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Besluitenlijst
Vergadering
Datum
20 november 2018

1.

Opening en mededelingen
Advies

De voorzitter opent de vergadering.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 13
november 2018
Advies

Vaststellen.
Besluit

Vastgesteld.

3.

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
Advies

De raad voorstellen het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen
Besluit

4.

Financieringsovereenkomst met de NV Bank Nederlandse Gemeenten
te Den Haag
Advies

1. Besluiten tot het aangaan van een nieuwe financieringsovereenkomst zonder ‘rebound’
bepalingen met de NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag per 1 januari 2019.
2. Binnen de financieringsovereenkomst met de NV Bank Nederlandse Gemeenten per 1
januari 2019 een kredietlimiet vastleggen van € 2,0 miljoen.
3. Binnen de financieringsovereenkomst met de NV Bank Nederlandse Gemeenten per 1
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Conform advies met in achtneming van de volgende punten:
- In raadsvoorstel opnemen dat het Handhavingsuitvoeringsprogramma in voorbereiding is
en dat daarin de repressieve kant wordt opgenomen.
- In Integraal Veiligheidsplan onder Buurt en veiligheid relatie leggen met het
Regenboogakkoord. In college- en raadsvoorstel ook verwijzing hier naar opnemen.
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januari 2019 een intradaglimiet vastleggen van € 8,0 miljoen.
4. De auditcommissie van dit besluit in kennis stellen.
Besluit

Conform advies.

5.

Overeenkomst van geldlening met de NV Bank Nederlandse Gemeenten
te Den Haag, leningnummer 40.112023
Advies

1. Besluiten tot het aantrekken van een onderhandse geldlening van € 10,0 miljoen bij de
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag onder de condities zoals opgenomen in dit
voorstel en geadministreerd onder leningnummer 40.112.023.
2. De auditcommissie van dit besluit in kennis stellen.
Besluit

Conform advies met redactionele aanpassing in de inleiding van het collegevoorstel.

6.

Voorbereidingskrediet aanleg rotondes Burgemeester Waverijnweg in
Maarssenbroek.
Advies

1.Beschikbaar stellen van €150.000 als voorbereidingskrediet voor de aanleg van twee
rotondes op de Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek.
2.Het collegebesluit van 9 oktober 2018, VB/18/93962, voor het vrijmaken van het
investeringsbedrag van € 3.000.000 en het beschikbaar stellen van € 200.000 als
voorbereidingskrediet voor de aanleg van twee rotondes op de Burgemeester Waverijnweg
in Maarssenbroek, intrekken.
Besluit

Conform advies.

7.

Herstel bestemmingsplan Landelijk Gebied West1e herziening t.b.v.
Oukoop 2 Nieuwer ter Aa
Advies

1.De elektronische verbeelding van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e
herziening bij de eerst volgende gelegenheid herstellen.
2.Vooruitlopend hierop bij een aanvraag omgevingsvergunning voor het perceel Oukoop 2
Nieuwer ter Aa het bestemmingsplan interpreteren zoals het bedoeld is; dat op het
perceel 2 woningen zijn toegestaan.
Besluit

Conform advies.

8.

Ontwerp-locatiebesluiten implementatie omgekeerd inzamelen in
Vreeland en Loenersloot.
1.Het ontwerpbesluit vaststellen tot aanwijzing van de containerlocaties voor ondergrondse
(rest)afvalcontainers per wijk/buurt voor het aanbieden van huishoudelijk afval voor de
kernen Vreeland/Loenersloot en de uitgebreide voorbereidingsprocedure starten conform de
Wet algemene bestuursrecht.
2.Het ontwerpbesluit vaststellen tot aanwijzing van de percelen van huishoudens per
wijk/buurt die gebruik moeten gaan maken van de betreffende aangewezen
containerlocaties in de buurt/wijk voor de kernen Vreeland/Loenersloot en de procedure te
volgens als genoemd onder beslispunt 1.
Besluit

Conform advies.
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9.

Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht met de
gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom inzake
werkgeversdiensten Wsw.
Advies te nemen besluit college
Per 1 januari 2019 voor 4 jaar een dienstverleningsovereenkomst aangaan met de
gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom inzake door WIL te leveren Wswdienstverlening aan de gemeente Stichtse Vecht.
Advies te nemen besluit burgemeester
De portefeuillehouder machtigen ter uitvoering van bovenstaand besluit de voorgelegde
dienstverleningsovereenkomst (inclusief bijlagen A t/m C), het mandatenregister en de
verwerkersovereenkomst te ondertekenen.
Besluit

Conform advies.

10.

Dienstverleningsovereenkomst Samenwerking gemeenten en
stichtingen.
Advies

1.Per 1 januari 2019 aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst Samenwerking
gemeenten en stichtingen.
2.Algemene voorwaarden detachering Wsw-medewerkers van toepassing verklaren.
Besluit

Conform advies.

11.

Voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten
Advies

1.Op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg de kadastrale percelen Maarsseveen
sectie A nummer 4048, 2904 en 4814 voorlopig aanwijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15,
24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Met de aantekening dat de hiervoor genoemde
percelen een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt
van de toegedachte bestemming.
2.Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige voorlopige-aanwijzingsbesluit van
rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door
de gemeenteraad een zogeheten vervroegd aanwijzingsbesluit ex art 5 Wvg is genomen en
in werking is getreden.
3.Te verklaren dat de bij dit besluit aangewezen percelen niet eerder waren aangewezen op
grond van de Wvg.
4.De gemeenteraad voorstellen om het voorkeursrecht door middel van een
aanwijzingsbesluit ingevolge artikel 5 Wvg te bestendigen.
Conform advies. Wethouder Van Liempdt is niet akkoord met het voorstel omdat hij niet
bereid is de consequenties te dragen van de voorgenomen bestemmingswijziging op het
agrarische deel van het gebied en neemt daarmee een minderheidsstandpunt in.

12.

Raadsvergadering 20 november 2018
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.
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13.

Vragen ex art. 41 R.v.O
Advies

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen PVV over cameratoezicht gemeente Stichtse Vecht.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen M2000 over overlast aanleg persleiding Waternet
met tijdschema.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen CDA over Lion Cachethof in Vreeland.
Besluit

Het college is akkoord met de antwoordbrieven. Brieven kunnen worden verzonden.

14.

Regionale ontwikkelingen (o.a. BRU en U10)
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

15.

Communicatie
Advies

Bespreken.
Besluit
Besproken.

16.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

17.

Actualiteiten

Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

18.

Rondvraag
Advies

Bespreken.
Met betrekking tot de intentieovereenkomst Doornburgh besluit het college het bedrag ad
€40.000 aan plankosten te verlagen tot €35.000 omdat de initiatiefnemer een deel van de
plankosten voor eigen rekening neemt. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder
Economie, Cultuur en Leefomgeving om de intentieovereenkomst te ondertekenen.
Het college is akkoord met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken m.b.t. het
werkbedrijf Stichtse Vecht.
Het college heeft kennisgenomen van het overzicht declaraties BW 3e kwartaal. Het college
besluit dat vanaf 1 januari 2019 ook een giftenlijst wordt bijgehouden.
Het college is akkoord met de Reactiematrix n.a.v. het advies van de Adviesraad Sociaal
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Domein over lokale kaders en aandachtspunten maatschappelijke opvang en beschermd
wonen.

