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Reglement van orde college 
In zijn vergadering van 28 april jl. heeft het college het gewijzigde Reglement van orde van het college vastgesteld 
voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden. In het Reglement is rekening gehouden met het nieuwe 
RIS/BIS systeem en is aangepast aan de huidige werkwijze van het college. U vindt het Reglement van orde via 
deze link: Reglement van orde College. 
 

----------------- 
 

Hondenpension 
Op 9 augustus 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een hondenpension en 
enkele wijzigingen van het veebestand op het perceel Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht. Via deze 
raadsinformatiebrief informeert het college u over de behandeling van de aanvraag. 
 
Het college heeft in de vergadering van 24 april 2018 besloten het ontwerpbesluit tot medewerking aan het 
realiseren van het hondenpension vast te stellen en deze en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage te 
leggen. Van de terinzagelegging wordt kennis gegeven door middel van een bekendmaking in het Gemeenteblad 
en in de Staatscourant (www.overheid.nl). Het ontwerpbesluit ligt vanaf 2 mei 2018 gedurende zes weken ter 
inzage. Binnen deze termijn kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Eventuele zienswijzen betrekken 
wij bij ons definitieve besluit op de aanvraag.  
 
Het ontwerpbesluit is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en, na het maken van een afspraak, op het 
gemeentekantoor. De eventueel over het ontwerpbesluit naar voren gebrachte zienswijzen en de reactienota van 
het college worden te zijner tijd ter informatie aan uw raad toegezonden. 
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-32-Bijlage-Reglement-van-Orde-College-van-B-W-per-28-april-2018.pdf
http://www.overheid.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Op woensdagavond 11 april 2018 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waar omwonenden zijn 
geïnformeerd over de stand van zaken van de aanvraag en de besluitvormingsprocedure. De notulen van deze 
informatiebijeenkomst worden met het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. 
 
Het is een bevoegdheid van het college op deze aanvraag te beslissen. Een verklaring van geen bedenkingen van 
uw raad is in dit geval niet vereist. De commissie fysiek domein heeft om deze reden in de vergadering van 5 
september 2017 een raadsvoorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen over deze aanvraag 
teruggezonden aan het college. 
 

----------- 
 

Ontwikkelingen bij kringloopwinkel De Sirkel 
Maarssen  
 
Wij hechten er waarde aan u te informeren over de situatie bij kringloopwinkel De Sirkel. Bij een willekeurig andere 
stichting waar wij geen rol hebben zouden wij u over de ontstane situatie niet informeren. Het betreft hier echter 
een stichting die voor ons een speciale positie inneemt doordat er via social return inwoners hier vrijwilligerswerk 
c.q. betaald werk verrichten.  
 
Situatieschets 
Wij zijn geïnformeerd dat bij Stichting Kringloopwinkel De Sirkel in Maarssen sprake is van een arbeidsconflict 
tussen het stichtingsbestuur en de directeur. Dit geschil is aanhangig gemaakt bij de rechtbank die op 28 maart 
2018 uitspraak heeft gedaan. Hierbij is het ontslag van de directeur door het stichtingsbestuur medio 2017 nietig 
verklaard. De rechter was van mening dat er sprake was van een niet rechtsgeldig besluit. De rechtbank heeft 
geconcludeerd dat De Sirkel thans geen rechtsgeldig bestuur kent en daarom zal de rechtbank een nieuw bestuur 
aanstellen (op grond van artikel 2:299 BW). Dit betekent dat de Sirkel op dit moment niet aan haar verplichtingen 
kan voldoen totdat er sprake is van een nieuw rechtsgeldig bestuur. De bij het conflict betrokken partijen (directeur 
enerzijds en het oude bestuur anderzijds) zijn beiden bezig een nieuw bestuur samen te stellen. 
 
Gemeentelijke betrokkenheid  
Om onze positie ten opzichte van de directie en het bestuur niet te vermengen is het nodig dat we 
benadrukken dat het een zaak is tussen directie en bestuur van de stichting zelf. Wij zullen ons 
derhalve niet in hun organisatie mengen. De betrokkenheid van de gemeente bij de stichting 
betreft: 
• Zakelijke overeenkomst voor de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) die wij begin 2016 

hebben afgesloten met het stichtingsbestuur voor de inzameling van zoveel mogelijk voor hergebruik geschikte 
goederen en grondstoffen om zo de totale hoeveelheid –te verbranden– afval van de gemeente te 
verminderen.  

• Verhuurder van gemeentelijk pand. De Sirkel huurt van de gemeente een pand aan de Diependaalsedijk 
(naast het afvaldepot). 

• Vanuit Participatiewet. Sinds 2014 zijn er binnen De Sirkel 8 mensen gestart op een vrijwilligersplek en 
werkervaringsplekken. Enkelen hebben hier ook een betaalde tijdelijke  baan gekregen binnen De Sirkel.  

 
Inmiddels hebben we van medewerkers en vrijwilligers vernomen dat de ontwikkelingen tot onrust hebben geleid. 
Hetgeen wij goed begrijpen. 
 
De interne gang van zaken bij de Sirkel vervult ons met zorg, zorg die zich met name richt op de medewerkers die 
ongewild betrokken zijn in deze situatie. Ondanks dat het hier een privaatrechtelijke situatie betreft, waarbij wij als 
gemeente geen formele positie hebben, volgen wij de ontwikkelingen op de voet en onderhouden daarbij 
veelvuldig contact met de bij het conflict betrokken partijen. Vanuit onze kant hebben wij vertrouwen in De Sirkel 
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als organisatie en hopen dat bestuur en directie gezamenlijk de interne problemen snel op kunnen lossen zodat het 
vertrouwen richting personeel en vrijwilligers kan worden hersteld en de afspraken met de gemeente gestand 
kunnen blijven.  
 
Wij zullen u opnieuw informeren mocht hiertoe aanleiding zijn. Onze hoop is erop gericht dat er zo spoedig 
mogelijk sprake zal zijn van een nieuw gevormd bestuur die orde op zaken stelt, zorg draagt voor voldoende 
continuïteit in de dagelijkse gang van zaken en het vertrouwen van het personeel en vrijwilligers herstelt. 
 

--------------- 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 
Tent in de wijk in Vreeland 

• Wanneer: 16 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Vreeland, Grasveld Floraweg/Boterweg 

 
Tent in de wijk in Nigtevecht 

• Wanneer: 17 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Nigtevecht, Garstenstraat 

 
Tent in de wijk in Oud-Zuilen 

• Wanneer 23 mei, van 17:00 - 20:00 
• Waar:  Ingang park Groenhoven in Oud-Zuilen 

 
Tent in de wijk in Tienhoven/Molenpolder 

• Wanneer: 24 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: bij de Veenkluit in Tienhoven 

 
Tent in de wijk in Maarssenbroek 

• Wanneer: 26 mei, van 10:00 - 12:30 uur 
• Waar: Voor Safari in Maarssenbroek 

 
Tent in de wijk in Maarssen-Dorp 

• Wanneer: 26 mei, van 13:30 - 16:00 uur 
• Waar: Harmonieplein in Maarssen-Dorp 

 
Tent in de wijk in Nieuwer Ter Aa 

• Wanneer: 30 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Nieuwer Ter Aa, bij het dorpshuis 

 
Tent in de wijk in Nieuwersluis 

• Wanneer: 31 mei, van 17:00 - 20:00 uur 
• Waar: Stationsweg in Nieuwersluis, op kunstgrasveld bij speelplek 

 
Tent in de wijk in Kockengen 

• Wanneer: 2 juni, van 13:30 - 16:00 uur 
• Waar: Driestammenweg in Kockengen 

 
Tent in de wijk in Breukelen 

• Wanneer: 2 juni, van 10:00 - 12:30 uur 
• Waar: Kerkbrink in Breukelen 
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Inloopbijeenkomst over leefbaarheidsonderzoek Pauwenkamp 

• Wanneer: 7 juni, van 19:00 tot 20:30 uur 
• Niftarlake College, Pauwenkamp 151 in Maarssenbroek 

 
Inspiratiesessie: werken vanuit passie (nieuwe datum) 

• Wanneer: 18 juni, van 15:00 - 16:30 uur. 
• Waar: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen  

 
Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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