
Raad - Voortzetting 22-6-2017; Voortzetting 3-7-2017; Extra raad
Agenda

Datum 04-07-2017
Aanvang 19:30
Griffier J.A. Hekman
Voorzitter M.J.D. Witteman
Locatie 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen

- Voortzetting vergadering 22 juni 2017 over onderzoek Bp Landelijk gebied noord

- Voortzetting van de vergadering van 3 juli 2017

- Extra raad i.v.m. staking der stemmen amendement GVVP deel D

19:30 Heropening vergadering 22 juni 2017

De vergadering is geschorst op 22 juni en wordt heropend.

8. 19:30 uur Debat over aanbevelingen van het rapport

De fracties geven hun reactie op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie en de reactie van het college.

De fracties dienen eventueel moties in.

Spreektijd: 5 minuten eerste termijn en 2 minuten tweede termijn.

6. 21.15 uur Besluit tot opheffing en decharge van de onderzoekscommissie

Dit agendapunt is verschoven tijdens de raad van 22 juni 2017.

9. 21: 20 uur Besluitvorming over de Aanbevelingen en eventuele moties

21.30 Afsluiting raad over onderzoek bestemmingsplan Landelijk gebied noord

21.30 uur Voortzetting van de raadsvergadering van 3 juli 2017.

De vergadering van 3 juli 2017 is geschorst na de eerste termijn van het agendapunt 14. Bestemmingsplan
Haagstede.

De vergadering wordt voortgezet met de tweede termijn en de stemming over het voorstel



14. 21:30 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 over de hoogte van het appartementengebouw ("Een
bouwlaag minder"). Het Vechtse Verbond heeft zich daarbij aangesloten. VVD, Streekbelangen, PvdA,
GroenLinks, D66 ChristenUnie-SGP dienen een amendement (A 3) in over het verlagen van de hoogte van het
appartementgebouw ("Optie 1 - voorstel Ontwikkelaar").

ChristenUnie-SGP dient een motie in over verkeerssituatie en milieu.

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

15. 22.00 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.

Streekbelangen, VVD, ChristenUnie-SGP, PvdA en Maarssen 2000 hebben een gewijzigd amendement A 2
ingediend over het programma "Rondom de Raad" van RTV Stichtse Vecht.

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

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

16. 22:15 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.

22.30 uur Sluiting

22.30 uur Extra gemeenteraad i.v.m. staking der stemmen amendement GVVP deel D

1. 22.30 uur Opening



2. 22.30 uur GVVP, deel D, Nota Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer.

Door de staking der stemmen over Amendement A 2 van het CDA (landbouwverkeer Kortrijk over de parallelweg
langs de N401) moet, op grond van art. 32 van de Gemeentewet, in een volgende raadsvergadering een
herstemming plaatsvinden. De raad heeft op 3 juli ingestemd met een extra raadsvergadering op 4 juli 2017.

Na de stemming over dit amendement vindt de stemming over het raadsvoorstel plaats.

23:00 Sluiting

Informele afsluiting
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