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Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 02-06-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ap Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35
Digitale vergadering 1
Digitale vergadering

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

1.
19:30

Opening.

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners.

4

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot vrijdag 29 mei 2020, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.
19:50

Vaststellen van de agenda.

2

Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond hebben een motie vreemd aan de orde van de dag
aangekondigd met als onderwerp - Coronafonds voor maatschappelijke en culturele organisaties en
voorieningen en cultuurhistorische instellingen.

4.
19:55

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 3 maart en 6/7 mei 2020.

0

5.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad.

0

Vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 29 mei 2020, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl.

6.
20:25

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-juni/19:30/print

3
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Overzicht ingekomen stukken 2020

20.30

Hamerstukken

0

7.

Subsidieprogramma 2021-2024
Hamerstuk

8

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Susanne Dix
De subsidieverordening vormt het juridisch kader voor alle door de gemeente te verlenen subsidies.
Het subsidieprogramma geeft de uitgangspunten voor de subsidieverlening en beschrijft de
subsidieregelingen.
De commissie Sociaal Domein van 12 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

8.

Financiële stukken Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Natascha Toxopeus
Voorstel is geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) over de ontwerpbegroting 2021 en de eerste
begrotingswijziging 2020.
De commissie Bestuur en Financiën van 19 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

9.

Voorlopige Jaarstukken VRU
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
Voorstel is geen zienswijze in te dienen over de voorlopige jaarstukken 2019, Ontwerpbegroting
2021 en de geactualiseerde begroting 2020 en de financiële consequenties op te nemen in de
Kadernota 2021 van Stichtse Vecht.
De commissie Bestuur en financiën van 19 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als
hamerstuk.

10.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, legalisatieaanvraag paardenstal aan de Slootdijk 1 in
Loenen aan de Vecht.
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman en Maarten van Asch
Betreft het niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag
omgevingsvergunning voor een paardenstal aan de Slootdijk 1 in Loenen aan de Vecht.
De commissie Fysiek Domein van 19 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
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Eerste begrotingswijziging 2020 Plassenschap Loosdrecht e.o.
Hamerstuk

10

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman en Caspar Toetenel
Betreft het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2020 van het
Plassenschap Loosdrecht e.o. Extra lasten kunnen niet binnen de begroting van het Plassenschap
worden opgevangen. Voorgesteld wordt de financiële gevolgen op te nemen in de
bestuursrapportage 2020.
De commissie Fysiek Domein van 19 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

12.

Eerste begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Hamerstuk

9

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman en Caspar Toetenel
Betreft het indienen van een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2020 van
het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden dekt het tekort
uit de eigen reserves. De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de
deelnemersbijdrage van de gemeente.
De commissie Fysiek Domein van 19 mei 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

13.

Ontwerpbegroting 2021 AVU.
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Betreft het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke
regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU). De verhoogde bijdrage aan de AVU zal leiden tot een
stijging voor de afvalstoffenheffing. De stijging in kosten zal worden betrokken bij het opstellen van
de Kadernota 2021.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020. Toegezegd is dat de zienswijzebrief
wordt aangescherpt. Deze wordt voor 27/5 aan de stukken toegevoegd.

14.
20:45

Bespreekstukken

0

Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek.
Bespreekstuk

20

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Ilse Vaartjes en Roy van Pamelen
Betreft de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. In totaal is op de locatie
ruimte voor ongeveer 1500 tot 2300 woningen. Dit betreft gestapelde woningbouw (appartementen),
waarvan minimaal 30% sociale huur, 30% middenhuur en 10% in het grotere segment.
Voorstel is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 7 januari en in de raad van 28
januari 2020. In de raad van 28 januari 2020 terugverwezen naar de commissie fysiek Domein. Naar
aanleiding van de raadsvergadering van 28 januari is door het college een memo toegevoegd
betreffende een reactie op de in de raad gestelde vragen en ingediende moties en amendementen.
In de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 10 maart 2020 is niet tot een afronding
gekomen. Het debat is voortgezet op 12 mei 2020.
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Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 12 mei 2020.

15.
22:15

Vastgoednota 2020.
Bespreekstuk

13

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Inge te Kulve
De Vastgoednota is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie als
eigenaar en beheerder van het gemeentelijk vastgoed. In deze Vastgoednota wordt het
beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven alsmede sturing gegeven aan de strategische
vastgoedportefeuille. Het Vastgoedbeleid uit de voorgaande jaren wordt met deze nota
geactualiseerd.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 20 mei 2020. De commissie heeft voorgesteld
deze te agenderen als bespreekonderwerp. Meerdere amendementen zijn aangekondigd.

16. 20
min

Integraal beleidskader sociaal domein
Bespreekstuk

9

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: alies.bakker@stichtsevecht.nl
Het Integraal beleidskader sociaal domein is een beleidskader op hoofdlijnen en geeft richting en
focus voor de toekomst.
Is besproken in de commissie Sociaal Domein van 12 mei 2020. Op verzoek van de fractie van
GroenLinks behandeling als bespreekpunt. Discussiepunt is de concretisering van de nota. De
fractie van GroenLinks heeft een motie aangekondigd.

17. 30
min

Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid.
Bespreekstuk

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
De subsidieregeling is een uitwerking van vastgesteld beleid om initiatieven vanuit de samenleving
te ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van de CO² uitstoot door reductie
van energieverbruik of de opwekking van duurzame energie.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 mei 2020. Op verzoek van de commissie komt
het college met een gewijzigd voorstel.

18. 30
min

Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken.
Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Peter Koster en Olivier de Jonge Oudraat
In de periode juni tot en met november 2019 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan
naar het gebeidsgericht werken in de gemeente Stichtse Vecht, met als hoofdvraag: "In hoeverre
draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de
doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?".
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 mei 2020. De fracties van ChristenUnie-SGP,
Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, GroenLinks en Streekbelangen zijn voorstander van een knip in de
beslispunten.

19. 30
min

Moties Routekaart duurzaamheid.
Bespreekstuk

2

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
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A. Motie Streekbelangen, VVD en Het Vechtse Verbond - Nieuwe kaders voor Routekaart
duurzaamheid.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 4 februari 2020.
B. Motie GroenLinks - doelgericht op weg naar een schoon en gezond leefklimaat Stichtse Vecht.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 12 mei 2020.

20. 20
min

1

Motie Streekbelangen e.a. - Openbare Inclusieve Toiletten.
Bespreekstuk
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Motie van Streekbelangen en 7 andere partijen - Openbare Inclusieve Toiletten.
Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 19 mei 2020.

Sluiting

0

N.B.:

0

Gezien de lengte van de agenda is de verwachting dat de vergadering zal worden geschorst en op
woensdag 3 juni zal worden voortgezet.

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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