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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
29 september 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 29 september 2015
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: dhr. M.J.D. Witteman
Griffier: J.A. Hekman

TWEEDE GEWIJZIGDE AGENDA

De fractie van Maarssen 2000 heeft ingestemd met agendering als hamer-
stuk van het Bestemmingsplan Corridor, 1e herziening.

GEWIJZIGDE AGENDA

Agendapunt 4. Diverse Benoemingen is naar voren gehaald op de agenda.
Agendapunt 5. Verantwoording burgemeester over noodopvang vluchte-
lingen is toegevoegd. De fractie van Lokaal Liberaal heeft een verzoek in-
gediend om een interpellatie te houden over de verkoop van de voormalige
brandweerkazerne.

Als de behandeling van de raadsvoorstellen meer tijd vergt dan de
aangegeven planning, kan de voorzitter om 23.00 uur de vergadering,
gehoord de raad, schorsen. De vergadering wordt dan voortgezet op
woensdag 30 september 2015. Gezien de lengte van de agenda, dient u
daar rekening mee te houden.

Met de Raad aan tafel

Er zijn geen aanmeldingen voor "Met de raad aan tafel".

1. 19:30 uur Opening en benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven.
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In verband met de benoeming van het nieuwe raadslid de heer D. de Meer, wordt
voorgesteld de heer R. Druppers (voorzitter), mevr. E. Zeldenrust en de heer F. de
Ronde te benoemen tot leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven.

2. 19:30 uur Spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 28 september, 12:00 uur
via griffie@stichtsevecht.nl

3. 19:50 uur Vaststellen van de agenda.
De fractie van Lokaal Liberaal heeft een verzoek tot het houden van een interpellatie
over de verkoop van de voormalige brandweerkazerne in Maarssen-dorp ingediend.

4. 19:55 uur Afscheid raadslid mevr. Helling en commissielid mevr. De Boer en diverse
benoemingen.

a. Benoeming lid Presidium en plaatsvervangend commissievoorzitters.

b. Benoeming tweede waarnemend raadsvoorzitter.

c. Benoeming commissielid voor GroenLinks.

d. Beëdiging en installatie nieuw raadslid CDA.

5. 20:10 uur Verantwoording burgemeester over noodopvang. (ingelast agendapunt)
De burgemeester heeft op vrijdag 18 september een verzoek gekregen van de Vei-
ligheidsregio Utrecht (VRU) om mee te werken aan crisisnoodopvang voor vluchte-
lingen. Later die dag is dat verzoek ingetrokken. Op maandag 21 september is een
verzoek ontvangen om met ingang van dinsdag 22 september crisisnoodopvang te
organiseren voor 115 vluchtelingen. Het gaat om noodopvang voor enkele dagen.

6. 20:30 uur Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 juni en 1 juli
2015.

7. 20:35 uur Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 28 september, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

8. 21:05 uur Ingekomen stukken en mededelingen.
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21:10 uur
Hamerstukken

9. Jaarrekening en begroting Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
De commissie bestuur en financiën van 8 september heeft ingestemd met behande-
ling als hamerstuk.

10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRU.
De commissie bestuur en financiën van 8 september heeft ingestemd met behande-
ling als hamerstuk.
Naar aanleiding van vraag uit de commissie: Op de begroting van de VRU kunnen
wel zienswijzen gegeven worden.

11. Uitvoering 100 dagen brief.
De commissie bestuur en financiën van 8 september heeft ingestemd met behande-
ling als hamerstuk.

12. Grondprijzenbrief.
Besproken in de commissie bestuur en financiën van 8 september 2015. Enkele vra-
gen zijn beantwoord en aanvullend zijn in de grondprijzenbrief definities opgeno-
men.
De fracties van Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt stemmen op grond
van de beantwoording ook in met behandeling als Hamerstuk.

13. Beschikbaar stellen van een krediet voor de Cultuurhistorische Waardenkaart.
De commissie fysiek domein van 15 september heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

14. Ontwerp bebouwde kom Boswet.
De commissie fysiek domein van 15 september heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

15. Bestemmingsplan Corridor, 1e herziening.
Besproken in de commissie fysiek domein van 15 september. Was op verzoek van de
fractie van Maarssen 2000 als bespreekstuk opgenomen. Maarssen 2000 heeft aan-
gegeven dat ook zij instemmen met agendering als hamerstuk.

16. Preventie en handhavingsplan alcoholmatiging.
De commissie sociaal domein van 15 september heeft ingestemd met behandeling
als hamerstuk.

17. Opheffen kaderwerkgroep Sociaal Domein.
De commissie sociaal domein van 15 september heeft ingestemd met behandeling
als hamerstuk.
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18. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling.
De commissie sociaal domein van 15 september heeft ingestemd met behandeling
als hamerstuk.

Bespreekstukken

19. 21:15 uur Bestemmingsplan Zwanenburg.
De commissie fysiek domein heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
Discussiepunt is het ontbreken van sociale woningbouw.

a. Initiatiefvoorstel en -besluit van Maarssen 2000 betreffende wijziging van de
woonvisie Stichtse Vecht.

20. 21:30 uur Afvalvisie Stichtse Vecht 2016 - 2022.
In de commissie fysiek domein hebben de fracties van PvdA, Lokaal Liberaal en
Stichtse Vecht Beweegt gevraagd om behandeling als bespreekstuk.
Discussiepunt is de prioritering van de 34 richtinggevende uitgangspunten.

21. 21:50 uur Dorpsvisie Tienhoven c.a.
De commissie fysiek domein heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
Door de VVD e.a. wordt een amendement ingediend. Discussiepunt is de tegenstrij-
digheid tussen Dorpsvisie en Recreatienota.

22. 22:20 uur GVVP, deel B, Nota Parkeernormen.
De commissie heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. Het raadsvoorstel
en besluit zijn aangepast; het gaat alleen om de vaststelling van enkele wijzigingen
in de Nota Parkeernormen.
Discussiepunt in de raad is besluitpunt: het verlenen van mandaat aan het college
voor aanpassingen van de parkeernormen.

23. 22:30 uur Beleidsnota Recreatie & Toerisme.
In de commissie bestuur en financien heeft de fractie Lokaal Liberaal gevraagd om
behandeling als bespreekstuk.
Discussiepunten zijn de kadegelden en de gastvrijheid.

24. 22.45 Motie 10 partijen over opvang asielzoekers/vluchtelingen
De fracties van D66, VVD, CDA, Maarssen 2000, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP,
PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt dienen een motie
in.
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23:00 uur Sluiting.

Informele afsluiting.


