiding
van de golfbaan.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Inspreker: Ben van Doesburgh, voorzitter van de Golfvereniging Loenen aan de Vecht.

4

21:15 Sluiting 0

Ter kennisname 0

a. Ter kennisname: eerder verzonden informatie (RIB 5-12-2019) over onttrekkingsbesluit
Maarssenbroekse Slag 
Ter kennisname 

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Ilse Vaartjes
Het betreft een eerder verzonden Raadsinformatiebrief en het collegebesluit van december 2019, ter
kennisname. 

Het inhoudelijke onderwerp komt over enkele maanden terug op de agenda van de commissie.

2

1.
21:20

Opening commissie Sociaal Domein 0

2.
21:20

Vaststellen van de agenda 1

3.
21:20

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen Sociaal Domein 

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet
geagendeerde onderwerpen die onder het Sociale Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal
5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 10 februari 2020, 12:00 uur door
een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer
en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

0

4.
21:30

Garantstelling Golfclub Loenen 
Advies uitbrengen aan de raad 

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Veronique Rap
Betreft een 100% garantstelling voor een bedrag van € 500.000,-- voor aankoop grond door Old
Course Loenen in verband met toekomstige uitbreidingsplannen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

Inspreker: Ben van Doesburgh, voorzitter van de Golfvereniging Loenen aan de Vecht.

7

21:45 Sluiting 0
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Gemeente Stichtse Vecht  Endelhovenlaan 1  3601 GR Maarssen

T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl
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