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Raadsvergadering 28 juni 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 open brief van J. Korff de Gidts, projectleider en B. Warmelink, voorzitter Fietsersbond 

afdeling Utrecht, namens de Fietsersbond (4363), waarmee aandacht wordt gevraagd voor het 

op 15 juni 2011 door het Algemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht vast te stellen 

regiodocument, waarin de Fietsersbond wenst opgenomen te zien de relatie tussen duurzame 

mobiliteit en de ruimtelijke ontwikkeling als randvoorwaarde op basis van argumenten ten 

aanzien van een (E-)snelfietsnetwerk, een HOV-Lightrailnetwerk met benutting van multimodale 

knooppunten en een stop op de planning van nieuwe uitleglocaties. 

 

2. Een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, waarmee 

dat college aan de raad van de gemeente Rheden voorstelt om in te stemmen met het 

bestuursakkoord met het Rijk. Aangegeven wordt dat uit eerste reacties op te maken valt dat de 

raad mogelijk een negatief standpunt zal innemen en daarom met de raad is afgesproken – 

voorafgaand aan de raadsvergadering d.d. 31 mei 2011 – er bij de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten op aan te dringen de door de gemeente Amersfoort gevraagde duidelijkheid 

dienaangaande te verstrekken. 

 

3. Een e-mail met bijlage van raad van de gemeente Voorst, inhoudende een motie van de 

gemeenteraad van Voorst d.d. 23 mei 2011, waarmee de raad van die gemeente het college van 

burgemeester en wethouders opdraagt niet in te stemmen met het concept van het 

bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet over de 

heroverwegingen van overheidsuitgaven, de decentralisatie van taken en bezuinigingen op 

sociale voorzieningen. 

 

4. Een e-mail met bijlage van de raad van de gemeente Langedijk, inhoudende een motie van de 

gemeenteraad van Langedijk d.d. 24 mei 2011, waarmee de raad van die gemeente het college 

van burgemeester en wethouders oproept tot verwerping van het concept van het 

bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet over de 

heroverwegingen van overheidsuitgaven, de decentralisatie van taken en bezuinigingen op 

sociale voorzieningen. 

 

5. Een brief van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie te Amersfoort (4454), 

waarmee beargumenteerd wordt opgeroepen om het concept van het bestuursakkoord tussen de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet, te weten in relatie tot decentralisatie 

van taken en bezuinigingen op sociale voorzieningen, af te wijzen. 

 

6. Een brief van de Philadelphia Support te Utrecht (4575), waarmee beargumenteerd verzocht 

wordt om tegen het concept van het bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en het Kabinet, te weten in relatie tot decentralisatie van taken en bezuinigingen op 

sociale voorzieningen, te stemmen. 
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7. Een e-mail met bijlagen van de senior beleidsmedewerker van de afdeling samenleving 

gemeente Vlagtwedde (4579), inhoudende een motie van de gemeenteraad van Vlagtwedde, 

d.d. 1 maart 2011 aangenomen, waarmee aan het college van burgemeester en wethouders van 

die gemeente wordt verzocht om deze motie over de heroverwegingen van overheidsuitgaven, 

de decentralisatie van taken en bezuinigingen op sociale voorzieningen ter kennis te brengen 

aan de betreffende ministeries en andere gemeenten. 

 

8. Een brief alsmede een e-mail van de beide directeuren van het Platform VG en het Platform GGz 

te Utrecht (4736), waarmee een beroep wordt gedaan op de raad en het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht om tegen het concept van het 

bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet, te weten in 

relatie tot decentralisatie van taken en bezuinigingen op sociale voorzieningen, te stemmen. 

 

9. Een brief van mevrouw H.M. Barmentloo te Breukelen (4737), waarmee zij mede namens haar 

dochter een beroep doet op de raad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Stichtse Vecht om tegen het concept van het bestuursakkoord tussen de Vereniging 

van Nederlandse gemeenten en het Kabinet, te weten in relatie tot decentralisatie van taken en 

bezuinigingen op sociale voorzieningen, te stemmen. 

 

10. Een e-mail met bijlage van de afdeling Beleidsondersteuning van de gemeente Naarden (4750), 

inhoudende een motie van de gemeenteraad van Naarden d.d. 25 mei 2011, waarmee is 

aangenomen dat aan de in de motie gestelde voorwaarden voldaan moet worden eer die 

gemeente met het concept van het bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en het Kabinet over de heroverwegingen van overheidsuitgaven, de decentralisatie 

van taken en bezuinigingen zal instemmen. 

 

11. Een brief van S. de Haan te Kockengen (4764), inhoudende diens uiting van ongenoegen over 

de gevolgen van de herindeling betreffende de gemeentelijke belastingen. 

 

12. Een e-mail met bijlage van het college van de gemeente De Ronde Venen (4861), inhoudende 

een motie van de gemeenteraad van De Ronde Venen d.d. 26 mei 2011, waarmee unaniem is 

aangenomen dat die gemeente tegen het concept van het bestuursakkoord tussen de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet over de heroverwegingen van overheidsuitgaven, 

de decentralisatie van taken en bezuinigingen op sociale voorzieningen zal stemmen. 

 

13. Een e-mail met bijlage van de raadsgriffier van de gemeente Noord-Beveland (4864), 

inhoudende een motie van de gemeenteraad van Noord-Beveland, d.d. 26 mei 2011, waarmee 

unaniem is aangenomen dat die gemeente tegen het concept van het bestuursakkoord tussen de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet over de heroverwegingen van 

overheidsuitgaven, de decentralisatie van taken en bezuinigingen op sociale voorzieningen zal 

stemmen. 

 

14. Een e-mail van de voorzitter van de Abvakabo FNV (4864), waarmee een beroep wordt gedaan 

op de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht om 

tegen het concept van het bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en het Kabinet over de heroverwegingen van overheidsuitgaven, de decentralisatie van taken en 

bezuinigingen op sociale voorzieningen te stemmen. 

 

15. Een e-mail van G. van der Weijden, vrijwilliger in de geestelijke gezondheidszorg (4877), 

waarmee beargumenteerd een beroep wordt gedaan op de raad en het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht om tegen het concept van het 

bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kabinet over de 
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heroverwegingen van overheidsuitgaven, de decentralisatie van taken en bezuinigingen op 

sociale voorzieningen te stemmen. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 15 VOOR 

KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 

 

 

16. Een e-mail met bijlagen van de heer G. Spiering, namens diens cliënt P. Rootlieb uit Zaandam 

(1411), waarmee in reactie op afwijzing door het college van een claim aan de raad wordt 

verzocht tot opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om onderzoek naar de 

verkeerssituatie te doen en zodanige maatregelen te treffen in relatie tot de verkeersdrempel op 

de Straatweg – ter hoogte van de ING Bank en Expert te Breukelen – dat deze veilig en 

schadevrij genomen kan worden. 

 

17. Een brief van mevrouw M. Winsemius, oprichter van Voor Werkende Moeders, in Bussum 

(4395), waarmee zij beargumenteert dat zij zich wat betreft de kwaliteit van de kinderopvang 

zorgen maakt over de ontwikkelingen door bezuinigingen op het handhavingsbeleid, enkele 

vragen stelt aan de gemeenteraad en verzoekt om een reactie dienaangaande. 

 

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

(4739), inhoudende hun bezwaar tegen vergunning voor de renovatie van een loods en het 

vervangen van een bijgebouw aan de Slootdijk 4 in Loenen aan de Vecht. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEVEN VERMELD ONDER 16 TOT EN MET 18 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE 

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

 

 

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

A. Hoegen Dijkhof-Wijnands, te Amsterdam (3068), inhoudende nietigverklaring van 

overeenkomst tussen destijds gemeente Loenen aan de Vecht en de firma Driessen naar 

aanleiding van het concept van het bestemmingsplan Vreeland-Oost, d.d. 22 april 2011. 

 

20. Een brief van mevrouw C. Jansen te Nigtevegt (3979), inhoudende haar zienswijze betreffende 

het ontwerp van het bestemmingsplan Woonschip Papyrus, d.d. 27 januari 2011. 

 

21. Een brief van de heer en mevrouw A.P. Bos te Loenen aan de Vecht (4341), inhoudende hun 

zienswijze betreffende het ontwerp van het bestemmingsplan Vreeland-Oost, d.d. 22 april 2011. 

 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEVEN VERMELD ONDER 19 TOT EN MET 21 TER 

AFDOENING IN HANDEN VAN DE GEMEENTERAAD TE STELLEN. 

 

 

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

 


