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Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 10-07-2018 19:30 uur
Voorzitter: Marc Witteman
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57
4en1 theater
1
Opening
19:30

0

2
19:30

Spreekrecht inwoners

0

3
19:50

Vaststellen van de agenda

0

De fractie van de PvdA heeft aangekondigd met een verzoek om een interpellatie te komen over de
onderverhuur van sociale woningen in Vreeland.
4
19:55

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2 juli 2018

1

5
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad

0

6
20:25

Ingekomen stukken en mededelingen

1

7
20.30

Benoemingen

3

a. Benoemingen in verbonden partijen
b. Benoeming commissieleden
c. Benoeming tijdelijk radslid
d. Benoeming tijdelijk waarnemend raadsvoorzitter
De raadsvoorstellen voor de punten b t/m d worden uiterlijk op vrijdag 29 juni gepubliceerd.
20.35

HAMERSTUKKEN

0

8

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Caspar Toetenel
Wijzigen van de door de raad op 19 december 2017 vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling
Plassenschap Loosdrecht. Voorgesteld wordt tegemoet te komen aan de wens van Wijdemeren om
het aantal AB-leden voor Wijdemeren en Stichtse Vecht niet van 6 naar 2, maar van 6 naar 3 leden
terug te brengen.
De commissie fysiek domein heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
9

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/10-juli/19:30/print
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Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Plassenschap Loosdrecht
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Caspar Toetenel
Voorgesteld wordt om de ontwerpjaarrekening 2017 en de ontwerpprogrammabegroting 2019 voor
kennisgeving aan te nemen en de zienswijze vast te stellen.
De commissie fysiek domein van 5 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk
10

8

Wijzigen bestemmingsplan Vijverhof in Nieuwersluis
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Hugo Steutel
Het gewijzigd vaststellen van het door de raad op 27-9-2017 vastgestelde bestemmingsplan
Vijverhof. Het plan voorziet in de herziening van de bestemming van een buitenplaats met
aangrenzende bedrijfsbestemming (laboratorium) in een hotel met bijbehorende activiteiten. Naar
aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan gewijzigd/aangevuld.
De commissie fysiek domein van 12 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk

11

Bestemmingsplan Singel 1 in Vreeland (EVAB-terrein)
Hamerstuk

11

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Joost Broeke
Herziening van de bestemming van het voormalig EVAB-terrein van "bedrijf" naar "woondoeleinden".
Realisatie van 6 twee onder 1 kapwoningen, 1 vrijstaande woning en een blok van 4 koopwoningen
in de sociale sector.
De commissie fysiek domein van 12 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
12

Bestemmingsplan Hortense Kwartier in Breukelen
Hamerstuk

17

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Joost Broeke
Herontwikkelen van het plangebied Hortense Kwartier in Breukelen naar een woningbouwlocatie. De
voormalige Danne- en Vijverhofschool worden afgebroken. Het plan betreft de realisatie van 8
sociale huurwoningen, 9 rijwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen.
De commissie fysiek domein van 12 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
13

Zienswijze Jaarstukken 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2019, 1e wijziging OntwerpProgrammabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht.
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Marc Witteman
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de zienswijze op de Jaarstukken 2017 van de
Veiligheidsregio Utrecht en de Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens de 1e wijziging op de
Ontwerp-Programmabegroting 2018 en de financiële consequenties op te nemen in de
Programmabegroting 2019.
De commissie bestuur en financien van 12 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk
14

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 Belastingsamenwerking SWW.
Hamerstuk

8

Portefeuillehouder: Marc Witteman
Voorstel is kennis te nemen van de financiële stukken en geen zienswijze in te dienen over de
ontwerpbegroting 2019 van de Belastingsamenwerking SWW.
15

3

Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2017
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Benno.Slothouber@stichtsevecht.nl; 0346-254179
Het is mogelijk om een beroep te doen op de regeling om een aanvullende rijksbijdrage
bijstandverlening te krijgen; de "vangnetuitkering". De afgelopen maanden moest daarvoor
onderzoek worden gedaan op basis van de uitgeven over 2017. De aanvraag moet voor de zomer
worden ingediend en de raad moet daar mee instemmen.
De commissie bestuur en financien van 19 juni heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

16

Programmarekening 2017
Hamerstuk

12

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Marleen.de.Brouwer@stichtsevecht.nl; 0346-254560
In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de
uitgaven over 2017.
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De commissie bestuur en financien heeft de programmaprogramma besproken en ingestemd met
behandeling als hamerstuk. De fractie van de PvdA heeft toelichting gekregen op de voorziening
tijdelijk personeel.
De antwoorden op de vragen van ChristenUnie-SGP zijn in het definitieve document met
antwoorden opgenomen.
.

BESPREEKSTUKKEN

0

17
20.40

Jaarrekening 2017, kadernota 2019-2022 en begroting 2019 van het Recreatieschap Stichtse
Groenlanden
Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Caspar Toetenel
Voorgesteld wordt om de ontwerpjaarrekening 2017, de kadernota 2019-2022 en de
ontwerpbegroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen en de zienswijze op de kadernota en de
ontwerpbegroting vast te stellen.
Besproken in de commissie fysiek domein van 5 juni 2018. Bespreekstuk op verzoek van Maarssen
2000, Het Vechtse Verbond, Streekbelangen, PvdA en GroenLinks. Discussiepunt is de tweede 10%
verhoging voor het voortzetten van de benodigde vernieuwing van de recreatievoorzieningen.
18
21.00

Kadernota 2019
Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Annette.van.Hussel@stichtsevecht.nl
In de Kadernota 2019 (Voorheen Voorjaarsnota) geeft het college financiële kaders aan voor de
komende jaren.
Het Collegewerkprogramma wordt, nadat de input is opgehaald, na het zomerreces ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad. Het Collegewerkprogramma is daarmee een opdracht van de
Raad aan het huidige college. Daarom beperkt het college zich in deze Kadernota tot de financiële
bijstellingen.
Besproken in de commissie bestuur en financien van 19 juni 2018. De fractie van de PVV heeft
gevraagd om bespreking i.v.m. het indienen van de motie "lief en leed straten".
19
21.20

Motie ChristenUnie-SGP en CDA over scholierenvervoer Stichtse Vecht - Woerden

1

De fracties van ChristenUnie-SGP hebben aangekondigd een motie in te dienen over het schrappen
van het scholierenvervoer vanuit de kernen Kockengen en Nieuwer ter Aa naar Woerden (visa
versa).
21.40
uur

Sluiting

0

Na afloop van de raadsvergadering is er een informele afsluiting van het raadsseizoen.

Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl
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