
 

 
 
Raadsvergadering 31 januari 2012                                                                            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 E.N.B.K. Versteeg te Breukelen, gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders (Z/11/08925 uit /11/06213), inhoudende diens toegezegde 
inhoudelijke toelichting op bezwaar tegen de voorgenomen oprichting van een HEMA-vestiging 
aan de Hazeslinger te Breukelen. 
 

2. Een brief met bijlage van de heer R. van Bennekom, directeur, namens het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters te Den Haag, waarmee de Opleidingengids voor 
burgemeesters 2012 ter kennisgeving wordt aangeboden aan de raad en erop wordt 
geattendeerd dat het opleidingenprogramma voor deelnemers wordt bekostigd uit het 
Professionaliseringsfonds burgemeesters alsmede wordt toegelicht dat de opleidingen 
aansluiten op de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgelegde 
Handreiking benoemingsproces burgemeesters (2007) en Handreiking functioneringsgesprek 
burgemeester (2008) van het ministerie. 
 

3. Een brief van J.W.R. van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën, namens 
het College van Gedeputeerde Staten (Z/11/10688), inhoudende kennisgeving en toelichting ten 
aanzien van het besluit betreffende het toezichtregime 2012 alsmede van de beoordeling van de 
(meerjaren)begroting 2012 – 2015 van gemeenten. 
 

4. Een brief met bijlage van J.W.R. van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën, 
namens het College van Gedeputeerde Staten (Z/11/10699), inhoudende kennisgeving en 
toelichting ten aanzien van het besluit betreffende het toezichtregime 2012 alsmede van de 
beoordeling van de (meerjaren)begroting 2012 – 2015 van gemeenschappelijke regelingen met 
betrekking tot sociale werkvoorzieningschappen; voor de gemeente Stichtse Vecht met name de 
deelname in PAUW bedrijven. 
 

5. Een e-mail met bijlage van de griffie van de gemeente Urk (Z/12/10938), inhoudende een motie, 
d.d. 24 november 2011 aanvaard door de gemeenteraad van Urk, waarmee die raad zijn 
standpunt kenbaar maakt betreffende de in de Tweede Kamer aangenomen motie die 
zogenaamde weigerambtenaren verbiedt en o.a. aangeeft niet tot ontslag van dergelijke 
trouwambtenaren te zullen overgaan op basis van die tweede bovenvermelde motie. 
 

6. Een brief van de heer K. Neervoort, voorzitter, namens de Dorpsraad Nigtevecht (Z/12/10967), 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, inhoudende beargumentering en 
verzoek tot heroverweging van argumenten in relatie tot een eventueel genomen beslissing 
betreffende sluiting van het consultatiebureau in Nigtevecht. 
 

7. Een e-mail met bijlage van de leden van de Fietsersbond, behorende tot de nieuw opgerichte 
zelfstandige afdeling Stichtse Vecht te Breukelen (Z/12/11049), waarmee over deze oprichting 
en doelstellingen wordt geïnformeerd. 



 

 
VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD SUB 1 TOT EN MET 7 VOOR 
KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 
 
8. Een brief van Beestenboel Breukelen BV (Z/11/08583), waarmee betreffende de voorgenomen 

oprichting van een HEMA-vestiging aan de Hazeslinger te Breukelen geattendeerd wordt op en 
verzocht wordt om antwoord op middels per brief d.d. 6 oktober 2011 en tijdens de 
raadsvergadering van 25 oktober 2011 gestelde vragen. 
 

9. Een brief met bijlage van het bestuur van de Vereniging van eigenaren ”De Twaalf Morgen” te 
Maarssen (Z/11/10178), inhoudende verzoek om diens bezwaren in de besluitvorming mee te 
nemen betreffende het project Schildershof, met name in relatie tot het voornemen tot de bouw 
van een 4e supermarkt (Albert Heijn niet meegerekend). 
 

10. Een brief van de voorzitter en de secretaris namens de Stichting Maarssens Overleg (MOL), 
inhoudende uiting van bezorgdheid met toelichting dienaangaande op het plan Schildershof in 
Maarssen, met name in het kader van het collegeprogramma en vastgesteld beleid in het belang 
van de leefbaarheid in Maarssen-dorp en in het bijzonder in relatie tot het voorzien in de nodige 
parkeerruimte op eigen terrein. 

 
VOORGESTELD WORDT OM DE BESCHEIDEN VERMELD SUB 8 TOT EN MET 10 TER 
AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
TE STELLEN. 
 
 

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