
 
 

Motie in verband met locatie van de vergaderingen van de 
Gemeenteraad van Stichtse Vecht. 

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

− De gemeenteraad in 2013 heeft besloten tot verkoop van Beek en Hoff en het er eind 2013 op leek 
dat de locatie uiterlijk in september 2014 niet langer beschikbaar zou zijn voor raadsvergaderingen; 

− In de vergadering van de gemeenteraad van 11 februari 2014 is besloten om, mede gezien de 
beperkte tijd die restte, na de zomer, bij wijze van proef, te gaan vergaderen in 4-en-1 in 
Breukelen; 

− Inmiddels duidelijk is dat Beek en Hoff tenminste tot september 2015 beschikbaar blijft voor 
raadsvergaderingen; 

− Het niet wenselijk om al die tijd af te wachten en deze extra tijd bij uitstek geschikt is om alsnog tot 
een definitieve keuze te komen voor een permanente locatie voor de raadsvergaderingen en er 
ook tijd is om daarvoor eventueel noodzakelijke stappen te zetten;  

− Het voor onze inwoners duidelijk moet zijn dat de gemeenteraad vergadert in het Huis van de 
Gemeente; 

− De Gemeente Stichtse Vecht twee locaties heeft die als Huis van de Gemeente gelden, te weten 
Boom en Bosch in Breukelen en Goudenstein in Maarssen. 

− Beide locaties in een eerder stadium vooral zijn afgevallen omdat er niet voldoende ruimte was 
voor een vergaderopstelling waarbij iedereen elkaar kan zien; 

− De raadzaal een zodanig belangrijke en symbolische plek is dat het acceptabel is om daarin te 
investeren, zodat het wenselijk is om nogmaals naar deze locaties te kijken, met als perspectief dat 
ingrijpende aanpassingen voor de raad acceptabel zijn. 

Spreekt uit dat: 

1. De Gemeenteraad een permanente locatie wil voor raadsvergaderingen en dat deze locatie 
gelegen moet zijn in of bij ofwel Boom en Bosch in Breukelen ofwel Goudenstein in Maarssen; 

2. De Gemeenteraad het College verzoekt om op zo kort mogelijke termijn maar uiterlijk eerste 
kwartaal 2015, maar bij voorkeur nog dit kalenderjaar met een of meer opties te komen voor elk 
van deze locaties, waarbij nadrukkelijk gekeken kan worden naar aanbouwen, bijbouwen en 
ingrijpend verbouwen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Stichtse Vecht, 28 oktober 2014. 
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