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Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 28-09-2021 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

 
Koetshuis 

Beperking als gevolg van advies coronamaatregelen  
 
De 1,5m is opgeheven maar het advies is nog steeds om 1,5 m afstand te houden. In afwachting van
de duiding van het advies wordt vooralsnog aan de 1,5 m. afstand gehouden.  
Iedereen dienst zich van te voren te melden. 
Er is in principe plaats voor raadsleden, voorzitter, griffie, collegeleden, en ambtelijke ondersteuning. 
Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of 
luisteren. Eventuele wijzigingen worden hier en via de sociale media gedeeld. 

 

0

1.
19:30

Opening  
   
 
 

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners  
   
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 27 september 2021, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

 

0

3.
19:50

Vaststellen van de agenda  
   
 
 

1

4.
19:55

Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 6 en 7 juli en 13 en 14 juli 2021  
   
 
 

2

5.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 27 september 2021, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.
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6.
20:25

Ingekomen stukken en mededelingen  
   
 
Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 27
september 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

 

4

7.a Voordracht en benoeming kandidaat wethouder  
Bespreekstuk  
 
Het raadsvoorstel wordt op een later moment aan de agenda toegevoegd.

 

0

7.b Benoeming nieuw raadslid  
Bespreekstuk  
 
Het raadsvoorstel wordt op een later moment aan de agenda toegevoegd.

 

0

7.c Benoeming commissielid Streekbelangen  
Bespreekstuk  
 
De raad wordt voorgesteld mevrouw G.H. Versloot, wonende te Breukelen, te benoemen als
commissielid voor de fractie Streekbelangen.

 

3

20:45 Hamerstukken  
Bespreekstuk  
 
 

0

8. Bestuursrapportage 2021  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
Met de bestuursrapportage geeft het college informatie aan de raad over de uitvoering van de
programmabegroting. en wordt verantwoording afgelegd. De raad wordt gevraagd de rapportage
vast te stellen,  kennis te nemen van beleidsmatige en financiële afwijkingen en voorgestelde
wijzigingen vast te stellen. Daarnaast dient de geheimhouding op de grondexploitatie bekrachtigd te
worden. 

De commissie Bestuur en Financiën heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld. 

 

5

9. Actualisatie Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Daphne Dijkstra
Voorstel is de Archiefverordening Stichtse Vecht 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van
de Archiefverordening gemeente Stichtse Vecht 2016 en kennis te nemen van de Beheerregeling
Informatiebeheer gemeente Stichtse Vecht 2021.

De commissie Bestuur en Financiën van 14 september 2021 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.

 

5

mailto:griffie@stichtsevecht.nl


23-09-2021 11:30 Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/print 3/5

10. Bestemmingsplan De Veenkluit in Tienhoven.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Doré Sengers
Het voorstel btreft de herontwikkeling van de locatie van Dorpshuis De Veenkluit, Ds. Ulferslaan 25-
29 in Tienhoven . Van basisschool, dorpshuis en gymzaal naar dorpshuis, gymzaal en maximaal 7
woningen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het stemmingsplan
ongewijzigd vast te stellen.

De commissie Fysiek Domein van 7 september 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

 

7

11. Verordening Plassenschap Loosdrecht.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
Het Plassenschap stelt voor om de huidige verordening te wijzigen naar de situatie van vóór 2018. In
de huidige verordening zijn o.a. bepalingen opgenomen over openbare orde en veiligheid,
volksgezondheid en bescherming van het milieu. De bescherming van deze belangen is ook in
andere wet- en regelgeving geregeld en is niet de primaire taak van het Plassenschap. De raad
wordt voorgesteld de reeds voorgelegde concept-zienswijze over te nemen.

De commissie Fysiek Domein van 14 september 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

 

9

12. Bestemmingsplan Straatweg 3a in Maarssen.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jeremy Bouwmeester
Het perceel Straatweg 3a in Maarssen is een deel van de vm. directeurswoning behorende bij de
Koninklijke Bammens en is bestemd als bedrijfswoning. De woning is al vele jaren niet in gebruik als
bedrijfwoning. De bestemming wordt op verzoek van initiatiefnemer gewijzigd van "Bedrijf" naar
"Wonen". Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan
ongewijzigd vast te stellen. 

De commissie Fysiek Domein van 14 september 2021 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.

 

3

20:50 Bespreekstukken  
 
 

0

13.
20:50

Box in de wijk.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Ger-Jan Marsiljé
Het voorstel ligt voor om een mobiele box aan te schaffen die overal in de gemeente in te zetten is
voor bewonersavonden, klankbordgroepen of andere participatietrajecten. De box is geschikt voor
maximaal 15 mensen, zonder de 1,5 meter maatregel. De aanschaf bedraagt € 40.000,--.

De commissie Fysiek Domein van 14 september 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld met als toelichting dat er vanuit de commissie geen draagvlak is voor dit voorstel. 
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14.
20:55

Opheffen geheimhouding onderdelen dossier Herenweg-Gageldijk  
Bespreekstuk  
 
Dit raadsvoorstel wordt nagezonden na het college van 21 september 2021. De raad wordt
voorgesteld om de eerder opgelegde geheimhouding op dit dossier grotendeels op te heffen. Dit
besluit maakt het mogelijk om het dossier in een navolgende commissie te bespreken zoals door een
aantal fracties is gevraagd. 

 

2

15.
21:00

Jaarrekening 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
(RHCVV)  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marieke van der Korput
De raad wordt voorgesteld de Jaarrekening 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen goed te keuren en in te stemmen met het in rekening brengen van het negatieve resultaat bij
de deelnemende gemeenten (aandeel Stichtse Vecht € 4.814). Tevens in te stemmen met de
Meerjarenbegroting 2022-2025 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de daarin
voorgestelde bijdrageverhoging van € 51.406, geen zienswijzen in te dienen en de financiële
consequenties te betrekken de Programmabegroting 2022.

De commissie Bestuur en Financiën heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Bespreekpunten zijn het proces en de verhoging van de bijdrage. Een amendement  is
aangekondigd.

 

8

16.
21.20

Herinvoeren starterslening.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
De Verordening Starterslening voorziet in het verstrekken van 18 of meer Startersleningen voor
jonge inwoners van Stichtse Vecht, met een maximum van € 30.000,-- per lening. De raad wordt
voorgesteld de verordening vast te stellen en de omvang van het budget vast te stellen op €
550.000,-- gelijk aan het bedrag dat voor Stichtse Vecht beschikbaar is bij het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. 

Bij dit voorstel is een amendement aangekondigd in de commissie Fysiek Domein van 14 september
2021  waardoor het als bespreekonderwerp is geagendeerd. 

 

4

17.
21.40

Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio U16.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Eline van Wel
Met de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) leggen 16 gemeenten, provincie Utrecht en 4
waterschappen vast met welke ambitie en hoe zij de regionale energievoorziening gaan
verduurzamen. De RES 1.0 voor de U16 bestaat uit een regionaal bod van 1,8 Twh aan duurzame
elektriciteit in 2030 in de vorm van wind- en zonne-energie. Een belanrijk onderdeel van de RES 1.0
is de Regionale Structuur warmte. De raad wordt voorgesteld de RES vast te stellen met een aantal
nader genoemde onderdelen en hier uitvoering aan te geven. 

De commissie Fysiek Domein van 7 september 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Er zijn nog openstaande vragen, een aantal moties zijn reeds ingediend en een nieuwe
motie is aangekondigd. 
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Endelhovenlaan 1  3601 GR Maarssen

14 0346 
info@stichtsevecht.nl

 

18.
22.40

Motie Welstandsvrije zones en vermindering regeldruk voor inwoners en organisaties  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
 

1

24.
23:00

Sluiting  
Bespreekstuk  
 
 

0
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