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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
1 oktober 2013

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 1 oktober 2013
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: mevr. M.M. van ’t Veld
Griffier: J.A. Hekman

3e GEWIJZIGDE AGENDA

Afscheid W. van den Bosch is agendapunt 2 geworden.
Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad is Bespreekstuk ge-
worden. Er is een raadsvoorstel en -besluit geplaatst.

Bij de Lijst ingekomen stukken is de conceptreactie van het college ge-
plaatst op het formatieplan BRU OV Regiotram. Bij agendapunt 9 is een
memo geplaatst over indicatie kinderopvang.
Bij agendapunt 10 is de conceptzienswijze van het college over provincia-
le opschaling geplaatst.
Lokaal Liberaal - Groep Frank van Liempdt dient opnieuw de motie over
aanpassing verordening winkeltijden in.

Wijzigingen op 30-9-2013:
Bij agendapunt 13: GVVP
- Motie PvdA over Herenweg
- Motie PvdA en Maarssen 2000 over rotondes
- Amendement Streekbelangen over 30km wegen
Toegevoegd aan de agenda:
- Motie Maarssen 2000 en PvdA over startersleningen
Aanvullingen op 1 oktober 2013:
- Motie Lokaal Liberaal over 60 km op verbindingsweg bij agendapunt 13
- Brief ondernemers tuincentrum Vechtweelde bij Motie over aanpassing
verordening winkeltijden
- Motie Lokaal Liberaal over Omgevingsdienst Regio Utrecht

1. 19:30 uur
Opening.
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2. 19.30 uur Afscheid W. van den Bosch

a. Toespraak burgemeester mevr. M.M. van ’t Veld

b. Toespraak fractievoorzitter ChristenUnie-SGP I. Roetman

c. Reactie W. van den Bosch

3. 20.00 uur
Met de Raad aan tafel en spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Het Juniorenconvent zal met vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs bij
"Met de raad aan tafel" de raad informeren over de uitwerking van het scholenpro-
ject.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 30 september, 12:00 uur
via griffie@stichtsevecht.nl

4. 20:30 uur
Vaststellen van de agenda.

5. 20.35 uur
Vaststellen van de Besluitenlijsten van de vergaderingen van 25 juni en 2 juli 2013.

6. 20:35 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 30 september, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

7. 21:05 uur
Ingekomen stukken en mededelingen (in RIS geplaatst in maand juli).
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptzienswijze van het college
over het formatieplan BRU OV Regiotram.

21:10 uur
Hamerstukken

8. Benoeming nieuw raadslid F.M. de Ronde
Toelichting: in verband met het aftreden van de heer W. van den Bosch wordt de
heer F.M. de Ronde benoemd als nieuw lid van de gemeenteraad.

9. Intrekken Verordening Wet Kinderopvang 2011.
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Toelichting: de werksessie van 10 september 2013 heeft ingestemd met behandeling
als hamerstuk.

10. Provinciale opschaling.
Toelichting: de werksessie van 17 september heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

Bespreekstukken

11. 21.15 uur Benoeming waarnemend voorzitter van de raad
Toelichting: in verband met het vertrek uit de raad van de heer W. van den Bosch
moet een ander raadslid als waarnemend voorzitter van de raad worden benoemd.

12. 21.30 uur Realisatie 18 appartementen Wilhelminastraat 39a te Breukelen
Toelichting: de werksessie van 10 september 2013 heeft ingestemd met behandeling
als bespreekstuk. Het college heeft aanvullende informatie gegeven en vragen be-
antwoord (zie memo).

13. 21.45 uur Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, deel A.
Toelichting: de werksessie van 10 september heeft ingestemd met behandeling als
bespreekstuk.
Het raadsvoorstel is gewijzigd.

Moties

Motie Lokaal Liberaal - Groep Frank van Liempdt over aanpassing verordening win-
keltijden

Motie Maarssen 2000 en PvdA over startersleningen

16. Motie Lokaal Liberaal - Groep Frank van Liempdt over Omgevingsdienst Regio
Utrecht

22:30 uur
Sluiting

Informele afsluiting


