
Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 27-09-2022 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

Afscheid huidige en installatie nieuwe kinderburgemeester  
 
Behandelend ambtenaar: Naomi van de Biezen en Monique de Wit
 

0

3.
19:45

Spreekrecht inwoners  
   
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 26 september 2022, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

 

1

4.
20:05

Vaststellen van de agenda  
   
 
 

1

5.
20:10

Vaststellen van de besluitenlijst van 28 juni en 5 juli 2022  
   
 
 

2

6.
20:10

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 26 september 2022, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.

 

0

7.
20:40

Ingekomen stukken en mededelingen  
   
 
Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 26
september 2022, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
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8.
20:45

Benoeming en beëdiging commissieleden  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marijke de Jong
De fracties D66, PvdA en BVNL verzoeken om het benoemen van een commissielid.

 

5

21:00 Hamerstukken  
 
 

0

9. Gebiedsfonds Ruimtekwartier (Planetenbaan en Het Kwadrant)  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Maarten School
Voor het project Ruimtekwartier (voorheen Planetenbaan) wordt een gebiedsfonds opgericht. Hierin
wordt beschreven hoe de kostendekking van de gemeente is geregeld en welke financiële bijdragen
worden verwacht.

De raad wordt gevraagd het Stand van zaken document buro Maan d.d. 16 augustus 2022 en de
Notitie gebiedsfonds Ruimtekwartier d.d. 16 augustus 2022 vast te stellen en de door het college
opgelegde geheimhouding op deze documenten te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3
Gemeentewet.

De commissie Fysiek Domein van 13 september 2022 heeft behandeling als Hamerstuk voorgesteld.

 

2

10. Verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 in Maarssenbroek  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Loes van Voorthuijsen
De raad wordt voorgsteld  in te stemmen met het ter visie leggen van het ontwerp van de verklaring
van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 499
appartementen en bijbehorende voorzieningen op het perceel Het Kwadrant 1 in Maarssen en
geen exploitatieplan vast te stellen. 

Het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen en de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring wanneer er geen zienswijzen op de
ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning fase-1 worden
ingediend.

De commissie Fysiek Domein van 13 september 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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11. Aanbesteding accountant  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De raad wordt gevraagd de Aanbestedingsleidraad Openbare Europese aanbesteding Accountancy
t.b.v. Gemeente Stichtse Vecht vast te stellen en de aanbesteding volgens de in dit document
beschreven procedure te starten. 
De door het college opgelegde geheimhouding op de drie bijlagen behorende bij dit raadsvoorstel op
grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen en de geheimhouding van bijlagen 1 en 3 te
laten voortduren tot de publicatie in Negometrix.  
En in te stemmen stemmen met de voorgelegde samenstelling van het beoordelingsteam en hen
mandaat te verlenen de selectieprocedure uit te voeren.

De commissie Bestuur en Financiën van 13 september 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld

 

2

12. Gemeentefonds Meicirculaire 2022  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
De meicirculaire is vooral een financieel-technisch document dat informatie geeft over de financiële
gevolgen van het Rijksbeleid voor de gemeente. Op basis van dit document wordt de raad gevraagd:

1. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 – 2026 te besluiten over de inzet van de
extra middelen (door de hogere accressen) voor 2023 tot en met 2025.

2. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 – 2026 nog geen besluiten te nemen over het
opvangen van de daling van de algemene uitkering (door de lagere accressen) voor 2026 en
volgende jaren.

3. De extra middelen ontvangen voor de bijstelling van lonen en prijzen toe te voegen aan de
stelpost lonen en prijzen.

4. De in 2022 ontvangen € 50.000 voor het mantelzorgbeleid in te zetten voor de pilot
mantelzorgbeleid.

5. De overige extra middelen ontvangen voor de diverse taakstellingen toe te voegen aan de stelpost
Achteruitgang algemene uitkering.

6. De 9e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

De commissie Bestuur en Financiën van 13 september 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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13. Vaststellen Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Het presidium is de agendacommissie die de raadsvergadering en de commissievergaderingen
voorbereidt. De raad wordt gevraagd het Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022 vast te
stellen en het Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2011 in te trekken naar aanleiding van
een aantal voorgstelde wijzigingen. 

De commissie Bestuur en Financiën van 13 september 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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14. Vaststellen Protocol publiceren persoonsgegevens op het Raadsinformatiesysteem gemeente
Stichtse Vecht  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Rian Teerds
Op het Raadsinformatiesysteem van gemeente Stichtse Vecht worden persoonsgegevens
gepubliceerd. Hiervoor heeft de gemeente een Protocol. In verband met aanpassingen aan het
Protocol wordt de raad gevraagd het 'Protocol publiceren persoonsgegevens op het
Raadsinformatiesysteem van gemeente Stichtse Vecht' vast te stellen en het op 18 december 2018
vastgestelde Protocol in te trekken.    

De commissie Bestuur en Financiën van 13 september 2022 heeft behandeling als hamerstuk
voorgesteld.
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21:05 Bespreekstukken  
Bespreekstuk  
 
 

0

15.
21:05

Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman en Chantal Brons
Onder de Omgevingswet kan de gemeenteraad regels stellen voor aanvragen
omgevingsvergunningen. De gemeenteraad kan voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vooraf
gevallen aanwijzen waarover hij het college wil adviseren (adviesrecht) en gevallen aanwijzen
waarbij initiatiefnemers participatie moeten toepassen (participatieplicht). De raad wordt voorgesteld
de voorgelegde lijst en de reactienota vast te stellen, te publiceren en in werking te laten treden op
dezelfde datum als dat de Omgevingswet in werking treedt.

De commissie Fysiek Domein van 13 september 2022 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld. Een aantal amendementen is aangekondigd. 
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16.
21:35

Vaststellen Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De raad wordt gevraagd het Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022 vast te
stellen en het Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2011 in te trekken.

De fractie BVNL heeft een amendement ingediend en andere fracties overwegen nog het indienen
van een amendement. De commissie Bestuur en Financiën van 13 september 2022 heeft hierom
behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
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17.
21:55

Bestuursrapportage 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Met de bestuursrapportage geeft het college informatie en legt het college verantwoording af aan de
raad over de uitvoering van de programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v.
de begroting.

De raad wordt ondermeer gevraagd de Bestuursrapportage 2022 en de daarbij behorende 6e
wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen.

En de door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties en
onderhoudsplannen te bekrachtigen.

De commissie Bestuur en Financiën van 13 september heeft behandeling als bespreekonderwerp
voorgesteld in verband met openstaande vragen van de fracties BVNL en SSV. 
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18.
22.15

Motie vreemd aan de agenda - ChristenUnie-SGP en CDA - Zorgen over ons platteland.  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Tom Verkammen
Tijdens de commissie Fysiek Domein van 6 september is de bijgevoegde motie besproken.
Voorafgaand aan de raadsvergadering zal een geactualiseerde versie worden toegevoegd.  

 

1

19.
22:35

Motie vreemd aan de agenda - GroenLinks e.a. - Indicaties voor onbepaalde tijd  
Motie  
 
 

1

22:55 Sluiting  
 
 

0

 
 


