
 

1

Agenda van de openbare Gemeenteraad van
27 mei 2014

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 27 mei 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: mevr. M.M. van ’t Veld
Griffier: J.A. Hekman

De geplande presentatie over het project Planetenbaan is uitgesteld.
Bij agendapunt 2 is de inspraaktekst van Eva Westerhoff gepubliceerd.
Aan de agenda is bij agendapunt 10 een brief van omwonenden toege-
voegd en een amendement van Lokaal Liberaal, bij agendapunt 11 een
amendement van de PvdA en bij agendapunt 12 een gezamenlijke motie
van Stichtse Vecht Beweegt en ChristenUnie-SGP. Lokaal Liberaal heeft
aangekondighd een motie in te dienen over de intocht van Sinterklaas.

1. 19:30 uur
Opening.

2. 19:30 uur
Met de Raad aan tafel en spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Er zijn geen aanmeldingen voor "Met de raad aan tafel".
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 26 mei, 12:00 uur via
griffie@stichtsevecht.nl

3. 19:50 uur
Vaststellen van de agenda.

4. 19:55 uur
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2014.

5. 19:55 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 26 mei, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

6. 20:25 uur
Ingekomen stukken en mededelingen.
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Bespreekstukken

7. 20.30 uur Diverse benoemingen

a. Benoeming lid auditcommissie
Toelichting: de fractie van Lokaal Liberaal heeft de heer B. Verwaaijen kandi-
daat gesteld voor de auditcommissie.

b. Benoeming burgerlid
Toelichting: de fractie van het CDA draagt de heer K.B.J. Overbeek voor als
burgerlid.

8. 20.35 Benoeming collegeleden in gemeenschappelijke regelingen
Toelichting: het college heeft een voordracht gedaan voor benoeming van college-
leden in Bestuur Regio Utrecht, Plassenschap, Recreatieschap Stichtse Rijnlanden,
Afvalverwerking Utrecht, Welstand en Monumenten Midden Nederland en Primair
onderwijs (Villa primair).

9. 20:40 uur Verklaring van geen bedenkingen Planetenbaan/ Kwadrant
Toelichting: de werksessie van 13 mei heeft ingestemd met behandeling als bespreek-
stuk.

10. 21:00 uur Onderzoek schoollocatie Daalse Hoek in Maarssen
Toelichting: de werksessie van 13 mei heeft ingestemd met behandeling als bespreek-
stuk.
Het raadsvoorstel en -besluit zijn gewijzigd op baiss van de bespreking in de werk-
sessie.

11. 21:20 uur Jaarrekening 2013 gemeente Stichtse Vecht
Toelichting: de werksessie van 13 mei heeft ingestemd met behandeling als bespreek-
stuk.
De PvdA-fractie komt in de raad met een amendement om uit de Algemene reserve
een bestemmingsreserve te vormen voor het sociaal domein.

12. 22.20 uur Motie Stichtse Vecht Beweegt en ChristenUnie-SGP over stopzetten subsi-
die stichting Brooklyn Bridge en Vereniging oudraadsleden en oudwethouders
Toelichting: besproken in de werksessie van 13 mei; de motie is aangevuld met ar-
gumenten.

Motie Lokaal Liberaal over intocht Sinterklaas
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22:30 uur
Sluiting

Informele afsluiting


