
VASTGESTELDE AGENDA
Agenda

Datum 31-01-2017
Aanvang 19:30
Griffier dhr. J.A. Hekman
Voorzitter dhr. M.J.D. Witteman

1. 19:30 Opening

2. 19:30 Spreekrecht inwoners.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 30 januari 2017 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 20 december 2016.

5. 19:55 Vragenhalfuur voor leden van de raad.

Toelichting: Vragen voor maandag 30 januari 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

6. 20:25 Ingekomen stukken en mededelingen.

7 20.30 uur Benoeming nieuw commissielid D66

De fractie van D66 stelt voor om mevrouw Roos Roodnat te benoemen als 3e commissielid.

8 Transformatieplan Sociaal Domein

Met het Transformatieplan Sociaal Domein wordt uitvoering gegeven aan het Dienstverleningsmodel Sociaal
Domein van 2014.

De commissie sociaal domein van 10 januari heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

9 Zienswijze op Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2018

Voorstel om de conceptzienswijze op de Kadernota VRU 2018 over te nemen.

De conceptzienswijze is besproken in de commissie bestuur en financien van 17 januari en op grond van de
bespreking aangepast. De commissie stemt in met behandeling als hamerstuk.
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10 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2016 Veiligheidregio Utrecht (VRU)

Voorstel om de conceptzienswijze op de 2e begrotingswijziging Programmabegroting VRU 2016 over te nemen.

De commissie bestuur en financien van 17 januari heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

11 Wijzigen diverse regelingen van de raad

Door wijzigingen in de Gemeentewet per 1 februari 2016 zijn diverse regelingen geactualiseerd. Tegelijk worden
enkele technische wijzigingen en een naamwijziging doorgevoerd.

Het raadsvoorstel is n.a.v. de bespreking in de commissie bestuur en financien van 17 januari aangepast. De
naam "presidium" blijf gehandhaafd en het presidium blijft verantwoordelijk voor het werk- en opleidingsbudget
van de raad. De wijziging van de verordening presidium (was bijlage 4) is hierdoor vervallen.

12 Herziening risicomanagement

Op grond van een evaluatie wordt het risicomanagement op enkele punten aangescherpt. De auditcommissie
heeft positief geadviseerd.

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

13 20:40 uur Bestemmingsplan Het vierde kwadrant in Kockengen.

In 2010 heeft de gemeenteraad van Breukelen het bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant Kockengen
vastgesteld. Omdat het woningbouwprogramma is gewijzigd en het plan moet voldoen aan de eisen van
"Kockengen Waterproof" is een gewijzigd bestemmingsplan opgesteld.

De commissie fysiek domein van 10 januari heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.

Discussiepunten:

- aantal woningen

- aantal en percentage sociale woningen

- parkeren en ontsluiting

- duurzaamheid (energie en water).

Streekbelangen en CDA dienen een motie over extra woningbouw (Motie 1). Het Vechtse Verbond wil de
besluitvorming over het bestemmingsplannen uitstellen en kondigt twee moties aan (Motie 2 - 84 woningen en
Motie 3 - 29 woningen sociale sector). De PvdA dient een motie in "woonvisie moet uitgangspunt zijn bij
woningbouw" (motie 4).

De (aanvullende) zienswijze van de heer R. Hoogendoorn namens bewoner van de Roerdorp en de Waterlelie is
alsnog toegevoegd. Deze zienswijze is wel meegenomen in de Nota Zienswijzen.

14 21.15 uur Onderzoeksopdracht onderzoek bestemmingsplan Landelijk gebied noord



In de gemeenteraad van 15 november is de onderzoekscommissie Bestemmingsplan Landelijk gebied noord door
de raad ingesteld en zijn de leden benoemd. De onderzoekscommissie legt de onderzoeksopdracht ter vaststelling
voor. Als gevolg van een bredere onderzoeksopdracht wordt gevraagd extra budget beschikbaar te stellen van €
15.000. De dekking vindt plaats uit de post Onvoorzien.

15 Moties Lokaal Liberaal over vergunninghouders - VERVALLEN

De moties worden opnieuw besproken in de commissie sociaal domein.
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