
 

 
 
 
Raadsvergadering 25 oktober 2011                                                                           Agendapunt 6B 
 
 
 
Overzicht van de in de afgelopen periode aan de gemeenteraad gerichte stukken, geen 
procedurestukken zijnde. 
 
 
Adviseren tot de voorgestelde wijze van afdoening. 
 
1. Een brief van drs. L.W. Verhoef, registeraccountant te Wijk bij Duurstede (7673), inhoudende 

diens beargumenteerde beoordeling van de jaarrekening 2010 alsmede van de weergave van de 
financiële positie van de voormalige gemeente Loenen.  
 

2. Een brief van drs. L.W. Verhoef, registeraccountant te Wijk bij Duurstede (7681), inhoudende 
diens beargumenteerde beoordeling van de jaarrekening 2010 alsmede van de weergave van de 
financiële positie van de voormalige gemeente Maarssen. 
 

3. Een brief van drs. L.W. Verhoef, registeraccountant te Wijk bij Duurstede (7682), inhoudende 
diens beargumenteerde beoordeling van de jaarrekening 2010 alsmede van de weergave van de 
financiële positie van de voormalige gemeente Breukelen. 
 

4. Een brief van  de heer S.J. Cornelissen, secretaris, namens de Stichting Seniorenraad Breukelen 
(7792), inhoudende kennisgeving van een advies van de Seniorenraad Breukelen inzake de 
ontwikkeling van een ouderenbeleid in de gemeente Stichtse Vecht, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
 

5. Een brief met bijlage van drs. G.A. Dubbeld, directeur water, namens het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu - de staatssecretaris van infrastructuur en milieu - te Den Haag (7798), 
inhoudende uitnodiging tot deelname aan het digitale onderzoek dat het voornoemde ministerie 
laat uitvoeren naar de mening van alle raadsleden van Nederlandse gemeenten in het kader van 
het regeerakkoord ’Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ en het daaraan gerelateerde voorgenomen 
voorstel van het kabinet, inhoudende dat de gemeenteraden de waterschapsbesturen kiezen. 
 

6. Een brief van de fractie van de VVD (7853), inhoudende een aan het college van burgemeester 
en wethouders gerichte uiteenzetting over een nog niet op de markt verschenen, maar in eerste 
testen positief bevonden vinding op het gebied van duurzame energieopwekking, aan de hand 
waarvan vragen worden gesteld ten aanzien van de eventuele bereidwilligheid van het college 
om met de uitvinder en andere ’groene’ instanties de mogelijkheden voor de gemeente Stichtse 
Vecht te bezien en die terug te koppelen aan de gemeenteraad. 
 

7. Een brief van de heer B. Klap, eindredacteur televisie van RTV Stichtse Vecht te Maarssen 
(7926), inhoudende informatie over een nieuw televisieprogramma in ontwikkeling genaamd 
“In gesprek met …”, waarbij het gaat om de burgemeester, wethouders en raadsleden en 
waarmee aangegeven wordt van harte op aller samenwerking te hopen. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 7 VOOR 
KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 
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8. Een brief en e-mail van de heer Miedema, namens Beestenboel Breukelen BV,inhoudende diens 

beargumenterende toelichting alsmede verzoek d.d. 6 oktober 2011 om een reactie, uiterlijk 
binnen twee weken, betreffende de verlening van vergunningen door gemeente Stichtse Vecht 
ten behoeve van een tijdelijke HEMA. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEF VERMELD ONDER 8 TER AFDOENING IN HANDEN 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE STELLEN. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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