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Digitale vergadering 1
1.
Heropening
Openbaar

1

19:30

Bespreekstukken

0

21.
19:30

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.
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22.
20:15
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Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed
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.
21:15

Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI) Burgemeester Waverijnweg
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.

26.
21:35

Rekenkameronderzoek Afvalinzameling Stichtse Vecht
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.
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27.
21:55
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Omgevingsvisie Stichtse Vecht
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.
23:25

Transitie Visie Warmte
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.

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.
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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
20min. Vecht
Bespreekstuk

1

N.B.

Sluiting

0

N.B.: Gezien de lengte van de agenda zal de vergadering worden geschorst en op donderdag 13
januari worden voortgezet.

0
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