
Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 01-11-2022 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 

1.
19:30

Opening  
   
 
 

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners  
   
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 31 oktober 2022, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

 

0

3.
20:15

Vaststellen van de agenda  
   
 
 

1

4.
20:20

Vaststellen van de besluitenlijst van 27 september 2022  
   
 
 

1

5.
20:20

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 31 oktober 2022, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.

 

0

6.
20:50

Ingekomen stukken en mededelingen  
   
 
Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 31
oktober 2022, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

 

2

20:55 Hamerstukken  
 
 

0
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7. Benoeming Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Vechtstreek  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Michel de Bondt
De raad wordt voorgesteld om de Stichting De Vechtstreek goedkeuring te geven om mevrouw 
B.M. Gadella met terugwerkende kracht per 1 sept 2022 te benoemen tot voorzitter van de Raad
van Toezicht van de Stichting De Vechtstreek, waaronder de regionale schoolgemeenschap
Broklede uit Breukelen valt alsmede de Rientjes MAVO.

De commissie Sociaal Domein van 4 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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8. Zienswijze begroting en bedrijfsplan Kansis  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Vincent Raats
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de begroting en het bedrijfsplan van Kansis
2023 en geen zienswijze in te dienen namens de gemeente Stichtse Vecht.

De commissie Sociaal Domein van 4 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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9. Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RHCVV  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Pieter van Besouw
De raad wordt voorgesteld de Jaarrekening 2021 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen goed te keuren en in te stemmen met het voorstel om het positieve saldo toe te voegen aan
de algemene reserve. In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2023-2026 en de daarin
voorgestelde bijdrageverhoging van €55.756 te betrekken bij het opstellen van de
Programmabegroting 2023.

De commmissie Bestuur en Financiën van 11 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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10. Aanvullende financiering brandweerposten  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jan de Boer
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de verhoging van het bestaande krediet van €
3.600.000,- naar € 6.030.555. En de door het college opgelegde geheimhouding op de financiële
bijlage aanvulling investering brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven op grond van
artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen en te laten voortduren totdat de brandweerkazernes
zijn gerealiseerd.

De geheime bijlage is voor raads- en commissieleden achter een slotje beschikbaar en ligt voor
hen ter inzage bij de griffie. 

De commissie Bestuur en Financiën van 11 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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11. Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2023 VRU  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Bart Levels
De raad wordt voorgesteld geen zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de
Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 2023. 

En ten aanzien van het beleidsplan VRU 2024-2027 de wensen als omschreven in het concept
raadsbesluit kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

De commissie Bestuur en Financiën van 11 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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12. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Parapluplan 'Witte vlekken en reparaties'  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jeremy Bouwmeester
De raad wordt voorgesteld de zienswijzen die opgenomen zijn in de 'Nota Zienswijzen d.d. 10
augustus 2022' ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden zoals in de nota wordt
voorgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan 'Witte vlekken en reparaties' gewijzigd vast
te stellen zoals staat aangegeven in de 'Staat van wijzigingen'  en geen exploitatieplan vast te
stellen omdat in dit bestemmingsplan geen ontwikkelingen zijn opgenomen die hiertoe noodzaken.

De commissie Fysiek Domein van 11 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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13. Vaststellen archeologische verwachting- en beleidskaart  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
De raad wordt gevraagd de archeologische verwachting- en beleidskaart Stichtse Vecht, inclusief
de notitie behandeling zienswijzen vast te stellen.

De commissie Fysiek Domein van 12 oktober 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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21:00 Bespreekstukken  
 
 

0



14.
21:00

Bestemmingsplan De Vecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Sylvia Lutters
DIt voorstel is in vier commissieavonden besproken. Het besluit is technisch aangepast n.a.v. de
commissiebehandelingen. Het college heeft een adendum toegevoegd die verwerkt is in het
concept bestemmingsplan dat aan de commissie is aangeboden en nadien zijn memo's overlegd
met voorstellen voor ambtshalve wijzigingen en moties of amendementen. 

De raad wordt voorgesteld de ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vecht’
te beantwoorden door vaststelling van de “Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Vecht”
met in achtneming van de ambtshalve wijzigingen, memo 5 oktober, en het definitieve raadsbesluit.
Daarnaast wordt de raad gevraagd de 'Staat van wijzigingen', die onderdeel uitmaakt van de Nota
zienswijzen, vast te stellen en het bestemmingsplan ‘De Vecht’ gewijzigd vast te stellen, conform
het concept bestemmingsplan De Vecht met nummer NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-CO02. Na
vaststelling wordt het defintieve nummer GB-VA01. Daarnaast wordt gevraagd geen exploitatieplan
vast te stellen, omdat het bestemmingsplan geen gemeentelijke kosten met zich meebrengt die
middels een exploitatieplan of anderszins gedekt moeten worden.

N.a.v. de commissiebehandelingen zijn moties en amendementen aangekondigd die tijdens de
raadsvergadering worden ingediend en alleen kort worden toegelicht op basis van de strekking.

De commissie Fysiek Domein heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
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15.
22:00

Bestemmingsplan Rondom De Vecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen en Charlotte Spaan
De raad wordt voorgesteld om Bestemmingsplan Rondom de Vecht, reparatie 2021 met IDN:
‘NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VG04’ vast te stellen.

De commissie Fysiek Domein van 4 oktober 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Bespreekpunten zijn onder meer de verkeersveiligheid, de verkeersbewegingen en de uitbreiding
van Schulp. 
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16.
23:00

Bestemmingsplan Bisonspoor 332 - coördinatieregeling  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Raphael van der Veer
De raad wordt voorgesteld de ingekomen zienswijzen op de coördinatieregeling ten behoeve van
het realiseren van appartementencomplex dat ruimte biedt voor 75 woningen op het perceel
Bisonspoor 332 te Maarssen te beantwoorden door middel van de vaststelling van de Nota van
zienswijzen. Het bestemmingsplan ‘Bisonspoor 332’ ongewijzigd vast te stellen en geen
exploitatieplan vast te stellen omdat voor deze ontwikkeling een anterieure overeenkomst is
gesloten waarmee de gemeentelijke kosten afdoende gedekt zijn.

De commissie Fysiek Domein van 11 oktober 2022 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Discussiepunt is het betrekken van woningbouwcorporaties bij nieuwe projecten en
een eventuele amendement van SSV met betrekking tot de projectenlijst die door de raad in 2019
is vastgesteld.
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17.
23:30

Rekenkameronderzoek naar klimaatbeleid Stichtse Vecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie
‘Worstelen met klimaatbeleid - onderzoek naar het klimaatbeleid van de gemeente Stichtse Vecht’
en de in het rapport opgenomen conclusies te onderschrijven. 
De aanbevelingen die o.a. aan de raad gericht zijn over te nemen en het college op te dragen de
overige aan haar gerichte aanbevelingen te implementeren.

De fractie van Lokaal Liberaal heeft aangegeven het indienen van een amendement te
overwegen en de fractie van SSV een motie. Hierom heeft de commissie Fysiek Domein van 12
oktober 2022 behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
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18.0:15 Motie vreemd aan de agenda - CDA inzake energiekosten verenigingen  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Suzanne Olde en Lotte Versteeg
 

1

19.
20min.

Motie vreemd aan de agenda - GL e.a. Plekken alleenstaande minderjarigen  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
 

1

Sluiting  
 
 

0

N.B.: De tijden zijn indicatief, mogelijk kan er op de tijd ingelopen worden. Indien de vergadering
langer duurt dan vooraf berekend moet er rekening gehouden worden met een uitloop naar
woensdag 2 november.  
 
 

0

 
 


