
Vergadering

Vergadering van Raad
Datum: 29-05-2018 19:30 uur 
Voorzitter: Marc Witteman 
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57

4en1 theater
19:30 
uur

1 Opening 0

19.30 
uur

2 Spreekrecht inwoners 0

19.50 
uur

3 Vaststellen van de agenda 1

19.55 
uur

4 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 april 2018 1

19.55 
uur

5 Vragenhalfuur voor leden van de raad 0

20.25 
uur

6 Ingekomen stukken en mededelingen 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de 
omschrijving van ingekomen stukken van privepersonen zijn daarom geen namen opgenomen en 
deze stukken zijn niet openbaar. De raadsleden kunnen wel kennis nemen van deze documenten. 
Alleen als privepersonen expliciet hebben aangegeven dat zij wel publicatie wensen, zijn de stukken 
algemeen toegankelijk.

2

20.30 
uur

7 Benoeming Commissielid 

De fractie van de PvdA heeft mevr. S. Jeddaoui voorgedragen als commissielid.

3

20.35 
uur

. HAMERSTUKKEN 0

19:50 8 Gemeentefonds Decembercirculaire 2017 
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl

Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen van de decembercirculaire te verwerken.
De commissie bestuur en financien van 15 mei 2018 heeft ingestemd met behandeling als 
hamerstuk.

. BESPREEKSTUKKEN 0

20.40 
uur

9 Bestemmingsplan Locatie Mastenbroek, Breedstraat in Maarssen 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Hugo Steutel en Joost Broeke
De realisatie van 11 grondgebonden woningen, 5 appartementen, een restaurant en een 
commerciële ruimte op het terrein van autobedrijf Mastenbroek aan de Breedstraat in Maarssen.
besproken in de commissie Fysiek Domein van 13-2-2018 en 15-5-2018
De wethouder zal met de projectontwikkelaar overleggen over een anti-speculatiebeding en dit dan 
opnemen in een anterieure overeenkomst;
Met de projectontwikkelaar is bekeken of de maximale bouwhoogte van 11 naar 10 m. verlaagd kan 
worden. Het voorstel is daarop gewijzigd.
De commissie heeft ingestemd met behandeling als bestpreekstuk.

49

21.40 10 Horecabeleidsvisie 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Horecabeleidsvisie Stichtse Vecht bevat zowel de visie op de horeca als de beleidskaders. In dit 
beleid zijn de gezamenlijke ambities en doelstellingen van de gemeente en de horecasector 
opgenomen.

De commissie bestuur en financien van 15 mei heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk

6

22.00 
uur

11 Moties van PVV over vlag, Streekbelangen e.a. over art. 1 Grondwet en VVD e.a. over kunstwerk 

Portefeuillehouder: Marc Witteman
a. Motie van PVV over nationale en gemeentelijke vlag in raadzaal.
b. Motie van Streekbelangen e.a. over artikel 1 Grondwet.
c. Motie VVD e.a. over Visuele vertaling (grondwettelijke) beginselen

De beide moties zijn besproken in de commissie bestuur en financien van 15 mei 2018. De VVD, 
Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA dienen een motie in over de visuele vertaling van de 
(grondwettelijke) beginselen in de nieuwe raadzaal.
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22.20 
uur

. Sluiting 

Na afloop informele afsluiting.
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