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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
3 november 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 3 november 2015
Aanvang: 20:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: dhr. M.J.D. Witteman
Griffier: J.A. Hekman

Er zijn geen aanmeldingen voor "Met de raad aan tafel".
De vergadering begint om 20.30 i.p.v. 19.30 uur.
Voorafgaand aan de raad is er een extra commissievergadering over de
verkoop van de oude brandweergarage Maarssen.

1. 20:30 uur Opening.

2. 20:30 uur Spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 2 november, 12:00 uur
via griffie@stichtsevecht.nl.

3. 20:50 uur Vaststellen van de agenda.

4. 20:55 uur Afscheid raadslid J.A. Vreeken, benoeming lid Auditcommissie en beëdi-
ging en installatie nieuw raadslid D66.

a. Benoeming lid Auditcommissie.

b. Beëdiging en installatie nieuw raadslid D66.

5. 21:15 uur Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 en 30 september
2015.

6. 21:15 uur Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 2 november 2015, 12:00 uur indienen bij griffie@stichts-
evecht.nl

7. 21:45 uur Ingekomen stukken en mededelingen.
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21:50 uur Hamerstukken

8. Rioolaansluitverordening Stichtse Vecht 2015.
Het vaststellen van de Rioolaansluitverordening voor het vastleggen van de scheids-
lijn tussen private en gemeentelijke riolering en de daaraan verbonden verantwoor-
delijkheden.
De commissie fysiek domein van 6 oktober 2015 heeft ingestemd met behandeling
als hamerstuk.

9. Liquidatie Bestuur Regio Utrecht.
Instemmen met het Ontwerp-liquidatieplan BRU. Het kabinet heeft besloten dat de
WGR-regio Utrecht wordt opgeheven.
De commissie bestuur en financien van 6 oktober 2015 heeft ingestemd met behan-
deling als hamerstuk.
Op 13 oktober 2015 heeft het dagelijks bestuur van de BRU gemeld dat de vakbonden
hebben ingestemd met het sociaal plan.

10. Bestuursconvenant samenwerking U10 en regiobijdrage € 1,50 per inwoner.
Kennisnemen van het bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten en instem-
men met de jaarlijkse U10 regiobijdrage van € 1,50 per inwoner en in te zetten op een
nieuwe vorm van samenwerking in de stadsregio Utrecht.
De commissie bestuur en financien van 6 oktober 2015 heeft ingestemd met behan-
deling als hamerstuk.

Bespreekstukken

11. 21.55 uur Bestemmingsplan Corridor, 1e herziening.
Aanpassingen naar aanleiding van vernietiging van enkele artikelen in het bestem-
mingsplan door de Raad van State en herstel van omissies waardoor belanghebben-
den in hun mogelijkheden werden beperkt.
Besproken in de commissie Fysiek Domein van 15 september 2015, aangehouden na
bespreking in de raadsvergadering van 29 september 2015 en opnieuw besproken in
de commissie van 6 oktober 2015. De commissie heeft ingestemd met behandeling
als bespreekstuk. Discussiepunten: reclamemasten en enkele vragen van Maarssen
2000.
Het voorstel is gewijzigd.

12. 22:10 uur 2e Bestuursrapportage 2015.
Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de
programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen ten opzichte van de
begroting.
De commissie bestuur en financien van 6 oktober heeft ingestemd met behandeling
als bespreekstuk.



 

Gemeenteraad - dinsdag 3 november 2015

3

13. 22:30 uur Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
Wijzigingen op de punten reclame-uitingen, venten en toezichthouders.
De commissie bestuur en financien van 6 oktober heeft ingestemd met behandeling
als bespreekstuk.
Discussiepunt: venten op zondag.

14. 22:40 uur Motie Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse
Verbond en Stichtse Vecht Beweegt over de voormalige brandweergarage aan de
Gaslaan in Maarssen-dorp.
Toelichting: in de raadsvergadering van 30 september 2015 staakten de stemmen.

22:50 uur Sluiting.

Informele afsluiting


