6-7-2021

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 06-07-2021 19:30 uur
Voorzitter: A.J.H.T.H. 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.
De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

1.
Opening
19:30

0

2.
Spreekrecht inwoners
19:30

1

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 5 juli 2021, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.
Vaststellen van de agenda
19:50

1

4.
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van 8 juni 2021
19:55

1

5.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
19:55

0

Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 5 juli 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
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6.
Ingekomen stukken en mededelingen.
20:25

2

Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 5 juli
2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
Overzicht ingekomen stukken

6a.

Benoeming commissielid CDA
Bespreekstuk

3

Toegevoegd agendapunt

20:30 Hamerstukken

0

7.

5

Begroting en bedrijfsplan Kansis 2022
Hamerstuk
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Judith de Jong
Het voorstel is om kennis te nemen van de begroting en het bedrijfsplan van Kansis 2022 en geen
zienswijze in te dienen.
Doelstelling bij beide begrotingen is om de omzet ten minste gelijk te houden met een lichte stijging,
ondanks een dalend aantal WSW medewerkers en dankzij instroom van nieuwe doelgroepen.
Stijgende kosten zullen moeten worden opgevangen door efficiënter werken en optimalere omzet.
Hierdoor blijft het volume in stand om een efficiënte leer/ontwikkelomgeving te garanderen.
De commissie Sociaal Domein van 15 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

8.

Ontwerpbegroting GGDrU
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jody van Eijnatten
Advies is in te stemmen met de begroting van de GGDrU en een zienswijze in te dienen. In de
zienswijze wordt de GGD geadviseerd om de verhoging voor privacy en informatiebeveiliging te
deken uit de eigen middelen en voor 2023 op te voeren via de Kaderbrief 2023.
De commissie Sociaal Domein van 15 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

9.

Jaarstukken Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
Voorstel is in te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en de
geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de financiële
consequenties op te nemen in de Kadernota 2022 van Stichtse Vecht.
De commissie Bestuur en Financiën van 22 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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10.

BGHU Ontwerpbegroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021 en de jaarstukken 2020
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Voorstel is kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks
bestuur van de BghU over de ontwerpbegroting 2022.
De commissie Bestuur en Financiën van 22 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

11.

Actualisatie Financiële verordening, nota reserves en voorzieningen en nota waardering en
afschrijving vaste activa
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Het voorstel is:
1. In te stemmen met de actualisatie van de Financiële verordening en de in dit voorstel genoemde
financiële nota's.
2. De (geactualiseerde) Financiële verordening vast te stellen.
3. De (geactualiseerde) Bijlage Nota Reserves en voorzieningen vast te stellen.
4. De (geactualiseerde) Nota Waardering en afschrijving vaste activa vast te stellen.
De commissie Bestuur en Financiën van 22 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

12.

Definitief Integraal programma van Eisen, Functioneel Ontwerp en Stedenbouwkundig Programma
van Eisen voor Zuilense Vecht.
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jurgen Prins
Zuilense Vecht wordt het Sportief Park, het groene middengebied tussen Zuilen in Utrecht en Op
Buuren in Stichtse Vecht dat samen met de gemeente Utrecht wordt ontwikkeld. Tevens realisatie
van 125 tot 150 woningen. Naar aanleiding van de inspraak is een beperkt aantal wijzigingen
aangebracht in het concept Integraal Programma van Eisen en functioneel Ontwerp. Het
Stedenbouwkundig Programma van Eisen behoefde geen wijzigingen. De raad wordt gevraagd
beide programma's vast te stellen en de opgelegde geheimhouding op de concept grondexploitatie
te bekrachtigen.
De commissie Fysiek Domein van 22 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

13.

Perspectiefnota Landbouw.
Hamerstuk

3

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Caspar Toetenel
De Perspectiefnota Landbouw is een van de uitwerkingen van de ambitie van Stichtse Vecht om te
werken aan een vitaal platteland en is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De raad wordt
gevraagd de nota vast te stellen.
De commissie Fysiek Domein van 22 juni 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

20:35 Bespreekstukken
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14.
Instemmen met de voorgenomen fusie basisschool De Tweemaster en basisschool De Flambouw te
20.35 Nigtevecht
Bespreekstuk

10

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt
De schoolbesturen van Talent Primair en Vechtstreek en Venen zijn voornemens per 1 augustus
2021 de onder hun bestuur ressorterende scholen de Tweemaster en De Flambouw te Nigtevecht te
fuseren. De afgelopen jaren zijn de afzonderlijke scholen al naar elkaar gegroeid, waardoor deze
fusie een min of meer logische vervolgstap is. De scholen zijn afzonderlijk te klein om levensvatbaar
te zijn. Na de fusie ontstaat een school met 160 leerlingen die wel levensvatbaar blijft. De raad wordt
voorgesteld in te stemmen met het verzoek inzake voorgenomen fusie basisschool De Tweemaster
en basisschool De Flambouw te Nigtevecht. en af te zien van het recht (artikel 159 lid 2 Wet op
Primair Onderwijs) om als gemeente de openbare school over te nemen en zelf in stand te houden.
Het voorstel kon niet tijdig in procedure worden gebracht. Besloten is om het rechtstreeks voor de
raad te agenderen en de commissie schriftelijk te consulteren.

15.
Bestuurlijke uittreden DRV uit WerkwIJSS
20.55 Bespreekstuk

6

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Judith de Jong
WerkwIJSS Schoon (Stichting SchoonmaakWerk) is één van de vier stichtingen die op 1 januari
2019 is ontstaan na de ontmanteling van PAUW Bedrijven.
Naast de gemeente Stichtse Vecht, nemen de gemeenten De Ronde Venen, Lopik en IJsselstein
deel aan de stichting. Na beëindiging van de schoonmaakovereenkomst met de gemeente De
Ronde Venen, wil de gemeente De Ronde Venen zich bestuurlijk terug trekken uit WerkwIJSS
Schoon. Hiervoor is een wijziging in de statuten nodig. De statuten van stichting WerkwIJSS Schoon
kunnen worden aangepast met inachtneming van de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden.
Advies: instemmen met de uittreding en geen zienswijze in te dienen.
De commissie Sociaal Domein van 15 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld in
verband met een aangekondigde motie.

16.
Afwijzen bestemmingsplan Straatweg naast 76a in Breukelen.
21.15 Bespreekstuk

15

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Joost Broeke
De aanvraag betreft een verzoek om een nieuwe woning te realiseren op het perceel naast
Straatweg 76a in Breukelen, gelegen langs de Vecht op een buitenplaatszone. De raad wordt
voorgesteld de aanvraag voor het vaststellen van het bestemingsplan "Straatweg naast 76a in
Breukelen" af te wijzen op basis van de argumenten dat het ingediende plan niet aan het provinciaal
beleid voldoet, niet in de gemeentleijke visie en het gemeentelijk beleid past en dat de ontwikkeling
van een woning op deze locatie niet aan een goede ruimtelijke ordening voldoet.
Het voorstel is eerder besproken in de commissie Fysiek Domein van 25 mei 2021 en vervolgens in
de commissie van 22 juni.
De commissie Fysiek Domein van 22 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fracties van Lokaal Liberaal, CDA en Het Vechtse Verbond hebben aangekondigd het besluit te
willen amenderen en met een motivatie te komen waarom de woning wel gebouwd zou mogen
worden.
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17.
Ontwerpbegroting 2022 Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
22.00 Bespreekstuk

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Lykle Ganzevoort
Zowel de inzamelings- als de verwerkingskosten zijn in de begroting 2022 nagenoeg gelijk aan de
begroting van 2021. Met betrefkking tot de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen adviseert de
AVU om het oorspronkelijke bedrag van € 17 per ton huishoudelijk afval te verhogen naar € 35 per
ton huishoudelijk afval. Dit advies wordt gezien als een rechtstreeks en logisch gevolg van de
kostenstijgingen in de voorgaande jaren per ton te verwerken afval.
Omdat de ontwerpbegroting 2022 solide is en in de pas loopt met de gemeentelijke begroting 2022
wordt aan de raad voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.
De commissie Fysiek Domein van 23 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld
omdat meerdere fracties het besluit willen amenderen en toch zienswijzen willen indienen.

18.
60
min

Zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief U16.
Bespreekstuk

19

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Betreft de zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16. De
zienswijzen van de 16 gemeenteraden vormen de basis voor het definitieve IRP dat in Q4 2021 aan
de raad wordt voorgelegd. Op deze wijze heeft de raad de mogelijkheid om aan de voorkant nog
invloed uit te oefenen op de inhoud van het IRP.
Het voorstel is in de commissies Fysiek Domein van 15 en 23 juni 2021 besproken.
De commissie Fysiek Domein van 23 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld in
verband met de aangekondigde amendementen en moties.

19.
60
min

Jaarstukken 2020
Advies uitbrengen aan de raad

14

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over
2020.
De raad wordt voorgesteld de in de Jaarstukken 2020 beschreven resultaatbestemming na
budgetoverheveling en vormen van bestemmingsreserves, waarvoor onderliggende beslispunten zijn
voorgelegd, € 228.451 (negatief) vast te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene
reserve. Daarnaast om de jaarstukken vast te stellen en het college mandaat te verlenen om de
Controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden. En om de geactualiseerde
grondexploitaties vast te stellen en de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
De geheime bijlagen liggen voor de raad ter inzage bij de griffie.

20.

Motie vreemd aan de agenda - GL e.a. inzake wegnemen achterstallig onderhoud sportverenigingen
Motie

1

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Sluiting

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/6-juli/19:30/print

0

5/6

6-7-2021

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

N.B.:

0

Gezien de lengte van de agenda is de verwachting dat de vergadering zal worden geschorst en op
woensdag 7 juli zal worden voortgezet.

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