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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
31 maart 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 31 maart 2015
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: M.J.D. Witteman
Griffier: J.A. Hekman
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Met de Raad aan Tafel

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

Indien de behandeling van de raadsvoorstellen meer tijd vergt dan de
aangegeven planning, zal de voorzitter om 23.00 uur de vergadering,
gehoord de raad, schorsen. De vergadering wordt dan voortgezet op
woensdag 1 april 2015.

Aanvuling en wijziging agenda:
- Wijziging verordeningen en reglementen: gewijzigd van Bespreekstuk in
Hamerstuk.
- Bij agendapunt 8 is een brief van Marcel Bon (namens bewoners De Poel)
+ reactie namens college geplaatst.
- Bij agendapunt 13 is een reactie VRU toegevoegd over meldingen van ca-
lamiteiten bij Greif, een motie van PvdA en Maarssen 2000 toegevoegd
over de ontsluiting Greif naar de N201. Een motie van Streekbelangen
wordt mede ingediend door Het Vechtse Verbond en D66.
- Bij agendapunt 14 is een gewijzigde motie GroenLinks - vuurwerk toege-
voegd.
- Bij agendapunt 15 is een gewijzigde motie geplaatst van Lokaal Liberaal
en Stichtse Vecht Beweegt over Oostkanaaldijk 80 km. Daarnaast is een ad-
vies van de politie geplaatst.
- Bij agendapunt 16 is een motie van diverse fracties geplaatst over een ex-
tra gemeentelijke bijdrage aan RTV Stichtse Vecht. Daarnaast zijn diverse
reacties en een meerjarenbegroting 2015-2016 toegevoegd.

De PvdA heeft een motie aangekondigd over opschorting ouderbijdrage
JGGZ.

1. 19:30 uur
Opening.

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

3. 19:50 uur
Vaststellen van de agenda.

4. 19:55 uur
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 2015.

5. 19:55 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Urgente vragen voor maandag 30 maart, 12:00 uur indienen bij griffie@stichts-
evecht.nl

6. 20:25 uur
Ingekomen stukken en mededelingen.
Raadsleden die vragen hebben over of n.a.v. ingekomen stukken, wordt verzocht dat
maandag 30 maart, uiterlijk 12.00 uur door te geven aan griffie@stichtsevecht.nl

7. 20.30 Beëdiging en installatie nieuw raadslid VVD
Toelichting: de heer J.W.E. Klomps wordt beëdigd als raadslid in de vacature die
ontstaan is door het ontslag van het raadslid mevrouw K. de Kruif.

20:40 uur
Hamerstukken

8. Beschikbaar stellen van een krediet voor het project Breukelerbrug
Toelichting: de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2015 heeft ingestemd met
behandeling als hamerstuk.

9. Regionaal Risicoprofiel VRU
Toelichting: de commissie Bestuur en Financien van 10 maart 2015 heeft ingestemd
met behandeling als hamerstuk. In een memo wordt ingegaan op het bedrijf Van
Miert n.a.v. vragen in de commissie. De brief aan de VRU is aangepast.

10. 1e wijziging Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015
Toelichting: de commissie Bestuur en Financien van 10 maart 2015 heeft ingestemd
met behandeling als hamerstuk.

11. Benoeming lid Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
Toelichting: mevrouw G. Helling treedt af als lid van het Algemeen Bestuur en de
heer P. Paul wordt voorgedragen als opvolger.
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12. Wijziging verordeningen en reglementen
Toelichting: de fractie van Lokaal Liberaal heeft aangegeven niet met een amende-
ment te komen en, net als de andere leden van de de commissie Bestuur en Financien
van 10 maart 2015, in te stemmen met behandeling als hamerstuk.

Bespreekstukken

13. 20.45 Bestemmingsplan Bergseweg 6 te Vreeland (Greif)
Toelichting: de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2015 heeft ingestemd met
behandeling als bespreekstuk. De Fractie van Streekbelangen heeft aangekondigd
een motie over een onderzoek naar mogelijke uitplaatsing van Greif te zullen indie-
nen. De fracties van PvdA en Maarssen 2000 hebben een motie aangekondigd over
de ontsluiting Greif op de N201.

14. 21:15 uur Motie GroenLinks over vuurwerk
Toelichting: besproken in de commissie Bestuur en Financien van 10 maart 2015;
de fracties van Het Vechtse Verbond, ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000 en Stichtse
Vecht Beweegt hebben aangegeven de motie te zullen steunen; de fracties van Lokaal
Liberaal, CDA en PvdA hebben aangegeven de motie niet te zullen steunen.

15. 21.30 uur Motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt over 80 km op de Oost-
kanaaldijk in Loenen.
Toelichting: tijdens de commissie fysiek domein van 17 maart hebben de fracties van
Lokaal Liberaal em Stichtse Vecht Beweegt aangegeven de eerder aangekondigde
motie te zullen indienen. De motie is daarna gewijzigd.

16. 21.45 uur Toekomstscenario en financiën RTV Stichtse Vecht
Toelichting: besproken in commissie sociaal domein van 17 maart 2015. De meeste
fracties zijn voorstander van scenario 3 van RTV Stichtse Vecht.
Bij de agenda is de definiteve motie van diverse fracties geplaatst over een extra bij-
drage aan RTV Stichtse Vecht.
Van Dijk - VAR-nieuws heeft in een brief zijn visie gegeven op de financiering van
RTV Stichtse Vecht.
Van Eijl - RTV Stichtse Vecht heeft per brief een reactie gegeven op de brief van
VAR-nieuws.
De wijkcommissie Antilopespoor heeft een brief gestuurd.

17. Motie PvdA - opschorting ouderbijdrage JGGZ
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22:15 uur
Sluiting

Informele afsluiting


