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Aanwezig:
Voorzitter
Y.P. van Mastrigt
Wethouders
De heer J.W.E. Klomps
Mevrouw L.J. van Dort
De heer F.W.H. van Liempdt
Mevrouw H.J. Veneklaas
Secretaris
mevrouw A.J. van Hussel
Communicatieadviseur
mevrouw M.J. Hemels
Adviseur / notulen
mevrouw E.N. Rodrigus

Besluitenlijst
Vergadering
Datum
4 december 2018

1.

Opening en mededelingen.
Advies

De voorzitter opent de vergadering.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 27
november 2018.
Advies

Vaststellen.
Besluit

N.a.v. de besluitenlijst merkt wethouder Veneklaas op dat zij in plaats van wethouder
Klomps, wethouder Van Dort heeft vervangen tijdens het Bestuur Regie Schiphol overleg
van donderdag 29 november jl.
Met deze opmerking is de besluitenlijst vastgesteld.

3.

Vaststellen bestemmingsplan Laan van Niftarlake 129 Tienhoven
Advies

Aan de raad voorstellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Laan van Nifterlake 129' te Tienhoven met IDN:
INL.IMRO.1904BPLvN129THN-VG01ongewijzigd vast te stellen'.
2.Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor deze ontwikkeling de plankosten worden
verhaald via de legesverordening waarmee de gemeentelijke kosten afdoende afgedekt zijn.
Besluit

Conform advies.

Opheffen geheimhouding ontwikkelvarianten Hazeslinger.
Advies

1. Intrekken van de beslissing op het Wob-verzoek van 3 juli 2018 over ontwikkelplannen
Hazeslinger.
2. Opheffen van de geheimhouding op Quickscan en Eindverslag ontwikkelvarianten
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Hazeslinger met uitzondering van:
a. de genoemde grondopbrengsten;
b. de financiële rekenmodellen in de bijlagen van de 3 stukken;
c. de gespreksverslagen in de Quickscan ontwikkelvarianten Hazeslinger van 5 maart 2015.
Besluit

Conform advies.

5.

Straatweg 76a Breukelen - verzoek nieuwbouw woning.
Advies

In principe niet meewerken aan de bouw van een extra woning op het perceel Straatweg
76a te Breukelen.
Besluit

Conform advies.
Wethouders Van Liempdt en Veneklaas hebben bij de behandeling van dit agendapunt de
vergadering verlaten.

6.

Vooroverlegplan Gageldijk 29 Maarssen.
Advies

1.In principe medewerking verlenen aan het initiatief tot verplaatsing van het
caravanonderhoudsbedrijf van de Tuinbouwweg 29a naar de Gageldijk 29-41 van 1000 m2.
2.Instemmen met de ruil van de 5000 m2 kas aan de Herenweg 19b voor 1000m2
bedrijfsoppervlak binnen de bestaande bebouwing van de caravanstalling ten behoeve van
onderhoud aan caravans mits de ruimtelijke procedure wordt gestart binnen een jaar na het
afgeven van de sloopmelding of omgevingsvergunning voor sloop van de kassen.
3.In principe meewerken aan het omzetten van kas naar loods aan de Gageldijk ter hoogte
van nr. 41 met een bestemmingsplan wijziging ten behoeve van het onderhoud van
caravans.
4.In principe meewerken aan het verplaatsen van de oprit bij de woning Gageldijk 41 en het
bestemmen van de oprit als Bedrijf – oprit caravanonderhoudsbedrijf onder voorwaarde van
een goede groene en ruimtelijke inpassing.
5.Instemmen met het principe van sloop van de kassen aan de Herenweg 19b vooruitlopend
op de start van de ruimtelijke procedure.
Besluit

Conform advies.
Het college constateert dat wethouders Van Dort en Van Liempdt niet zijn aan te
merken als belanghebbenden gelet op de afstand tussen hun woningen en het
betreffende pand. Gelet hierop hebben beide wethouders aan de beraadslagingen en
besluitvorming deelgenomen.

7.

(ontwerp)Kadernota 2020 Omgevingsdienst regio Utrecht.
Advies

1. Geen zienswijze indienen op de (ontwerp)Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst
Regio Utrecht.
2. De raad van dit besluit in kennis stellen.
Besluit

Conform advies.

Prestatieafspraken 2019 Woningcorporaties.
Advies

Advies te nemen besluit college
Instemmen met de prestatieafspraken 2019 met de corporaties Portaal, Vecht en
Omstreken, WUTA en Woonstichting Kockengen.
Advies te nemen besluit burgemeester
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Portefeuillehouder RO, Milieu en Duurzaamheid mandateren de prestatieafspraken te
ondertekenen.
Besluit

Conform advies met dien verstande dat de prestatieafspraken gelden totdat op basis van de
nieuwe woonvisie prestatieafspraken zijn gemaakt voor 4 jaarschijven. Er is dan ook meer
helderheid van het Rijk over duurzaamheid. Daarnaast checken of financiële bijdragen door
woningcorporaties voor voorzieningen zoals groenonderhoud en dorpswinkel wettelijk zijn
toegestaan. Aandacht voor gezamenlijke communicatie gemeente en woningcorporaties
over huisvesting specifieke groepen.

9.

Afstaan kwekersrecht.

Advies

1.De ontdekker van deze specifieke plant toestemming verlenen voor vermeerderen en
eventueel exploiteren ervan en de eventuele inkomsten schenken aan onder beslispunt 2
genoemd goede doel.
2. Het goede doel vaststellen op Stichting Shailoh, een initiatief van twee van onze
inwoners.
Besluit

Conform advies met in achtneming van de volgende punten:
- Gelet op het gekozen goede doel heeft het college geen behoefte om een alternatief goed
doel te kiezen.
- 2e alinea in brief schrappen.
- Ontdekker/2 inwoners van het goede doel uitnodigen voor de Midzomerbijeenkomst met
een kraampje.

10.

Statutenwijziging Wereldkidz.
Advies

1.De statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn en Heuvelland (Wereldkidz)
goedkeuren.
2.De raad informeren over de statutenwijziging en de herbenoeming van de volgende drie
leden van de Raad van Toezicht van Wereldkidz: mevrouw D. Bakker, mevrouw H. Koster
en de heer R. Kevenaar.
Besluit

Conform advies.

11.

Algemeen controleplan Inkoop Utrecht West voor controle op
rechtmatigheid, doelmatigheid en fraude van de ingezette
maatwerkvoorziening onder Zorg in Natura (ZIN).
Advies

Het algemeen controleplan binnen het samenwerkingsverband Utrecht West vaststellen.
Besluit

Conform advies.

12.

Algemeen landelijk accountantsprotocol financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018.
1. Het Algemeen accountantsprotocol iSD 2018 (zie bijlage 1) hanteren in aanvulling op de
bestaande inkoopcontracten met zorgaanbieders voor het jaar 2018.
2. Het instellen van de omschreven omzetgrens voor het aanleveren van een
controleverklaring door de zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in het boekjaar 2018.
3. De zorgaanbieders informeren over het hanteren van dit protocol in aanvulling op de
bestaande contracten, zoals deze geldt voor het jaar 2018 middels voorgelegde conceptbrief
(zie bijlage 2)
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Besluit

Conform advies.

13.

Jaarverslag leerplicht 2017/2018.
Advies

1.Instemmen met jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2017-2018.
2.De raad informeren via voorgelegde raadsinformatiebrief.
Besluit

Conform advies.

14.

Definitief besluit tot deelname aan de stichtingen BeschutWerk,
GroenWerk en Schoonmaakwerk.
Advies

Advies te nemen besluit college
1. Gehoord de raadscommissie sociaal domein d.d. 27 november 2018, definitief besluiten
tot het oprichten van de stichtingen BeschutWerk, GroenWerk en SchoonmaakWerk.
2. Wethouder J.W.E. Klomps te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen (resp.
commissaris A, commissaris A en commissaris C) van deze stichtingen.
Advies te nemen besluit burgemeester
Wethouder J.W.E. Klomps op grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet machtigen de
door CMS Derks Star Busmann NV voorgelegde volmacht (voor het namens de gemeente
Stichtse Vecht oprichten van de drie stichtingen) te ondertekenen.
Besluit

Conform advies.

15.

Vragen ex art. 41 R.v.O.

16.

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

Er zijn geen beantwoordingsbrieven besproken.

Advies

Bespreken.
Besluit

Het college besluit op voorstel van wethouder Van Dort om de brief van gemeente Utrecht –
die niet deelneemt aan het Bestuur Regie Schiphol overleg- aan de Minister over het welzijn
van onze inwoners mee te tekenen.

17.

Communicatie.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

18.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen.
Bespreken.
Besluit

Besproken.
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19.

Actualiteiten.

Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

20.

Rondvraag.
Advies

Bespreken.
Besluit
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Het college is akkoord met het gewijzigde raadsvoorstel Experiment centraal tellen stemmen
bij de verkiezingen in 2019.
Het college is akkoord met de conceptraadsinformatiebrief over huisvesting sociale
organisaties Gaslaan.

