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Vergadering
Vergadering van Informatieve commissie I
Datum: 19-01-2021 19:30 uur
Voorzitter: Wim Ubaghs
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36
Digitale vergadering 1
Digitale vergadering

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

Aanvangstijden

0

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

1.
19:30

Opening.

0

Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per
persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen
dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.

0
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3.
19:35
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Uitvoeringsnota Maarssenbroek Samen Schoon, Heel en Veilig.
Informeren van de raad

4

Portefeuillehouder: Ap Reinders en Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Marc Zondag
Op 31 augustus 2020 was er een spoeddebat in de raad over de onrust in Maarssenbroek. Als
vervolg hierop is op 9 september een informatieve commissie over dit onderwerp georganiseerd. In
november 2020 heeft het college de uitvoeringsnota Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig
vastgesteld. Conform de toezegging aan de raad in de ingelaste raadsvergadering van 31 augustus
2020 is een concreet plan van aanpak gemaakt om de leefbaarheid in Maarssenbroek te vergroten.
In deze informatieve commissie geeft het college een toelichting op deze aanpak.
Opzet:
- Introductie door wethouder Frank van Liempdt
- Toelichting op het plan door Marc Zondag, Olivier de Jonge-Oudraat en Jose Vermeulen
- Beelden/ interviews uit Maarssenbroek
- Ruimte voor vragen

4.
21:00

Ontwerp Omgevingsvisie.
Informeren van de raad

0

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Claas Frankena en Tom Verkammen
Claas Frankena en Tom Verkammen informeren de commissie over een eerste opzet om te komen
tot een ontwerp Omgevingsvisie.Deze opzet wordt verder uitgewerkt tot een concept verhaal
Ontwerp Omgevingsvisie. Tussendoor en na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

22:30

Sluiting

0

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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