
Gezien de omvang van de agenda moet er rekening mee worden gehouden dat de
raadsvergadering wordt voortgezet op dinsdag 4 juli 2017.
Agenda

Datum 03-07-2017
Aanvang 19:30
Griffier J.A. Hekman
Voorzitter M.J.D. Witteman
Locatie 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen

De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor aanvang voor de vergadering gepubliceerd.

1. 19:30 Opening

2. 19:30 Spreekrecht inwoners

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk vrijdag 30 juni 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

3. 19:50 Vaststellen van de agenda

4. 19:55 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017

5. 19:55 Vragenhalfuur voor leden van de raad

Toelichting: Vragen voor vrijdag 30 juni 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

6. 20:25 Ingekomen stukken en mededelingen

7. 20:30 uur Benoeming commissielid Maarssen 2000

De fractie van Maarssen 2000 draagt de heer R. de Pijper voor als commissielid.

20:35 uur Hamerstukken

8. Bestemmingsplan Stationsweg Noord.
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Bestemmingsplan voor de realisatie van 52 grondgebonden woningen op het voormalige bedrijventerrein van
Lambri en Intrama aan de Oostkanaaldijk in Maarssen.

De commissie fysiek domein van 30 mei heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

De fracties van PvdA en GroenLinks zullen, na fractieoverleg, alsnog aangeven of het een bespreekpunt moet
worden: voor de PvdA, voor wat betreft de onderdelen betaalbare woningen in het middensegment en sociale
woningbouw; voor GroenLinks, voor wat betreft het onderdeel duurzaamheid.

De commissie fysiek domein van 30 mei 2017 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

9. Rapport rekenkamercommissie 'Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht'

De commissie bestuur en financien van 6 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

10. Zienswijze Programmabegroting 2018 / 1e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht.

Voorstel is om de conceptzienswijze vast te stellen, in te stemmen met het reserveren van 1% op de loonkosten (€
30.000,--) voor toekomstige lasten als gevolg van de CAO-onderhandelingen voor 2017 en 2018.

De commissie bestuur en financien van 6 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

11. Inrichting nieuwe raadzaal en audiovisuele apparatuur VERVALLEN

De burgemeester heeft verzocht aan het presidium om dit agendapunt van de agenda det halen i.v.m.
ontwikkelingen bij de voorbereiding van de nieuwe raadzaal in het Koetshuis. Zie RIB nr. 47 van 30 juni 2017. Het
presidium heeft daar mee ingestemd.

12. Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling en Prestatiecoach

De Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling en Prestatiecoach is door het college vastgesteld voor het
ambtelijk personeel. De werkgeverscommissie stelt voor om de Regeling ook vast te stellen voor het
griffiepersoneel.

Bespreekstukken

13. 20:35 uur GVVP, deel D, Nota Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer.



Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) Stichtse Vecht, deel D, Nota Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer.
Het GVVP bestaat uit 4 delen: de delen A (langzaam verkeer), B (openbaar vervoer) en C (fiets- en
bromfietsverkeer) zijn eerder door de raad vastgesteld.

Het raadsvoorstel is na bespreking in de commissie fysiek domein van 30 mei gewijzigd: alle passages over het
Zandpad zijn uit de nota gehaald: de vervallen tekst staat in een aparte bijlage. Voor het Zandpad zal een apart
raadsvoorstel worden opgesteld.

De fractie van D66 dient motie in over de Sportparkweg als randweg voor het zware verkeer. De fractie van
Streekbelangen dient een amendement in over de Dannebrug in Breukelen. De CDA-fractie dient een
amendement in over landbouwverkeer op de parallelweg langs de N401.

Overige bespreekpunten: weren van zwaar vracht- landbouwverkeer uit centrum Maarssen (Huis ten Boschstraat,
Binnenweg en Parkweg) en centrum Breukelen (Brugstraat), brug Straatweg en verkeer Rode Dorp.

14. 21:15 uur Bestemmingsplan Haagstede.

Gewijzigd bestemmingsplan voor het realiseren van maximaal 107 woningen en 28 appartementen en een
gebouw voor gezondheidszorg of met een afwijking voor maximaal 48 appartementen zonder een gebouw voor
gezondheidszorg.

De commissie fysiek domein van 6 juni 2017 heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. Het
raadsvoorstel is gewijzigd i.vm. een technische correctie. Het college geeft in een memo een reactie op enkele
vragen uit de commissiebehandeling.

CDA en Lokaal Liberaal dienen een amendement in te over de hoogte van het appartementengebouw. Het
Vechtse Verbond dient eveneens een amendement in over dit gebouw.

Discussiepunten: luchtkwaliteit, situering en hoogte appartementengebouw, energieneutraal ("0 op de meter") en
verkeersafwikkeling.

15. 22.15 uur Communicatieplan Gemeenteraad "Rondom de Raad"

De commissie bestuur en financien van 6 juni 2017 stemt in met behandeling als bespreekstuk. Bijlage 2 is
gewijzigd: de kosten voor structureel uitzendingen van RTV Stichtse Vecht vanaf 2018 zijn geraamd.

Meerdere fracties overwegen een amendement om vanaf oktober 2017 bij elke gemeenteraad het programma
"Rondom de Raad" te laten maken door RTV Stichtse Vecht. Hiervoor is een concepttekst opgesteld. PvdA en
Maarssen 2000 hebben hiervoor een amendement ingediend.

PvdA en CDA hebben een motie ingediend "Participatieplan voor de raad".

Ander discussiepunt: het beheer van de Facebookpagina van de raad.

16. 22:30 uur Zienswijze bij Ontwerpbegroting 2018 Belastingen SWW

Het college heeft op 2 mei de Jaarrekening 2016, de Kadernota 2018 en de 1ste kwartaalrapportage 2017 van de
BSWW behandeld in het college. De stukken zijn ter kennisname aan de raad aangeboden en zijn in de
commissievergadering van 20 juni 2017 besproken.

Het college heeft op 6 juni een besluit genomen over de ontwerpbegroting 2018. Hiervoor is een raadsvoorstel- en
besluit bijgevoegd. Voorgesteld wordt de conceptzienswijze vast te stellen.

De commissie bestuur en financien van 20 juni 2017 heeft ingestemd met behandeling van dit raadsvoorstel als
bespreekstuk.



22:50 Sluiting of Schorsing

De voorzitter zal omstreeks 22.30 uur, gehoord de raad, besluiten of de vergadering kan worden afgerond of zal
worden voortgezet op dinsdag 4 juli 2017.

Informele afsluiting
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