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Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 16-02-2022 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

 
Digitale vergadering 1 

Digitale vergadering  
 
Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

De vergadering vindt derhalve niet in het Koetshuis plaats.

We blijven de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen volgen. Als de maatregelen veranderen
kan de manier van vergaderen wijzigen. Houd daarvoor onze agenda's in de gaten.
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1.
19:30

Opening  
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2.
19:30

Spreekrecht inwoners  
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot dinsdag 15 februari 2022, 12:00 uur
bij griffie@stichtsevecht.nl. 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
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19:50

Vaststellen van de agenda  
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4.
19:55

Voornemen Rijkswaterstaat om de veerpont Nieuwer Ter Aa uit de vaart te halen  
Richtinggevende uitspraken  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Lau Bosse
Op initiatief van de fractie van de PvdA en mede namens de fracties van Lokaal Liberaal,
ChristenUnie-SGP, Samen Stichtse Vecht, VVD, Het Vechtse Verbond en Streekbelangen is er
een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd. Aanleiding is het voornemen van Rijkswaterstaat
om de veerpont bij Nieuwer Ter Aa en Breukelen over het Amsterdam-Rijnkanaal na 130 jaar op te
heffen. De fracties kunnen zich hier niet in vinden.

De raad wordt opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en de volgende doelstellingen te
bewerkstelligen:

1. een krachtig en gezamenlijk signaal afgeven naar Rijkswaterstaat;

2. een solidariteitsbetuiging naar de inwoners van Nieuwer Ter Aa en de andere gebruikers van
de pont;

3. een zo breed mogelijke steun genereren voor het optreden van wethouder Veneklaas.

 

 

0

5.
21:25

Sluiting  
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