
 

 

 

Raadsvergadering 26 april 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 circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag 

(2068/’11), inhoudende evaluatie van de verruiming van de bevoegdheid van de raad om 

tijdelijke ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders 

(Staatsblad 2007, 124). 

 

2. Een brief met bijlagen van de heer S. Krombeen, programmamanager Veilige Publieke Taak, 

namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag, inhoudende 

toelichting op de noodzaak tot en aankondiging van een gezamenlijke aanpak van agressie en 

geweld tegen politieke ambtsdragers, o.a. middels praktische handvatten. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEVEN VERMELD SUB 1 EN 2 VOOR KENNISGEVING AAN 

TE NEMEN. 

 

 

3. Een brief met bijlage van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1222/’11), inhoudende mededeling 

dat in diens vergadering d.d. 15 maart 2011 het herindelingsontwerp voor de grenscorrectie 

tussen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren is vastgesteld, zijnde toevoeging van de 

twee percelen kadastraal bekend nummers GVL00 B 2605 en LDT00 H 0456, aan de gemeente 

Stichtse Vecht. 

 

4. Een brief met bijlagen van mr. H.H.C. Visser, secretaris van de Raad van State te Den Haag 

(1674/’11), waarmee wordt ingegaan op de voortgang betreffende hoger beroep – 

201102237/1/H1 - gericht tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht 

d.d. 7 januari 2011, 09/116 en 09/117; bouwvergunning, vrijstelling en voorbereidingsbesluit 

ten aanzien van een perceel in de Kern Nigtevecht. 

 

5. Een brief van mevrouw G. Emke, voorzitter, namens ANBO afdeling Breukelen/Loenen te 

Breukelen (2101/’11), waarmee in het kader van de harmonisatie verzocht wordt om 

continuering van de goede relatie – zoals met voorheen de gemeente Breukelen reeds 

opgebouwd – en suggesties ter behandeling in een gewenst informatief gesprek worden 

aangevoerd. 

 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BESCHEIDEN VERMELD SUB 3 TOT EN MET 5 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

TE STELLEN. 

 

 



 

6. Een brief met bijlage van mevrouw A.H. Raven BA, gedeputeerde financiën, cultuur en 

samenleving, namens gedeputeerde staten van Utrecht (2767/’11), inhoudende de beoordeling 

van de (meerjaren)begroting 2012-2015, alsmede een overzicht van de toetsingsaspecten van 

deze (meerjaren)begroting 2012-2015. 

 

7. Een brief met bijlagen van de familie Veldhuisen te Nigtevecht (2648/’11), inhoudende 

berichtgeving van toelichting en handhaving van hun verzoek om hun klachten in behandeling te 

nemen naar aanleiding van uitspraak van de Raad van State d.d. 16 juni 2010 over het al dan 

niet toestaan van een productiegerichte paardenfokkerij op gronden met de subbestemming 

’AV,’ in de Kern Nigtevecht, alsmede verzoek kennisgeving van de bereidheid om 

dienaangaande tot een regeling te komen. 

 

8. Een brief van drs. J.C. Vendrik, voorzitter, namens de Vereniging Onafhankelijke Natuur 

Informatie te Tienhoven (3011/’11), onder verwijzing naar diens brief d.d. 10 maart 2009, 

inhoudende toelichting en herhaald verzoek om een reactie inzake naar diens mening onterecht 

besluit van gedeputeerde staten van Utrecht over de landinrichting Noorderpark, te weten een 

natuurstrook langs de Westbroekse Binnenweg V-6, het Struinpad Molenpolder O-9, Pad O-2 en 

Pad O-11. 

 

9. Een brief van de Oranje vereniging Breukelen (2860/’11), inhoudende toelichting op voorgaande 

jaren, de huidige financiële situatie en vooruitzichten, alsmede verzoek tot verlening van 

additionele financiering met ingang van februari 2012. 

 

10. Een brief van mr. J.G. Koehoorn, secretaris/penningmeester, namens de Stichting 

Verkeersbrigadiers te Amersfoort (2865/’11), waarmee in gevolge de Regeling 

verkeersbrigadiers d.d. 1 oktober 1991 en gerelateerd aan artikel 13 lid 2 van de 

Wegenverkeerswet 1994, juncto Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 

(Stb. 1990, 460) het jaarverslag 2010 wordt aangeboden, een en ander wordt toegelicht, 

alsmede verzocht wordt om zorg te dragen voor overmaking van de jaarlijkse gemeentelijke 

subsidie. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BESCHEIDEN VERMELD SUB 6 TOT EN MET 10 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

TE STELLEN EN NA AFDOENING TER INZAGE TE LEGGEN VOOR DE GEMEENTERAAD. 

 

 

11. Een brief met bijlagen van de heer drs. W. Groen, het hoofd Registratie, Vergunningen en 

Toezicht, namens het Commissariaat voor de media te Hilversum (2365/’11), waarmee wordt 

verzocht om het advies van de raad betreffende de vraag of de omroepinstelling Stichting RTV 

Stichtse Vecht voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt, zulks op grond van artikel 2.62 

lid 1. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BESCHEIDEN VERMELD SUB 11 GEHOORD DE 

GEMEENTERAAD TER AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 

EN WETHOUDERS TE STELLEN. 

 

 

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

 


