
Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 07-02-2023 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  
   
 
Op 20 december heeft de gemeenteraad besloten om in het kader van een pilot het inspreekrecht
tijdens de raadsvergaderingen te laten vervallen. Daarom is dit agendapunt niet langer in de agenda
opgenomen. Voor meer informatie en contact met de griffie verwijzen wij u naar de
website Spreekrecht, Gemeente Stichtse Vecht. 
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2.
19:30

Vaststellen van de agenda  
   
 
Verzoeken voor wijzigingen graag zo snel mogelijk maar uiterlijk maandag 6 februari 2023 vóór
12:00 uur doorgeven aan griffie@stichtsevecht.nl.

Wijzigingen worden niet plenair besproken tenzij de actualiteit daartoe aanleiding geeft.
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3.
19:35

Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare en de besloten raadsvergadering 20 december
2022  
   
 
Op 20 december heeft de raad zowel openbaar als besloten vergaderd. De geheimhouding op de
stukken en de notulen van de besloten vergadering waren opgelegd voor de duur tot publicatie van
het besluit. 

Vanaf 4 januari 2023 zijn de stukken openbaar en kan de besluitenlijst derhalve in het openbaar
worden vastgesteld.
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4.
19:35

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 6 februari 2023, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/spreekrecht/
mailto:griffie@stichtsevecht.nl


5.
20:05

Ingekomen stukken en mededelingen  
   
 
Verzoeken tot wijzigingen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) vóór maandag 6
februari 2023 12:00 uur doorgeven aan griffie@stichtsevecht.nl. De voorzitter neemt een beslissing
op het verzoek. Wanneer een gewijzigde lijst wordt gepubliceerd wordt hiervan melding aan de raad
gedaan.  
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6.
20:10

Benoeming en beëdiging commissielid SP  
 
De fractie SP verzoekt om het benoemen van een commissielid.
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20:20 Hamerstukken  
 
 

0

7. Actualisatie grondexploitatie en kapitaalslastenberekening herontwikkeling Veenkluit Tienhoven  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Nick van Eijkelenburg
De raad wordt gevraagd om:

De gewijzigde grondexploitatie van de herontwikkeling locatie dorpshuis de Veenkluit aan de Ds.
Ulferslaan 25-29 te Tienhoven vast te stellen en te openen.

De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen Financiële paragraaf en de Financiële
memo met grondexploitatie en kapitaalslastenraming in de vergadering te bekrachtigen op grond van
artikel 25, lid 3 Gemeentewet en de geheimhouding te laten voortduren tot het moment dat de
herontwikkeling is gerealiseerd.

De commissie Fysiek Domein van 17 januari 2023 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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8. Aanvullend krediet t.b.v. project omgekeerd inzamelen  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Karel Rozemeijer
De raad wordt gevraagd:

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.751.000,-- voor de realisatie van de doelen
en de hiervoor benodigde voorzieningen zoals die zijn opgenomen in het Grondstoffenplan Stichtse
Vecht 2016 – 2022.

2. De kapitaalslasten van het aanvullend krediet € 351.000, -- vanaf 2024 te dekken uit de verhoging
van de afvalstoffenheffing 2024 en verder en dit te verwerken in de kadernota 2024.

De commissie Fysiek Domein van 17 januari 2023 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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mailto:griffie@stichtsevecht.nl


9. Vaststellen verordening en leidraad voor participatie bij ruimtelijke initiatieven  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman
De raad wordt gevraagd om:

De ‘Verordening participatie bij ruimtelijke initiatieven Stichtse Vecht 2023' en de ‘Leidraad
participatie bij ruimtelijke initiatieven Stichtse Vecht 2023’ vast te stellen en te publiceren in het
Gemeenteblad en in werking te laten treden op dezelfde datum als de Omgevingswet in werking
treedt.

De commissie Fysiek Domein van 17 januari 2023 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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10. Wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Else Breukelmans
De raad wordt gevraagd om het Wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW,
IOAZ Stichtse Vecht 2018 vast te stellen.

De commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën van 24 januari 2023 heeft behandeling als
hamerstuk voorgesteld.
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11. Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Ineke van 't Hof
De raad wordt gevraagd om de zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2024, als opgenomen in de
bijlage behorende bij dit besluit, kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU).

De commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën van 24 januari 2023 heeft behandeling als
hamerstuk voorgesteld.
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12. Aanwijzen accountant  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De raad wordt gevraagd om Publieke Sector Accountants (PSA) voor de boekjaren 2023 tot en met
2026 aan te wijzen als accountant van de gemeente Stichtse Vecht, als bedoeld in artikel 213 van de
Gemeentewet.

De commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën van 24 januari 2023 heeft  op voordracht
van het presidium behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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20:25 Bespreekstukken  
 
 

0

13. Motie vreemd aan de agenda - PvdA e.a. Ook ouderen hebben recht op inburgering  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Suzanne de Olde
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20:45 Sluiting  
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