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Aanwezig:
Voorzitter
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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
11 december 2018

1.

Opening en mededelingen

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 4
december 2018

De voorzitter opent de vergadering.

Advies

Vaststellen.
Besluit

Vastgesteld.

3.

Verruiming winkeltijden 2018
Advies

1. De raad voorstellen om:
Het besluit tot wijziging van artikel 5 en 6 van de verordening Winkeltijden Stichtse Vecht
2013 vast te stellen en daarbij te kiezen voor:
Optie A. De openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 18.00 uur voor de
gehele gemeente; of
Optie B. De openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 20.00 uur voor de
gehele gemeente.
2. Optie B heeft de voorkeur van het college.
Conform advies met dien verstande dat het college aan het raadsvoorstel een derde optie,
optie C, toevoegt: De openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen van 12.00 tot 20.00
uur voor de gehele gemeente. Een meerderheid van het college heeft de voorkeur voor
optie B. Wethouder Veneklaas laat aantekenen dat zij voor optie C is.

4.

Aanvullend budget Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein
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Advies

1. De raad voorstellen:
Een aanvullend krediet ter realisering van het Kindcentrum 0-12 jaar aan het Harmonieplein
voor een bedrag van € 2.939.545,- ter beschikking te stellen, waardoor het totale krediet
komt op € 10.481.981,-.
De omvang van de resterende boekwaarden van de bestaande scholen op € 699.784,- vast
te stellen en ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.
De raad voorstellen de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 Financiën,
risico’s en indicatoren behorende bij het raadsvoorstel te bekrachtigen op grond van artikel
25 lid 3 van de Gemeentewet.
2.Op basis van artikel 55 lid 1, van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2, aanhef en onder b
en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen op de financiële
paragraaf van dit voorstel.
3.De raad en commissie, op grond van artikel 25 lid 2 resp. artikel 86 lid 2 Gemeentewet in
samenhang met artikel 10 lid 2, aanhef en onder b en g van de Wob geheimhouding
opleggen omtrent de bij het raadsvoorstel behorende bijlage 1 Financiën, risico’s en
indicatoren.
Besluit

Conform advies.

5.

Harmonisatie beheer en exploitatie buitensport
Advies

1.De notitie Harmonisatie beheer en exploitatie buitensportaccommodaties vaststellen.
2.Mogelijkheden onderzoeken om eigendom van gronden terug te kopen, daar waar het
eigendom nu bij een sportvereniging ligt.
3.De Sportraad Stichtse Vecht informeren, middels bijgevoegde brief.
Besluit

Conform advies.

6.

Convenant radicalisering
Advies

1. Instemmen met het Convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme.
2. Op basis van artikel 55 lid 1, van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2, aanhef en onder c
en d van de Wet openbaarheid van bestuur op bijlage 2 Handleiding 'persoonsgerichte
aanpak voorkoming radicalisering en extremisme' behorende bij het convenant
geheimhouding op te leggen.
3. De raad via een raadsinformatiebrief informeren.
Besluit

Conform advies.

7.

Aanpak Ondermijning

Advies

1. Vaststellen van en uitvoering geven aan de aanpak ondermijning.
2. De raad via een raadsinformatiebrief informeren.
Besluit

Conform advies.

Overhevelen kredieten 2018
Advies

1.Het overhevelen van de restant investeringskredieten naar het volgende begrotingsjaar
2019 voor een totaalbedrag van € 2.559.114.
2.Het doorschuiven van de geplande investeringskredieten naar het volgende begrotingsjaar
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2019 voor een totaalbedrag van € 6.181.874.
Besluit

Conform advies.

9.

Starten bestemmingsplan Maarssen Centrum
Advies

1.Het Plan van Aanpak Bestemmingsplan Maarssen Centrum vaststellen.
2.De voorbereiding voor het bestemmingsplan starten met het opstellen van een Nota van
Uitgangspunten.
3.Het Plan van Aanpak ter kennisname brengen van de raad conform het spoorboekje.
Besluit

Conform advies met in achtneming van het volgende:
-onder paragraaf Kanttekening van het collegevoorstel opnemen waarom Harmonieplein
geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan Maarssen Centrum.

10.

Realiseren nieuwe woning naast Straatweg 75, Breukelen
Advies

1.Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Straatweg naast nr. 75, Breukelen (IDN
NL.IMRO.1904. BPstraatwegongBRK-OW01) en dit 6 weken ter inzage leggen op grond van
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
2.De stukken ter kennis brengen aan de raad.
Besluit

Conform advies.

11.

Projectenlijst verkeer
Advies

Werkwijze voor het prioriteren van verkeersprojecten vaststellen.
Besluit

Conform advies.

12.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang
Advies

1.De beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang vaststellen.
2.De beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Stichtse Vecht intrekken.
Besluit

Conform advies.

13.

Ondertekenen van sociale plannen Wsw en NRG in verband met
liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven.
Advies

1. Behoudens succesvol resultaat van de ledenraadpleging Wsw op 6 december 2018
instemmen met de met de vakorganisaties FNV en CNV overeengekomen sociale plannen
voor Wsw- en NRG-personeel van de Gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven en de
Stichting PAUWWERK.
2. De bijgevoegde tekenbladen van de twee sociale plannen laten ondertekenen door
burgemeester en gemeentesecretaris.
Conform advies.

14.

Vragen ex art. 41 R.v.O.
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Advies

Bespreken:
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen PVV over handhaving boerkaverbod.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen PVV over jihadistentraining op grondgebied SV.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen PVV over veiligheid Boa's vanwege vuurwerk.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen GroenLinks over jaarlijkse vuurwerkshow
tuincentrum Vechtweelde.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen CDA over gevaarlijke situatie fietspad Oostkanaaldijk
Loenen/Nigtevecht.
- Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen VVD over enquete provincie NH over parkeren op
P+R terrein in Breukelen.
Besluit

Na verwerking van de aanpassing door het college aangegeven, kan de
beantwoordingsbrief aan GroenLinks over de jaarlijkse vuurwerkshow Vechtweelde uit. De
overige beantwoordingsbrieven aan CDA, PPV en VVD zijn akkoord en kunnen verzonden
worden.

15.

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

Bespreken.
Besluit

Wethouder Veneklaas deelt mee dat zij trekker is geworden van het onderwerp
Gecombineerde leefstijl interventie (U10 bestuurstafel gezonde en inclusieve samenleving).

16.

Communicatie
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

17.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken collegeleden. Representatieve
verplichtingen
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

18.

Actualiteiten

Advies

Bespreken.

19.

Rondvraag
Advies

Bespreken.
Het college is akkoord met de Memo Openbaarmaking schenkingen bestuur.
Het college heeft op 5 december 2018 het volgende digitale collegebesluit genomen:
- Het college is akkoord met de raadsinformatiebrief ‘Geen groen licht voor
Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum’.
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