
 

 

 

 

Raadsvergadering 27 september 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 e-mail met bijlage van de heer M. Griffioen namens Dierenasiel Crailo te Hilversum, 

inhoudende de geschiedenis, toelichting, beargumentering en het verzoek aan o.a. de gemeente 

Loenen aan de Vecht om de vergoeding – die voortvloeit uit de wettelijke verplichtingen die het 

Honden- en kattenbesluit aan gemeenten oplegt – af te stemmen met de gemeenten ten einde 

financiële zekerheid voor Dierenasiel Crailo te creëren, waardoor de sinds 11 jaar geplande 

nieuwbouw, bestemd voor de opvang van zwerfdieren, vanuit de exploitatie van het dierenasiel 

gerealiseerd zal kunnen worden. 

 

2. Een brief van S. de Haan te Kockengen (04764), inhoudende diens toelichting, samenvatting, 

conclusie en hoop ten aanzien van diens ervaring betreffende de tarieven en gemeentelijke 

belastingen van Stichtse Vecht in vergelijking tot het verleden. 

 

3. Een brief van de heer C.A. Akkerboom te Maarssen (05678), inhoudende uiting van diens 

ongenoegen over de afwikkeling van diens brieven in het algemeen alsmede – in het bijzonder - 

van diens schriftelijke oproep aan het college van burgemeester en wethouders om 

Woningcorporatie Portaal te manen tot het – binnen de gestelde termijn - uitvoeren van de 

wettelijke onderhoudsinspectie van bij deze corporatie in eigendom zijnde woningen. 

 

4. Een brief van L.D.P. Lombaers, directeur Arbeidszaken Publieke Zaken, namens het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties te Den Haag (06288), waarmee het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht wordt verzocht om een 

contactpersoon en een waarnemend contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie aan te 

wijzen en die aan Deloitte Accountants B.V. bekend te maken in relatie tot de circulaire van 

28 juni 2011 over de uitvoering van de wettelijke plicht tot het verrekenen van inkomsten uit 

nevenfuncties van ambtsdragers. 

 

5. Een brief met bijlage van de Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag (07293), inhoudende 

aanbieding van het rapport ‘Categoriale aanvullende inkomensvoorziening door gemeenten’. 

 

6. Een brief van raadslid mevrouw A.W. Oosthoek-Boogaard te Breukelen (07542), waarmee zij 

aangeeft besloten te hebben om haar functie als raadslid om haar moverende redenen per 

direct neer te leggen. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 6 VOOR 

KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 

 

 

7. Een brief met bijlage van de heer Ing. R. Beenen, namens Stichting Accessibility te Utrecht, die 

bericht dat naar aanleiding van de Accessibility Monitor 2011 d.d. 27 juni 2011 (van minister 



 

 

Donner aan de Tweede Kamer) ten aanzien van de gemeente Stichtse Vecht de website 

onvoldoende bleek wat betreft de Webrichtlijnen voor gemeenten en Rijk en waarmee wordt 

medegedeeld dat eind 2012 alle websites van gemeenten aan de minimale eisen van 

toegankelijkheid dienen te voldoen en vier jaar langer dan aanvankelijk de tijd aan gemeenten is 

verleend om de volledige webrichtlijnen te bewerkstelligen. 

 

8. Een brief met bijlagen van de Stichting Seniorenraad Breukelen (02455), inhoudende verzoek 

om steun voor keuze binnen de gemeente Stichtse Vecht van een goed met openbaar vervoer 

bereikbare locatie voor de nieuwe centrale huisartsenpost, alsmede beargumentatie en 

toelichtende documentatie dienaangaande. 

 

9. Een brief van mevrouw J. van der Waart te Oud-Zuilen (06844), waarmee vragen worden 

gesteld in relatie tot de tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning 

Dorpsstraat 6 te Oud Zuilen en vriendelijk verzocht wordt om deze vragen te beantwoorden. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEVEN VERMELD ONDER 7 TOT EN MET 9 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE 

STELLEN. 

 

 

10. Een brief van P.M. Bakker te Loenen aan de Vecht (43180), inhoudende diens vragen, 

motivering daartoe alsmede verzoek om een reactie daarop betreffende de aanslag 

gemeentelijke heffingen 2011 gemeente Stichtse Vecht in relatie tot de in 2010 genomen 

besluiten tot harmonisatie van de tarieven voor de rioolheffng en de afvalstoffenheffing in het 

bijzonder en met het oog op de woonlastenontwikkeling in Stichtse Vecht in het algemeen. 

 

11. Een brief met bijlage van de heer H. de Groot en mevrouw K. Plat te Loenen aan de Vecht 

(04739), waarmee bezwaar wordt gemaakt tegen de verleende omgevingvergunning; Slootdijk 4 

in Loenen aan de vecht, inhoudende plannen tot renovatie van een loods en vervanging van een 

bijgebouw, ontvangen d.d. 2 augustus 2011. 

 

12. Een brief van de heer L.A. Smeets, voorzitter, namens de Cliëntenraad Zuwe Zorg Regio 

Maarssen e.o. (05556), inhoudende uiting en beargumentering van diens zorgen in relatie tot het 

bestuurakkoord Overheveling Begeleiding van AWBZ naar WMO, verzoek om afwijzing en 

aandringen op nieuwe onderhandelingen ten faveure van de cliëntenbehoeften alsmede verzoek 

om een reactie op een viertal vragen. 

 

13. Een brief met bijlage van het college burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk 

(05943), inhoudende een motie van de gemeenteraad van Bergeijk, d.d. 23 juni 2011 met 

algemene stemmen aangenomen, waarmee het college van die gemeente wordt opgeroepen 

om het behoud van gemeentelijke brandweer te bepleiten bij de Veiligheidsregio Zuid-Oost 

Brabant, de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie en de minister van Veiligheid en 

Justitie, de motie - met verzoek om een reactie - door te sturen naar alle gemeenten met 

brandweervrijwilligers en haar bevindingen te rapporteren in de raadsvergadering van 

september 2011. 

 

14. Een brief met bijlagen van de heer J. Atsma, staatssecretaris, namens het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu te Den Haag (6384), inhoudende kennisgeving van diens onderzoek ten 

behoeve van de Tweede Kamer middels colleges van burgemeester en wethouders van de 

Nederlandse gemeenten betreffende inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving als 

gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot legionellarisico’s van natte koeltorens, 

waarbij verzocht wordt om het bijgaande vragenformulier uiterlijk op 15 september 2011 



 

 

ingevuld en ondertekend te retourneren. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BESCHEIDEN VERMELD ONDER 10 TOT EN MET 14 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE 

STELLEN EN NA AFDOENING TER INZAGE VAN DE RAAD TE LEGGEN 

 

 

15. Een brief met bijlagen van A. Reichwein, secretaris, namens de Wijkcommissie Reigerskamp 

Maarssenbroek te Maarssen (06275), inhoudende diens bezwaren en bedenkingen tegen de in 

het ontwerp van het bestemmingsplan ”Maarssenbroek Woongebied” aan Supermarkt Lidl 

geboden mogelijkheid tot een uitbreiding van het bebouwde oppervlak met circa 38 m² gelegen 

in een strook aan de singelzijde langs het huidige pand. 

 

16. Een brief met bijlagen van A. Reichwein, in privé, te Maarssen (06278), inhoudende diens 

bezwaren en bedenkingen tegen de in het ontwerp van het bestemmingsplan ”Maarssenbroek 

Woongebied” aan Supermarkt Lidl geboden mogelijkheid tot een uitbreiding van het bebouwde 

oppervlak met circa 38 m² gelegen in een strook aan de singelzijde langs het huidige pand. 

 

17. Een brief van A.C.G. Verstraeten te Maarssen (06358), inhoudende diens bezwaren tegen de 

voorgenomen uitbreiding van de vestiging van de supermarktketen Lidl in de wijk Reigerskamp, 

Maarssenbroek en daarmee tegen de voorgenomen aanpassing van het ontwerp van het 

bestemmingsplan ”Maarssenbroek Woongebied”. 

 

18. Een brief met bijlagen van dr. mr. H.J. Hoegen Dijkhof, namens diens cliënte mevrouw 

A. Hoegen Dijkhof-Wijnands, te Amsterdam (06994), inhoudende bezwaarschrift inzake besluit 

van de gemeente Stichtse Vecht in relatie tot de aanleiding leidende tot de intentieovereenkomst 

tussen destijds gemeente Loenen aan de Vecht en de firma Driessen van 22 respectievelijk 

31 juli 2008. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BESCHEIDEN VERMELD ONDER 15 TOT EN MET 18 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN DE GEMEENTERAAD TE STELLEN. 

 

 

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

 


