
Vergadering

Vergadering van Informatieve commissie I
Datum: 21-01-2020 19:30 uur 
Voorzitter: Rick Nederend 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

Maarssenzaal
Aanvangstijden 

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht 
ruim van te voren aanwezig te zijn.
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1. 
19:30

Opening. 0

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 1

3. 
19.30

Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor 2020. 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
Na een inleiding door wethouder Veneklaas, worden presentaties gegeven door de 
woningbouwcorporaties en de huurdersverenigingen. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen 
van vragen en onderling gesprek.
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4. 
20.30

Mogelijkheden voor kleinschalige, particuliere, bouwinitiatieven. 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Joost Broeke en Tom Verkammen
In de raadsvergadering van 1 oktober 2019 heeft de heer J. Beukeboom ingesproken over de (on)
mogelijkheden om op de plaats van de aanwezige stal op zijn perceel in Vreeland zes 
ouderenwoningen te realiseren.
De fractie Streekbelangen wil dit thema breder oppakken met de vraag waarom de gemeente geen 
ruimte biedt voor dergelijke initiatieven.
Lokaal Liberaal wil weten waarom niet meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de 
ruimte-voor-ruimte regeling.
Joost Broeke, planoloog/beleidsadviseur, zal de raad informeren over de (on)mogelijkheden voor 
kleinschalige, particuliere, bouwinitiatieven.
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5. 
21.30

Onderhoud en beheer openbare ruimte / groen. 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Jan de Jong
In de commissie Bestuur en Financiën van 29 oktober 2019 over de programmabegroting voor 2020 
zijn zorgen geuit over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en het openbaar groen. 
Wethouder Van Dijk heeft toegezegd met de raad in gesprek te gaan over het openbaar groen.
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl

22.30 Sluiting. 0
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