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Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 22-12-2021 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
1.
Heropening
Openbaar

7.a
19:30

Benoeming commissielid PvdA

2

3

De raad wordt voorgesteld dhr. L. Koning, wonende te Maarssen, te benoemen als commissielid
voor de fractie PvdA.

7.b
19:40

Benoeming commissielid PvdA

3

De raad wordt voorgesteld dhr. D. de Vries, wonende te Maarssen, te benoemen als commissielid
voor de fractie PvdA.

4.
19:50

Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 2 en 9 november 2021

2

5.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad

0

Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 20 december 2021, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.

6.
20:25

Ingekomen stukken en mededelingen

3

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

20:30

Hamerstukken
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8.

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Benoeming lid Raad van Toezicht
Hamerstuk

2

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt
De raad wordt gevraagd om de heer R. van Rijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te
benoemen als lid van de Raad van Toezicht van stichting de Vechtstreek (hieronder vallende
regionale scholengemeenschap Broklede en de Rientjes mavo).
De commissie Sociaal Domein van 30 november 2021 heeft behandeling als Hamerstuk
voorgesteld.

9.

Begrotingswijziging 2021 -1 GGD regio Utrecht
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jody van Eynatten
De raad wordt gevraagd om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de
begrotingswijziging.
De commissie Sociaal Domein van 30 november 2021 heeft behandeling als Hamerstuk
voorgesteld.

11.

Bp Schuurwoning buitenplaats Weeresteyn’ nabij Zandpad 32
Hamerstuk

15

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jeremy Bouwmeester
De raad wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan “Schuurwoning buitenplaats Weeresteyn”
nabij Zandpad 32 Nieuwersluis gewijzigd vast te stellen. Met het plan wordt het slopen van de oude
loods beoogd en daarvoor in de plaats een schuurwoning te realiseren. Er zijn vijf unieke
zienswijzen ingediend. Deze geven geen aanleiding om het initiatief van medewerking te
onthouden.
De commissie Fysiek Domein van 6 december 2021 heeft behandeling als Hamerstuk voorgesteld.

12.

Coördinatiebesluit voor te voeren planologisch juridische procedures herontwikkeling van 3
woongebouwen aan de Schepersweg 70 t/m 78, 148 t/m 156 en 226 t/m 234 te Breukelen
Hamerstuk

4

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Judith Thijssen
Woningstichting Vecht en Omstreken heeft een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van drie
woongebouwen aan de Schepersweg 70 t/m 78, 148 t/m 156 en 226 t/m 234 in Breukelen. De raad
wordt voorgesteld de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de
voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling benodigde besluiten.
De commissie Fysiek Domein van 6 december 2021 heeft behandeling als Hamerstuk voorgesteld.
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13.

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

1e begrotingswijziging 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Hamerstuk

5

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland (RMN) hebben enkele budget neutrale
verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het
Recreatieschap. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de voorgenomen 1e
begrotingswijziging 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de zienswijze vast te
stellen.
De commissie Fysiek Domein van 7 december 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

14.

1e begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht en omstreken
Hamerstuk

5

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Binnen de begroting van Recreatie Midden-Nederland (RMN) hebben enkele budget neutrale
verschuivingen plaatsgevonden. Deze verschuivingen werken ook door in de begroting van het
Plassenschap. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de voorgenomen 1e
begrotingswijziging 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de zienswijze vast te stellen.
De commissie Fysiek Domein heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

15.

Belastingverordeningen 2022
Hamerstuk

22

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
De raad wordt voorgesteld de volgende belastingverordeningen 2022 inclusief tabellen en bijlagen
vast te stellen:
A. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022
B. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022
C. Verordening rioolheffing 2022
D. Verordening afvalstoffenheffing 2022
E. Verordening hondenbelasting 2022
F. Verordening watertoeristenbelasting 2022
G. Verordening kadegelden 2022
G. Bijlage kadegelden 2022 (Afmeerplaatsen in Stichtse Vecht)
H. Verordening marktgelden 2022
I. Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
J. Verordening leges 2022
J. Bijlage tarieventabel legesverordening 2022
J. Bijlage tarieventabel bouwsom 2022
K. Verordening forensenbelasting 2022
L. Verordening parkeerbelastingen 2022
M. Verordening precariobelasting 2022
N. Verordening toeristenbelasting 2022
De commissie Bestuur en Financiën van 7 december 2021 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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16.

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Gemeentefonds Septembercirculaire 2021
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
De raad wordt voorgesteld de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2021 (€
571.786) en 2022 (€ 131.113) toe te voegen aan de Risicoreserve Corona en de 12e
begrotingswijziging van 2021 en de 2e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.
De commissie Bestuur en Financiën van 7 december 2021 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.

23.

Tussentijdse wijziging regionale huisvestingsverordening
Hamerstuk

7

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De Huisvestingsverordening Regio Utrecht is geëvalueerd en dat heeft geleid tot een beperkt aantal
inhoudelijke wijzigingen. Tevens is een aantal juridische en technische wijzigingen doorgevoerd. De
raad wordt voorgesteld de verordening tot 1ste wijziging van de Huisvestingsverordening Regio
Utrecht 2019 – Gemeente Stichtse Vecht vast te stellen.
In afwachting van de beantwoording van vragen van de PVV over de toewijzing aan eigen
inwoners heeft de commissie Fysiek Domein van 7 december 2021 behandeling als bespreekstuk
voorgesteld.

24.

Woonzorgvisie
Hamerstuk

6

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt en Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De Woonzorgvisie is opgesteld op basis van de woonzorganalyse uit 2021 en in samenspraak met
alle relevante, maatschappelijke partners. In de woonzorganalyse komt naar voren wat de
huisvestingsopgave tot 2030 voor Stichtse Vecht is.
Op verzoek van de PVV, vanwege een verzoek tot tekstwijziging, heeft de commissie Fysiek
Domein van 7 december 2021 behandeling als bespreekstuk voorgesteld.

20:40

Bespreekstukken

0

17.
20:40

Stemmen - Motie SSV - Opstelllen Protocol Actieve Informatieplicht nav lessen grote projecten
Motie

1

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2021 zijn de stemmen gestaakt. De eerstvolgende
raadsvergadering wordt de motie dan opnieuw in stemming gebracht.
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10.
20:45

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Verordening Wmo en Jeugd 2022
Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Else Boss
De huidige Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en de Verordening Jeugd is aangepast en
geïntegreerd tot één Verordening Wmo en Jeugd. De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening
vast te stellen onder intrekking van de oude verordeningen. Daarnaast wordt gevraagd te besluiten
voor de maatwerkvoorziening Wmo-begeleiding geen eigen bijdrage te heffen en de gemiste
inkomsten uit de eigen bijdrage te dekken uit de vrijvallende middelen voor beheerskosten
wijkteam. En als laatste beslispunt gebruik te maken van de zorg-in-natura tarieven van regio
Utrecht-West om de hoogte van het persoonsgebonden budget voor jeugdhulp en Wmobegeleiding te bepalen.
De commissie Sociaal Domein van 8 december 2021 heeft behandeling als Hamerstuk voorgesteld.

18.
21:30

Regionale Agenda Jeugd
Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Else Boss
De Regionale Agenda Jeugd is opgesteld door de Utrecht-West gemeenten. Het geeft helderheid
over hoe in regioverband wordt samengewerkt om de beschikbaarheid en continuiteit van jeugdzorg
te borgen en door te ontwikkelen. De raad wordt voorgesteld de Regionale Agenda Jeugd Utrecht
West 2022-2025 vast te stellen.
De commissie Sociaal Domein van 30 november 2021 heeft behandeling als Bespreekstuk
voorgesteld. Reden is dat vrijwel alle fracties vraagtekens hebben bij de regionale agenda en het
meer gezien wordt als een papieren tijger, om te voldoen aan een verplichting vanuit het Rijk. De
commissie is door het college geïnformeerd is dat de notitie niet meer aangepast kan worden en
met name gezorgd moet worden voor een goede lokale borging. Ter besluitvorming ligt het voorstel
nu voor.

20.
22:15

Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025
Bespreekstuk

9

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Marcel Scheefhals
De raad wordt voorgesteld de nota 'Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025' vast te stellen. De
nota laat zien op welke 6 speelvelden de gemeente zich de komende vier jaar gaat richten om sport
en bewegen meer te bevorderen
De commissie Sociaal Domein van 8 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Er zijn veel vragen gesteld. Door het college is toegezegd om een nadere toelichting te
geven op de financiën. En voor het SMART uitwerken van de doelen is verwezen naar
uitvoeringsprogramma dat op een later moment aan de raad wordt aangeboden.
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21.
23:00

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Kockengen Waterproof nadere fasering
Bespreekstuk

6

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Kockengen Waterproof is een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht in overleg met bewoners en
bedrijven oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en de
aangrenzende polder. Met dit voorstel wordt de raad geinformeerd over de bijgestelde planning en
gevraagd de totaalinvesteringen per fase vast te stellen in plaats van per jaarschijf en per
activasoort (wegen, riolering e.d.) en de voorgestelde aanvullende investeringen beschikbaar te
stellen.
De commissie Fysiek Domein van 6 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Gevraagd is onder meer om een nadere onderbouwing en een amendement is
aangekondigd. N.a.v. de commissiebehandeling is een gewijzigd voorstel gepubliceerd. De
wijzigingen zijn gearceerd.

22.
Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed
60min. Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Pauline van Norden
In het addendum op het collegewerkprogramma zijn de duurzame ambities opgenomen. Een van
deze ambities is om in 2030 te komen tot een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Een van
de onderdelen om deze doelstelling te behalen is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
De raad wordt gevraagd de kaderstellende nota Verduurzaming gemeentelijk vastgoed vast te
stellen. Een investering voor de duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed 2022-2024 van
€ 2.390.497,00 beschikbaar te stellen. En de middelen voor het flexibele budget (€ 100.000) en de
basismaatregelen van (€ 65.000) beschikbaar te stellen.
De commissie Fysiek Domein van 1 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Bij het voorstel zijn meerdere amendementen aangekondigd.

25.
Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI) Burgemeester Waverijnweg
20min. Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Arjen van Kempen
De raad wordt een besluit gevraagd een besluit te nemen om de verkeersregelinstallaties van de
Burgemeester Waverijnweg te vervangen. De huidige investeringskredieten te laten vrijvallen en
nieuwe investeringskredieten vast te stellen.
De commissie Fysiek Domein van 8 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Een amendement is aangekondigd door de fractie SSV.
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26.
Rekenkameronderzoek Afvalinzameling Stichtse Vecht
20min. Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De Rekenkamercommissie heeft in de periode december 2020 tot en met mei 2021 onderzoek
gedaan naar de afvalinzameling in de gemeente Stichtse Vecht. De raad wordt voorgesteld kennis
te nemen van het eindrapport en de in het rapport opgenomen conclusies te onderschrijven. De
aanbevelingen aan de raad over te nemen zoals het instellen van een werkgroep om de evaluatie
van de huidige afvalvisie en het huidige grondstoffenplan te begeleiden en (mede) kaders te
stellen voor de volgende beleidsperiode en de informatiebehoefte van de raad te formuleren. En
het college op te dragen de aan haar gerichte aanbevelingen te implementeren en periodiek te
rapporteren.
De commissie Fysiek Domein van 8 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Door de fractie SB is een amendement aangekondigd.

27.
Omgevingsvisie Stichtse Vecht
90min. Bespreekstuk

16

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
De Omgevingsvisie Stichtse Vecht geeft voor een periode van 10 tot 20 jaar de hoofdlijnen aan voor
de fysieke leefomgeving op strategisch-tactisch niveau. In de Omgevingsvisie zijn ambities en
doelen vastgelegd die binnen programma's nader worden uitgewerkt. Er zijn 97 zienswijzen
ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is de ontwerp Omgevingsvisie deels gewijzigd. De
raad wordt voorgesteld de omgevingsvisie Stichtse Vecht vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Structuurvisie Breukelen 2002.
De commissie Fysiek Domein van 30 november heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Verschillende moties en amendementen zijn aangekondigd.

28.
Transitie Visie Warmte
60min. Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
Landelijk is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig aardgasvrij is. Iedere gemeente is verplicht
een Transitie Visie Warmte op te stellen en vast te laten stellen uiterlijk in 2021. De gemeenten
heeft daarbij de regie op de uitvoering. De Transitie Visie Warmte geeft richting aan de manier
waarop de uitvoering van dit proces tot stand moet komen. De raad wordt voorgesteld de Transitie
Visie Warmte vast te stellen.
De commissie Fysiek Domein van 1 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Meerdere fracties vonden het voorstel niet besluitrijp. Een enkele fractie overweegt het
standpunt of het indienen van een amendement.
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29.
9e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
40min. Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voorstel is de 9e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) vast te stellen.
Door het jaar heen is er een aantal wijzigingen van de model APV van de VNG geweest waarvan
voorgesteld wordt die nu in één keer te verwerken. Daarnaast is een aantal aanvullende wijzigingen
voorgesteld.
De commissie Bestuur en Financiën van 7 december heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Er zijn meerdere moties ingediend en een amendement is aangekondigd. Naar
aanleiding van de commissiebehandeling worden de moties nog aangepast.

30.
Vaststellen Participatieleidraad
20min. Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Bart Lammers
Voorstel is de Participatieleidraad Stichtse Vecht vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
nota Burgerparticipatie ‘Een andere manier van samenwerken’.
De commissie Bestuur en Financiën van 7 december 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. GroenLinks heef aangekondigd mogelijk een amendement in te dienen om de rol van
de raad in het participatieproces op te laten nemen.

31.
Motie vreemd aan de agenda - HVV e.a. inzake Geen windmolens aan de gemeentegrens
20min. Motie

1

N.a.v. de commissiebehandeling van 1 december is de motie aangepast.

32.
Motie vreemd aan de agenda - PvdA inzake mondkapjes scholieren
20min. Motie

1

33.
Motie vreemd aan de agenda - VVD e.a. inzake Opkoopbescherming
20min. Bespreekstuk

1

34

Motie vreemd aan de agenda - GoenLinks inzake Samenstelling Presidium Gemeenteraad Stichtse
Vecht
Bespreekstuk

1

Sluiting

0

N.B.: Gezien de lengte van de agenda zal de vergadering worden geschorst en op woensdag 12
januari worden voortgezet.

0

N.B.
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