Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 05-07-2022 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.
Opening
19:30

0

2.
Spreekrecht inwoners
19:30
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 4 juli 2022, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl.
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

0

3.
Vaststellen van de agenda
19:50

1

4.a.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
19:55
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 4 juli 2022, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

0

4.b.

0

Beëdiging nieuw commissielid ChristenUnie-SGP
Op 17 mei 2022 heeft de gemeenteraad de heer Immanuel Wijland benoemd als commissielid voor
de fractie van de ChristenUnie-SGP. Wegens eerdere verhindering wordt de heer Wijland vanavond
beëdigd als commissielid voor de gemeente Stichtse Vecht.

5.
Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht
20:25 Bespreekstuk
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Jody.van.Eijnatten
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met
de ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht.
De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. De fractie van de PVV heeft een Amendement aangekondigd om toch
een zienswijze in te dienen.

7

6.
Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.
20:35 Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap
Loosdrecht en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp-Kadernota 2023.
Momenteel loopt er nog een onderzoek van de provincie Utrecht, gemeente Wijdemeren en
Staatsbosbeheer naar de structurele kosten van de taakuitvoering. Naar verwachting wordt in
augustus 2022 de Ontwerp-begroting, waarin deze kosten zijn verwerkt, voor een zienswijze aan de
deelnemers toegezonden.
De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.

7.
Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023 e.v. Recreatieschap Stichtse Groenlanden
20:45 Bespreekstuk

7

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023 e.v. van
het recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen. Momenteel loopt er nog
een onderzoek van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer naar de structurele kosten van de
taakuitvoering. Naar verwachting wordt in augustus 2022 de ontwerp-begroting, waarin deze kosten
zijn verwerkt, voor zienswijze aan de deelnemers toegezonden.
De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.

8.
Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 BghU
20:55 Bespreekstuk

5

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de
Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en geen zienswijze in te
dienen.
De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. De fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd om wel een
zienswijze in te dienen.

9.
Wijziging Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
21:05 Bespreekstuk
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Anne Klerx
De raad wordt voorgesteld het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Stichtse Vecht 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Protocol
vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019.
De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. De fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.

6

10.
Jaarstukken 2021
21:15 Bespreekstuk

14

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Boudewijn Casparij
In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over
2021. De raad wordt voorgesteld:
1. Het voordelige jaarresultaat 2021 van € 1.901.893 toe te voegen aan de Algemene reserve.
2. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde
budgetoverheveling van € 2.572.952 naar het boekjaar 2022.
3. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde toevoeging aan
de reserve onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 272.058).
4. In te stemmen met de voorgestelde onttrekking in 2021 van € 1.858.740 uit de Risicoreserve
Corona.
5. In te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve kapitaaldekkingsreserve van de Karel
Doormanweg in Breukelen (€ 156.534).
6. De Jaarstukken 2021 vast te stellen.
7. Het college mandaat te verlenen om de controleverklaring van de accountant aan de provincie te
zenden.
Daarnaast wordt de raad gevraagd
8. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen (geheimhouding).
9. En de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4, de grondexploitaties, te
bekrachtigen.
De Jaarstukken worden in zijn geheel besproken. De geheime bijlagen liggen ter inzage bij de griffie.
De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld op verzoek van de fracties PVV en Samen Stichtse Vecht. Hierbij is geen
inhoudelijke argumentatie aangegeven, maar aangegeven is dat nog niet alles aan de orde is
gesteld.

11.
Kaderbrief 2023
21:25 Bespreekstuk
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Boudewijn Casparij
De raad wordt voorgesteld de Kaderbrief 2023 vast te stellen.
Bij de commissie Bestuur en Financiën van 21 juni 2022 heeft de PVV aangegeven de Kaderbrief als
bespreekstuk te willen behandelen om in de raad het woord te voeren. Een door de SP
aangekondigde motie over ouderen is reeds 28 juni ingediend. Voor de overige fracties kan de
Kaderbrief 2023 als hamerstuk behandeld worden. Vanwege de beperking dat er een Kaderbrief
voorligt en geen uitgebreide kadernota wordt deze als regulier agendapunt behandeld zonder
Algemene Beschouwingen.

4

12.
Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht
21:35 Bespreekstuk

8

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
De raad wordt voorgesteld het gezamenlijk met de gemeente Utrecht gemaakte warmteplan Zuilense
Vecht vast te stellen voor zover dit het grondgebied van de Gemeente Stichtse Vecht betreft, onder
voorbehoud dat de gemeente Utrecht het warmteplan eveneens vaststelt.
Het college te mandateren voor het aanpassen van het warmteplan Zuilense Vecht op de aspecten
energieprestatiewaarden en aantal aansluitingen.
En de bevoegdheid om te besluiten dat het warmteplan in werking treedt zodra de exacte
energieprestatiewaarden in het warmteplan zijn opgenomen te mandateren aan het college.
De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fractie van de PVV heeft een motie over het opnemen van een keuze voor gas aangekondigd.
Door het college is een memo toegezegd die aan de stukken is toegevoegd met een raadsbrief van
de gemeente Utrecht. N.a.v. de commissiebehandeling in Utrecht is het warmteplan inhoudelijk iets
aangepast op een voor Utrecht bestemd onderdeel. De gewijzigde versie is ter vaststelling aan de
stukken toegevoegd.

13.
Opkoopbescherming.
22:20 Bespreekstuk

9

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
Per 1 januari 2022 is het wettelijk mogelijk om de Opkoopbescherming toe te voegen aan de
Huisvestingsverordening. Met deze regeling is het verboden om schaarse goedkope of middeldure
koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop te verhuren. Starters krijgen hiermee meer kansen op
de koopwoningmarkt. De raad wordt voorgesteld de Opkoopbescherming per 1 juli 2022 in te voeren
en daartoe de Verordening tot 2e wijziging van de 'Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019gemeente Stichtse Vecht' vast te stellen.
En daarnaast de Verordening tot 1e wijziging van de ‘Legesverordening 2022’, vast te stellen,
waarmee in de Tarieventabel een legestarief wordt opgenomen voor het in behandeling nemen van
de aanvraag voor een verhuurvergunning als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet.
De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. Een
amendement was aangekondigd ten aanzien van het optrekken van de prijsgrens en uitbreiding van
de regeling voor de hele gemeente, maar vooralsnog niet ingediend.

14.
Motie Vreemd aan de agenda - PVV e.a. – Referendumverordening
23:05 Motie

1

Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Bart Lammers
15.
Motie vreemd aan de agenda - PVV - Overdag vergaderen
23:15 Motie

1

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
16.
Motie vreemd aan de agenda - PVV - Spreektijd
23:25 Motie
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg

1

17.
Motie vreemd aan de agenda - SP - Laat onze ouderen niet vallen
23:35 Motie

1

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
18.
Motie vreemd aan de agenda D66 e.a. - Exclusief toekennen exploitatie sociale huurwoningen
23:55 Motie

1

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
0:15

Sluiting

0

N.B.

Gezien de lengte van de agenda kan de vergadering mogelijk worden geschorst en dan op
woensdag 6 juli worden voortgezet.

0

