
Vergadering

Vergadering van Uitloopcommissie Fysiek Domein
Datum: 08-12-2021 19:30 uur 
Voorzitter: Rick Nederend 
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73 

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, 
heeft de burgemeester besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

0

Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog 
en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot 
dinsdag 7 december 2021, 12:00 uur.

0

Technische vragen 

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische 
vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een 
e-mailadres.

0

Aanvangstijden 

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht 
ruim van te voren aanwezig te zijn.

0

1. 
19:30

Opening. 0

2. 
19:30

Vaststellen van de agenda. 0
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3. 
19:35

Rekenkameronderzoek afvalinzameling. 
Advies uitbrengen aan de raad

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 met de volgende hoofdvragen:

1. Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid en de afvalinzameling van de 
gemeente Stichtse Vecht? (en hoe kan deze worden verhoogd indien nodig?)

2. Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden (gehad) om het afvalbeleid te controleren en 
desgewenst bij te sturen? (en hoe kan dat worden vergroot indien nodig?)

De bestuurlijke reactie is in het rapport opgenomen.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

3

4. 
20:20

Vervanging verkeersregelinstallaties Burgemeester Waverijnweg. 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Arjen van Kempen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de twee kruispunten aan de 
Burgemeester Waverijnweg niet te vervangen door rotondes. De huidige verkeersregelinstallaties 
zijn verouderd, vallen regelmatig uit en moeten als afgeschreven worden beschouwd. Overgaan tot 
het vervangen van de betreffende verkeersregelinstallaties conform scenario 1 uit de rapportage van 
de externe consultant.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5

20.50 Sluiting. 0

pagina 2 van 2Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

1-12-2021https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Uitloopcommissie-Fysiek-Dom...


