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Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 01-10-2019 19:30 uur

 
4en1 theater 

1.
19:30

Opening  
   
 
 

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners  
   
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 30 september 2019, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht. 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. 

0

3.
19:50

Vaststellen van de agenda  
   
 
 

0

4.
19:55

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 1 en 9 juli en 3 september 2019  
   
 
 

3

5.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 30 september 2019, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl. 

0

6.
20:25

Ingekomen stukken en mededelingen  
 
 

3

20.30 Hamerstukken  
 
 

0

7. Jaarrekening 2018 Wereldkidz  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: chris.schuckman@stichtsevecht.nl
De jaarrekening 2018 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) moet
worden vastgesteld door de raad. De commissie sociaal domein van 10 september 2019 heeft
ingestemd met behandeling als hamerstuk. 

3

8. Begroting Wereldkidz 2019  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas

3
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Behandelend ambtenaar: chris.schuckman@stichtsevecht.nl
De begroting 2019 van De Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz) moet
worden goedgekeurd door de raad. De commissie sociaal domein van 10 september 2019 heeft
ingestemd met behandeling als hamerstuk. 

9. Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 van het Plassenschap Loosdrecht.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Caspar Toetenel
Uit de ontwerpbegroting 2020 blijkt dat het Plassenschap het financieel perspectief en de ambities
ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten heeft moeten bijstellen. De wijzigingen komen
voort uit de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. 
De commissie fysiek domein van 10 september 2019 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk. 

7

10. Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Caspar Toetenel
Uit de ontwerpbegroting 2020 blijkt dat het Recreatieschap het financieel perspectief en de ambities
ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten heeft moeten bijstellen. De wijzigingen komen
voort uit de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. 
De commissie fysiek domein van 10 september 2019 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk. 

6

11. Inrichting nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
In de nieuwe raadzaal worden waardevolle symbolen (de gemeentelijke en Nederlandse vlag, de
portretten van de burgemeesters, het portret van de Koning en Koningin en het gemeentewapen)
aangebracht. 

2

12. Raadsvoorstel rechtspositionele regelingen griffie  
   
 
Het college heeft vijf regelingen voor het gemeentepersoneel herzien:  
1. werving en selectie;  
2. studiefaciliteiten;  
3. reis- en verblijfkosten; 
4. werktijden;  
5. “Het goede gesprek”. 
De raad moet rechtspositionele regelingen voor de griffie vaststellen. De werkgeverscommissie stelt
voor de regelingen vast te stellen. 

7

- Bespreekstukken  
Openbaar  
 
 

0

13.
20.35

Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: jody.van.eijnatten@stichtsevecht.nl
In de nota Positief Gezondheidsbeleid wordt het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar
beschreven. 
De nota laat zien op welke speerpunten de gemeente zich de komende vier jaren extra gaat richten
om de volksgezondheid te bevorderen. Deze speerpunten zijn gekozen op basis van de landelijke
nota gezondheidsbeleid, de resultaten van de monitoring van de GDD regio Utrecht (GGDrU) en
overleg met lokale partners en adviesraden 
 
De speerpunten zijn:  
- Gezond gewicht 
- Middelengebruik 
- Mentale gezondheid. 
 
Discussiepunt: prioritering thema eenzaamheid. 
De fractie van Maarssen 2000 overweegt een amendement of motie in te dienen. 

7

14.
20.50

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.  
Bespreekstuk  

3
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Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Erik Broeke
Met de subsidieregeling worden bewoners gestimuleerd hun dakafvoeren af te koppelen van het
vuilwaterriool. 
Bespreekstuk op verzoek van de PVV i.v.m. de verplichting. De PVV is van plan een amendement in
te dienen. 

15.
21.00

Bestuursrapportage 2019  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Marleen de Brouwer
Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de
programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v. de begroting. 
 
ChristenUnie en GroenLinks willen het onderzoek naar het instellen van een mediafonds bespreken. 

6

16.
21.15

Protocol vermoedens van integriteitsschending politieke ambtsdragers  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
Behandelend ambtenaar: Marie-Jose Hemels
Het Protocol geeft regels voor het melden van vermoedens van integriteitsschendingen door
politieke ambtsdragers. Bespreekpunt omdat tijdens de commissie een aantal wijzigingen op het
voorstel en het protocol zijn toegezegd. 

5

17.
21:30

Startnotitie Regionale Energie Strategie U16.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en het proces om te komen tot de eerste Regionale
Energiestrategie (RES 1.0) van de RES-regio U16. Deze regio bestaat uit 16 gemeenten en 4
waterschappen in de provincie Utrecht en de provincie Utrecht zelf. 
De commissie fysiek domein van 16 september heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. 
De fractie van Streekbelangen heeft drie amendement aangekondigd. 

5

18.
21.50

Beoordelingskader en uitgangspuntennotitie Ruimtelijk-economisch programma (REP).  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Voor het realiseren van de woningbouwopgave in de regio en het bouwen van de juiste woningen op
de juiste plek zijn grote investeringen in mobiliteitsmaatregelen noodzakelijk. Hiervoor is een
adequate verstedelijkingsstrategie vereist om mobiliteitsknelpunten op te lossen en de kwaliteit in de
regio verder uit te bouwen. Om deze besluiten zo goed mogelijk in samenhang te nemen wordt in de
regio samengewerkt in het REP. 
De commissie fysiek domein van 17 september 2019 heeft ingestemd met behandeling als
besprekstuk. 

10

19.
22.10

Motie GroenLinks - Toekomst Schiphol.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Linda van Dort
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Motie van GroenLinks waarin het college wordt opgedragen om te bepleiten dat in ieder geval tot
minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol plaatsvindt. De motie is in de raad van 1 juli
aangehouden en verwezen naar de commissie. 
Besproken in de commissie fysiek domein van 10 september 2019. 

1

20.
22.30

Motie GroenLinks en Streekbelangen – Businesscase geluidscherm met zonnepanelen langs de A2.  
Bespreekstuk  
 
Besproken in de commissie fysiek domein van 10 september 2019. GroenLinks en Streekbelangen
komen met een aangepaste motie. 

0

22.45 Sluiting  
Openbaar  
 
 

0
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Gemeente Stichtse Vecht  Endelhovenlaan 1  3601 GR Maarssen

T: 14 0346 
info@stichtsevecht.nl
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