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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Voor de symbolen in de nieuwe raadzaal de volgende locaties vaststellen:

Vlag: De Nederlandse vlag wordt geplaatst in de hoek van de raadzaal. De gemeentelijke vlag wordt 
geplaatst buiten het Koetshuis. 

Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis foto’s van Mirjam van ‘t 
Veld en Marc Witteman. Ook de foto van de voor dat jaar aangestelde kinderburgemeester komt in 
de foyer te hangen. 

Artikel 1 Grondwet: dit punt wordt vanwege ontbreken budget aangehouden. 

Koning of Koningspaar: in de raadzaal, bij de vlag, een kleurenfoto van het Koningspaar van Erwin 
Olaf. 

Gemeentewapen: met folie op de glazen deuren van ingang en tussendeur foyer en raadzaal. 

De 12 kernen: digitale schilderijlijst met foto’s in foyer begane grond. 

Bijlagen
Geen
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Raadsvoorstel

Onderwerp

Inrichting nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen; eindvoorstel
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Definitief voorstel en besluit
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 140346  F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect
Inrichten van de nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad. 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
n.v.t.
Argumenten
De werkgroep inrichting nieuwe raadzaal heeft, naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 april jl., op 
16 juli jl. vergaderd en komt met het volgende eindvoorstel:
Voor de symbolen worden de volgende locaties bedacht:

Vlag: De Nederlandse vlag in de hoek van de raadzaal, achter de plaats van het college. Mast moet 
mobiel zijn, menshoog 1,70-1,80m met kleine vlag. De gemeentelijke vlag buiten het Koetshuis. 

Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis. Foto’s van Mirjam van 
’t Veld en Marc Witteman, klein formaat foto A4 of A5 met onderschrift naam en periode in lijst van A3 
formaat. 
Ook de foto van de voor dat jaar aangestelde kinderburgemeester komt in de foyer te hangen. 

Artikel 1 Grondwet: prioriteit ligt bij de entree in het gemeentekantoor. Dit punt wordt vanwege 
ontbreken budget aangehouden. 

Koning of Koningspaar: in de raadzaal. Het portret uit Breukelen van de Koning gaat niet mee. Op 
de site staatsieportretten.nl staan hele mooie foto’s van Erwin Olaf. Gekozen wordt voor een 
kleurenfoto van het Koningspaar. Plaats: op de wand van de noordgevel ter plaatse van ontbrekend 
raam. Kijken of op de muur een passe-partout in glans kan worden geschilderd. 

Gemeentewapen: met folie op de glazen deuren van ingang en tussendeur foyer en raadzaal. 

De 12 kernen: digitale schilderijlijst; filmpje met foto’s uit 12 kernen op het scherm in de foyer begane 
grond. Uitvraag van de griffie i.s.m. communicatie na de zomer aan inwoners met het verzoek foto’s 
(max. 5) in te zenden van mooie plekken in de 12 kernen. Doorlopende en ook steeds vernieuwende 
projectie. Bij de opening wordt dit onthuld en de inwoner met de mooiste foto’s wordt uitgenodigd. 
Men moet wel afstand doen van de auteursrechten. Werkgroep maakt 1e selectie van de foto’s. 

Kanttekeningen
Zie onder kopje financiën. 
Communicatie
De stukken worden in het bestuursinformatiesysteem gepubliceerd. Geen aparte communicatie. 

Financiën, risico’s en indicatoren
Voor de realisatie van de genoemde waardevolle symbolen is geen budget  opgenomen in het krediet 
voor de nieuwe raadzaal. De kosten voor de vlag en mast komen ten laste van het reguliere budget 
facilitaire zaken. De overige kosten bedragen circa € 5.000. Daarvoor zal dekking worden gezocht 
binnen het krediet voor de nieuwe raadzaal of het reguliere budget van raad en griffie.

6 september 2019
De griffier,
J.A. Hekman
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Raadsbesluit

Onderwerp

Inrichting nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen; eindvoorstel

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

1 oktober 2019

Commissie

17 september 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/154582-VB/19/95205

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van de griffier van 6 september 2019;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 17 september 2019;

Besluit

Voor de symbolen in de nieuwe raadzaal de volgende locaties vaststellen:

Vlag: De Nederlandse vlag wordt geplaatst in de hoek van de raadzaal. De gemeentelijke vlag wordt 
geplaatst buiten het Koetshuis. 

Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis foto’s van Mirjam van ‘t 
Veld en Marc Witteman. Ook de foto van de voor dat jaar aangestelde kinderburgemeester komt in 
de foyer te hangen. 

Artikel 1 Grondwet: dit punt wordt vanwege ontbreken budget aangehouden. 

Koning of Koningspaar: in de raadzaal, bij de vlag, een kleurenfoto van het Koningspaar van Erwin 
Olaf. 

Gemeentewapen: met folie op de glazen deuren van ingang en tussendeur foyer en raadzaal. 

De 12 kernen: digitale schilderijlijst met foto’s in foyer begane grond. 

1 oktober 2019

Griffier Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend
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