
 

 

Amendement 
Amendement op raadsvoorstel Bestuursrapportage Najaar 2014. 

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 
oktober 2014, 
 
Overwegende dat: 

- het krediet Centrumplan Breukelen in november 2014 in formele zin wordt 
afgewikkeld 

- de Hazeslinger in Breukelen een integraal onderdeel is van het project 
Centrumplan Breukelen 

- de ontwikkeling van de Hazeslinger door verschillende oorzaken nog niet ter 
hand is genomen 

- de bestemmingsreserve Hazeslinger Schoon en Zuinig een aantal jaren 
geleden is ingesteld om de ontwikkeling van de Hazeslinger mede mogelijk te 
maken (toen nog met het idee van een ondergrondse parkeergarage) 

- er een oproep aan het college zal worden gedaan om zo snel mogelijk met 
plannen te komen voor de ontwikkeling van de Hazeslinger en daarmee de 
afronding van het Centrumplan Breukelen (deze oproep zal, indien nodig, 
worden ondersteund met een motie) 

 
 
Besluit: 

- beslispunt 5 als volgt te wijzigen: 
5. In te stemmen met de opheffing van diverse technische 
bestemmingsreserves voor een bedrag van EUR 1.107.520 (dit betreft alle 
genoemde bestemmingsreserves op pagina 4 van het raadsvoorstel met 
uitzondering van de bestemmingsreserve Hazeslinger schoon en zuinig. 

- de bestemmingsreserve Hazeslinger schoon en zuinig te hernoemen naar 
"bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger" met als bestemming: "Deze 
reserve heeft als doel het bevorderen van het opstellen van plannen voor de 
ontwikkeling van de Hazeslinger, het stimuleren van eventuele toekomstige 
ontwikkelingen en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied 
nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond."  

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Fractie VVD         Fractie CDA 
  

 



Toelichting: 
De toelichting is zo veel mogelijk vervat in de overwegingen.  
 
Met betrekking tot de financiële dekking van dit amendement het volgende: het 
opheffen van deze bestemmingsreserve was ingezet om een mogelijk tekort over 
2014 op te vangen. Er is reden om aan te nemen dat het tekort minder groot zal 
uitvallen vanwege de volgende items: 
- hogere algemene uitkering jaarschijf 2014 (zie RIB nr 51 2014) 
- het niet gebruikte deel van de post onvoorzien 
- diverse meevallers en onderuitputtingen van budgetten 


