
Moties, acties en toezeggingen 

Nummer 316

Titel Buxusafval

Type document Actie

Datum 08-11-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd de raad te informeren hoe bij het aanbieden van
afval moet worden omgegaan met de buxus

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Afgehandeld, memo 15 jan. 2019.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement Rondvraag (Gemeenteraad 08-11-2018 19:30)

Nummer 315

Titel Naamgeving Haarwegen in onze gemeente

Type document Actie

Datum 08-11-2018

Toelichting het college heeft toegezegd de raad informeren over de stand van zaken
omtrent de wens vanuit de raad om de naamgeving van de diverse
Haarwegen in de gemeente te herzien,

Portefeuillehouder G.F. (Frits) Naafs (Burgemeester)

Voortgang Naamgeving wordt in de eerst volgende commissie besproken.

Gekoppeld evenement Rondvraag (Gemeenteraad 08-11-2018 19:30)

Nummer 314

Titel Activiteiten na het treinincident van het college

Type document Actie

Datum 08-11-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd binnen twee weken na de raadsvergadering aan
de raad te rapporteren of de activiteiten van het college na het treinincident in
het voorjaar,

Portefeuillehouder G.F. (Frits) Naafs (Burgemeester)

Voortgang Rib afgerond, na 20 nov. 2018 verzonden.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement Rondvraag (Gemeenteraad 08-11-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/550625/agenda/4213046
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/550625/agenda/4213046
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/550625/agenda/4213046


Nummer 313

Titel Stikstof Nieuwe Steeg

Type document Actie

Datum 08-11-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd te onderzoeken of nog vóór de oordeelvorming
over het onderwerp Nieuwe Steeg op 19 november a.s. een beoordeling kan
worden gemaakt van de uitspraak van 7 november 2018 dat het Nederlandse
stikstofbeleid tekort schiet t.o.v. Europese richtlijnen.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Ondertussen is het plan door de oordeelsvormende raad gegaan en wordt het
bestemmingsplan op 17 december in de besluitvormende raad afgestemd.
Bestemmingsplan is op 17 december door de raad niet vastgesteld.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement Rondvraag (Gemeenteraad 08-11-2018 19:30)

Nummer 312

Titel Projecten in het investeringsplan 2019

Type document Actie

Datum 08-11-2018

Toelichting Tijdens de bespreking van het amendement Investeringen van de VVD heeft
het college toegezegd vóór de behandeling van spoor II een overzicht te
geven van de stand van voorbereiding van de projecten van meer dan €
300.000,- die zijn opgenomen in het investeringsplan voor 2019.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Investeringen van meer dan € 300.000,00 worden met raadsvergaderingen
aan de raad aangeboden.

Gekoppeld evenement Programmabegroting 2019-2022 (Gemeenteraad 08-11-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/550625/agenda/4213046
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/550625/agenda/4266820


Nummer 311

Titel Informatie effectindicatoren

Type document Actie

Datum 05-11-2018

Toelichting Bij de beeldvorming over de woonvisie heeft het college toegezegd de vragen
van D66 over de effectindicatoren schriftelijk te behandelen.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang We zijn op dit moment bezig met een raadsinformatiebrief over de
opgeleverde nieuwbouw in 2018, daarin zullen de exacte cijfers worden
opgenomen. Op basis van de doelstellingen in de Woonvisie komt de tabel er
als volgt uit te zien. Na afloop van een jaar monitoren we de werkelijk
opgeleverde aantallen en brengen de raad hiervan op de hoogte middels een
RIB.

Gekoppeld evenement Woonvisie 2018-2022 Deel 2 (Spoor Ruimte 05-11-2018 19:30)

Nummer 310

Titel Aanpassing huisvestingsverordening

Type document Actie

Datum 05-11-2018

Toelichting Het college heeft naar aanleiding van de inspraak toegezegd een aanpassing
van de Huisvestingsverordening voor te bereiden voor mensen die bij de
vrijwillige brandweer zitten of daaraan deel willen nemen.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Er is hierover al een concept B&W voorstel gemaakt en besproken met de
portefeuillehouder. Binnenkort zal er ook hierover afstemming plaatsvinden
met corpsleiding. Daarna gaat het concept zsm voor bestuurlijke
besluitvorming in routing.

Gekoppeld evenement Woonvisie 2018-2022 Deel 2 (Spoor Ruimte 05-11-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/565869/agenda/4290772
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/565869/agenda/4290772


Nummer 309

Titel Toezegging derde avond sociaal domein kredietbank

Type document Actie

Datum 29-10-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd nog nadere informatie toe te sturen over de
aantallen mensen uit onze gemeente die lenen bij de gemeentelijke
kredietbank.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Toezegging is afgehandeld. Raad heeft uiteindelijk een art.39 dezelfde
informatie gevraagd. Wij hebben die beantwoord met een formele
beantwoording.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement 3de bijeenkomst Herijking Sociaal Domein, Werk en inkomen (Spoor
Samenleving 29-10-2018 19:30)

Nummer 308

Titel Toezegging wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop
van percelen weg en bos nabij Maarn

Type document Actie

Datum 18-10-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd alsnog te reageren op de mail over deze kwestie
d.d. 1 oktober van een van de belangstellenden.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang De geïnteresseerde bewoner is ondertussen bij de wethouder langs geweest.
Daarbij heeft de wethouder uitgelegd hoe het college tot haar besluitvorming
is gekomen en waarom de grond niet voor verkoop aan prticulieren in
aanmerking komt. Het gesprek heeft uiteindelijk geen informatie opgeleverd
die strekte tot aanpassing van het genomen besluit.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement W&B brief voornemen verkoop percelen weg en bos nabij Maarn
(Gemeenteraad 18-10-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/559671/agenda/4265015
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/559671/agenda/4265015
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/549013/agenda/4265031
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/549013/agenda/4265031


Nummer 307

Titel Toezegging wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop
van percelen weg en bos nabij Maarn

Type document Actie

Datum 18-10-2018

Toelichting De fractie van de ChristenUnie had een motie ingediend om het college te
laten onderzoeken of de natuurgebieden binnen de rode contour, betrokken
bij deze transactie, kunnen worden ingezet om elders de rode contour wat op
te rekken. De motie is ingetrokken toen het college heeft toegezegd dit te
gaan doen en contractueel te regelen met de koper.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Het onderzoek naar het oprekken van de rode contour is nog niet uitgevoerd.

Gekoppeld evenement W&B brief voornemen verkoop percelen weg en bos nabij Maarn
(Gemeenteraad 18-10-2018 19:30)

Nummer 306

Titel Toezeggingen Open agenda jaarstukken stichting sociale dorpsteams

Type document Actie

Datum 18-10-2018

Toelichting Bij de beantwoording van de vragen van gera Hensbergen Het college heeft
toegezegd om aan te geven hoe de werkwijze die onze gemeente hanteert
voor verbonden partijen zich verhoudt tot de regels die hierover zijn
vastgelegd en de afspraken die er zijn gemaakt bij de Stichting Sociale
Dorpsteams. Ook wordt aangegeven of dat bij de jaarstukken die dit jaar zijn
gepresenteerd goed is verlopen.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Het college heeft in november de raad een memo over dit onderwerp
gestuurd (Ingekomen stuk raad met nummer 378, 26-11-2018).

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement Open agenda bestuur en Middelen (Spoor Bestuur en Middelen 18-10-2018
20:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/549013/agenda/4265031
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/549013/agenda/4265031
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/559683/agenda/4265052
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/559683/agenda/4265052


Nummer 305

Titel Toezegging Woonvisie

Type document Actie

Datum 18-10-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd na te gaan of de voorrangsregels mogelijkheden
biedt voor de huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder senioren .

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Er wordt een memo hierover opgesteld. Daarna volgt de concreet voorstel
met een tijdpad voor de uitwerking en besluitvorming.

Gekoppeld evenement Woonvisie 2018-2022 (Spoor Ruimte 18-10-2018 20:30)

Nummer 304

Titel Vuurwerkvrije zones

Type document Actie

Datum 27-09-2018

Toelichting De burgemeester heeft toegezegd met een voorstel naar de raad te komen
voor het vaststellen van vuurwerkvrije zones.

Portefeuillehouder G.F. (Frits) Naafs (Burgemeester)

Voortgang Vastgesteld op 13 november 2018 door het college.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement Rondvraag (Gemeenteraad 27-09-2018 20:00)

Nummer 303

Titel Kees Keijzer

Type document Actie

Datum 27-09-2018

Toelichting De burgemeester heeft op voorstel van raadslid Sybe Streekstra toegezegd
de naam van Kees Keijzer (oud-raadslid Driebergen-Rijsenburg) onder de
aandacht te brengen van de straatnamencommissie,

Portefeuillehouder G.F. (Frits) Naafs (Burgemeester)

Gekoppeld evenement Rondvraag (Gemeenteraad 27-09-2018 20:00)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/549009/agenda/4213012
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4148143
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4148143


Nummer 302

Titel motie gemeentelobby tegen plastic

Type document Actie

Datum 27-09-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd om een inventarisatie uit te voeren naar
initiatieven langs de lijn van ‘afval loont’, met beloning voor het gescheiden
aanbrengen van afval als grondstof.

Gekoppeld evenement Motie landelijke gemeentelobby tegen plastic (Gemeenteraad 27-09-2018
20:00)

Nummer 301

Titel Vrijkomende bouwlocaties

Type document Actie

Datum 27-09-2018

Toelichting Het raadslid Francine van der Velde (BVHlokaal) heeft vragen gesteld over
een mogelijk alternatief als grote bouwlocatie bij grote vertraging van het
vrijkomen van het mariniersterrein. Het college zegt toe aansluitend op de
woonvisie een nota inbreidingslocaties voor te bereiden en hierbij ook het azc-
terrein Overberg te behandelen.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Nog lopende.

Gekoppeld evenement Vragenuur (ex artikel 40 RvO); de raadsleden kunnen vragen stellen, mits
uiterlijk ingediend 48 uur voor deze vergadering bij de voorzitter van de raad
(door tussenkomst van de griffier) (Gemeenteraad 27-09-2018 20:00)

Nummer 300

Titel Zorgaanbieders in de top 10

Type document Actie

Datum 20-09-2018

Toelichting Bij de tweede avond over het sociaal domein heeft het college toegezegd wat
meer informatie te geven over de aanbieders in de top tien van aanbieders.
Hiervoor moet nog wel bekeken worden of deze informatie openbaar kan
worden gemaakt.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Moet nog afgehandeld worden.

Gekoppeld evenement Tweede avond herijking sociaal domein, Jeugdhulp en passend onderwijs
(Spoor Samenleving 20-09-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4248822
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4248822
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4148131
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4148131
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539972/agenda/4148131
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539926/agenda/4181224
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539926/agenda/4181224


Nummer 299

Titel Toezegging beantwoording vragen WOZ waardebepaling

Type document Actie

Datum 13-09-2018

Toelichting Het college zegt aanvullende informatie toe over de bezwaarschriften: hoe
heeft het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ zich ontwikkeld t.o.v. 2016
en hoe geldt dat voor het aantal toewijzingen van die bezwaren. Het college
zegt toe de raad informeren over het gesprek dat wordt gevoerd met de
BGhU en de Waarderingskamer, met in ieder geval aandacht voor: toelichting
op de opbouw van de slechte score, toelichting van die score ten opzichte
van de toestemming van de Waarderingskamer dat er belasting mag worden
opgelegd en informatie over te nemen maatregelen.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Besproken in commissie Bestuur & Middelen, 6 dec. 2018.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement Open Agenda Bestuur en Middelen (Spoor Bestuur en Middelen 13-09-2018
19:30)

Nummer 298

Titel Toezegging beantwoording van de vragen van de CU over de minima
ziektekostenverzekering

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Bij de beantwoording van de vragen van de CU over de minima
ziektekostenverzekering heeft het college toegezegd te onderzoeken of onze
gemeente om de chronisch zieken met hoge zorgkosten en een laag inkomen
tegemoet te komen aan kan sluiten bij een grotere gemeente, of op een
andere wijze kan helpen en hierover te raad te informeren.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Gekoppeld evenement Open agenda Samenleving (Spoor Samenleving 06-09-2018 20:00)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539914/agenda/4147837
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539914/agenda/4147837
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539906/agenda/4147800


Nummer 297

Titel Toezeggingen bij beantwoording vragen vaccinatie van de VVD

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Bij de behandeling van de vragen van de VVD inzake vaccinaties heeft het
college toegezegd cijfers over vaccinaties in onze gemeente te delen en aan
de GGD t vragen of zijn deze cijfers per dorp kunnen specificeren. Daarnaast
zal wethouder Waaldijk het onderwerp vaccinaties op de agenda van de
bestuursvergadering van de GGD laten zetten en hierover rapporteren aan de
raad. Tenslotte heeft wethouder Waaldijk toegezegd het onderwerp samen
met wethouder Broekhuis onder de aandacht te brengen van scholen en
kinderdagverblijven.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder), J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Gekoppeld evenement Open agenda Samenleving (Spoor Samenleving 06-09-2018 20:00)

Nummer 296

Titel Toezeggingen bij raadsvoorstel Besteding niet-ingezette Wmo-middelen
huishoudelijke hulp

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Bij de beeldvorming over het raadsvoorstel Besteding niet-ingezette Wmo-
middelen huishoudelijke hulp heeft het college toegezegd: 1. Samen verder te
zoeken naar SMART doelstellingen voor de inzet van het geld. 2. Daarnaast
heeft het college toegezegd pilots die niet doorgezet worden eerst aan de
raad voor te leggen.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Toezegging 1: In het raadvoorstel mbt de taskforce (gepland maart/april
2019) komt het college met voorstellen over het al dan niet structureel maken
van pilots die betaald zijn vanuit innovatiegelden. Hierin zal deze toezegging
meegenomen worden. Toezegging 2: Er zijn nog geen pilots geweest die niet
doorgezet werden.

Gekoppeld evenement Besteding niet-ingezette Wmo-middelen huishoudelijke hulp (Spoor
Samenleving 06-09-2018 20:00)

Nummer 295

Titel Beantwoording vragen verkeersstromen Buitengebeid

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Vragen Karin Oyevaar (D66) over verkeersstromen buitengebied i.v.m.
Initiatief Langbroekerdijk Fietsstraat.. Het college zegt toe een schriftelijke
antwoord op de vragen aan de raad te sturen.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 06-09-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539906/agenda/4147800
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539906/agenda/4148121
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539906/agenda/4148121
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539903


Nummer 294

Titel Overleg eigenaren van leegstaande en verpauperende panden

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Bij de beantwoording van de vragen van d eopen agenda zegt het college toe
met de eigenaars van leegstaande en verpauperende panden in overleg te
gaan om – in afwachting van een betere oplossing – over te gaan tot visuele
afscherming.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Er worden hekken geplaatst wanneer veiligheid in het geding is.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 06-09-2018 19:30)

Nummer 293

Titel verwijsborden te verbeteren / verduidelijken naar parkeerlocaties nabij het
station Maarn

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Het college zegt toe de verwijsborden te verbeteren / verduidelijken naar
parkeerlocaties nabij het station Maarn.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Lopende

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 06-09-2018 19:30)

Nummer 292

Titel Parkeren onverharde bermen Maarn

Type document Actie

Datum 06-09-2018

Toelichting Bij de beantwoording zegt het college toe na te gaan of in de APV een niet-
hanteerbare bepaling is opgenomen die parkeren in de onverharde bermen
van Maarn verbiedt.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang In APV bepaling opgenomen. Welke exacte bepalin wordt nog doorgegeven.

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 06-09-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539903
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539903
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/539903


Nummer 291

Titel Coffeeshop

Type document Actie

Datum 12-07-2018

Toelichting Het college zegt toe in september 2018 met de raad in gesprek te gaan over
de situatie rond de coffeeshop.

Portefeuillehouder G.F. (Frits) Naafs (Burgemeester)

Gekoppeld evenement (Gemeenteraad 12-07-2018 19:30)

Nummer 290

Titel horeca op de hoek Raadhuislaan – Tuindorpweg in Maarn

Type document Actie

Datum 12-07-2018

Toelichting Het college zegt toe de discussie over de horeca op de hoek Raadhuislaan –
Tuindorpweg in Maarn te onderzoeken en de bevindingen met de raad te
delen.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Gekoppeld evenement (Gemeenteraad 12-07-2018 19:30)

Nummer 289

Titel Quickscan ecoduct N226

Type document Actie

Datum 12-07-2018

Toelichting Het college zegt toe de raad te informeren over de uitgevoerde quick scan ter
voorbereiding van het ecoduct N226.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Geen voortgang van dit ecoduct vanwege lange onderhandelingen met
landgoedeigenaren. Rib.

Gekoppeld evenement (Gemeenteraad 12-07-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518144
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518144
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518144


Nummer 288

Titel Asbest Odru

Type document Actie

Datum 02-07-2018

Toelichting Tijdens de Beeld- en oordeelvorming van het raadsvoorstel Zienswijze op de
(Ontwerp)begroting 2019 en (ontwerp)begrotingswijziging 2018 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) heeft het college toegezegd te zijner
tijd (later in 2018) informatie te verstrekken aan de raad over de gevolgen van
de verplichting om asbest te saneren.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 02-07-2018 19:30)

Nummer 287

Titel Proces technische avond 18 juni

Type document Actie

Datum 02-07-2018

Toelichting De griffie zal naar aanleiding van opmerkingen van de heer Kranenburg van
het CDA voor de volgende vergadering van de agendacommissie het proces
van de technische avond over de financiële stukken op 18 juni 2018
agenderen.

Portefeuillehouder Griffie

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 02-07-2018 19:30)

Nummer 286

Titel Veilig thuis

Type document Actie

Datum 02-07-2018

Toelichting Het college zal onderzoek door naar Veilig Thuis, naar aanleiding van
berichten in de media. Indien hier aanleiding toe is zal het college hierover
aan de raad berichten.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Is gecontroleerd; zodra er aanleiding is komt het college naar de raad.

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 02-07-2018 19:30)

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518130
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518130
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518130


Nummer 285

Titel Uitvoeringsprogramma

Type document Actie

Datum 02-07-2018

Toelichting Bij het uitvoeringsprogramma van het raadsprogramma zal het college ook de
budgetregels meenemen en tevens de wens van mevrouw Hensbergen van
BVHlokaal om het budgetrecht van de raad inzake nieuw beleid en nieuwe
wettelijke taken mee te nemen.

Portefeuillehouder College

Voortgang Uitvoeringsprogramma 20 dec. 2018 on hold gezet.

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 02-07-2018 19:30)

Nummer 284

Titel Raadsvoorstel begraafplaatsen

Type document Actie

Datum 02-07-2018

Toelichting Nagegaan wordt wanneer de raad een voorstel kan verwachten over
begraafplaatsen

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Vastgesteld in december 2018 (tarieven).

Afgehandeld? Advies: Ja

Gekoppeld evenement (Avond van de raad 02-07-2018 19:30)

Nummer 283

Titel Staat onderhoud woningen Vestia Leersum

Type document Actie

Datum 21-06-2018

Toelichting De fractie van het CDA en de VVD hebben vragen gesteld over de staat van
het onderhoud van woningen van woningbouwcorporatie Vestia in Leersum
die volgens de bewoners slecht is. De bewoners hebben een bewonerscomité
opgericht. Het college zal een afspraak gaan plannen met dit bewonerscomité
om de zaak te bespreken. Het college heeft verder toegezegd een
terugkoppeling te geven het verloop van deze zaak.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang In de collegevergadering van 17 juli- voor het zomerreces- is een BW voorstel
plus RIB vastgesteld met een korte toelichting over de Vestia woningen en de
vervolgstappen. De RIB over de onderhoudsklachten van de bewoners van
de Vestia woningen in Leersum en het plan van aanpak hiervoor, is op 17 juli
jl verzonden naar alle raadsleden. Dit is afgedaan.

Afgehandeld? Ja

https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518130
https://heuvelrug.notubiz.nl/beheer/evenementen/518130


Nummer 282

Titel Centrum Amerongen

Type document Actie

Datum 21-06-2018

Toelichting Naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie over de staat van de
parkeerplaats en de aangrenzende muur aan de Laan in Amerongen heeft
het college toegezegd met de Wilhelminaschool en met omwonende te gaan
praten.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang In de afgelopen periode zijn de gesprekken met het Kasteel (de Buitenplaats)
en de Wilhelminaschool voortgezet. Als grondeigenaar en hoofdgebruikers
vormen zij de direct betrokken participanten bij het opstellen van het
programma van eisen. Dit heeft geresulteerd in draagvlak en een integraal
schetsontwerp voor de Margaretha Turnorlaan (inclusief muur, hekwerk en
monumentale lantaarn). Op 16 november heeft de GUH het schetsontwerp
gepresenteerd bij het Bestuur van het Kasteel. Als grondeigenaar zal het
Kasteel de financiële middelen moeten organiseren voor de realisatie. Het
Bestuur heeft daarbij wethouder Boonzaaijer verzocht om de mogelijkheid te
onderzoeken voor een financiële bijdrage. De wethouder heeft daarbij
aangegeven dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn, maar dat in 2019
onderzocht wordt op welke wijze de GUH een financiële bijdrage kan leveren
tot realisatie van de gezamenlijke ambitie om de knelpunten op De Laan
duurzaam en integraal op te lossen. Vooruitlopend is er een aanvraag bij het
parelfonds gedaan voor subsidie.

Stand van zaken Op dit moment is de gemeente in overleg met de directie van het Kasteel als
grondeigenaar van de Margaretha Turnorlaan in Amerongen. Deze
gesprekken vinden plaats om de haalbaarheid van een eventuele
herinrichting te verkennen, zowel financieel als ook met betrekking tot het
programma van eisen. Om het programma van eisen integraal op te stellen,
wordt er ook gesproken met de directie van de Wilhelminaschool en wordt de
Buitenplaats Amerongen geïnformeerd en vertegenwoordigd door de Adjunct-
directeur van het Kasteel. Uiteindelijk zal er een integraal en haalbaar
schetsontwerp voor de Margaretha Turnorlaan (inclusief muur) worden
opgesteld, waarvoor breed draagvlak is, bij zowel het kasteel als
grondeigenaar, de gemeente die het onderhoud verricht en de direct
betrokken participanten (school, buitenplaats en omwonenden etc.).
Vooruitlopend is er een aanvraag bij het parelfonds gedaan voor subsidie.



Nummer 281

Titel Meubin - terrein (toezegging 2)

Type document Actie

Datum 18-06-2018

Toelichting Het college heeft een aantal toezeggingen gedaan. Zo zal het college
nogmaals met de heer Verhoeff gaan praten over zijn verzoek om zijn terrein
te mogen bebouwen. Daarnaast zal het college een RIB over het
Meubinterrein aan de raad sturen waarin ingegaan wordt op het besluit van
het college niet in te stemmen met het principeverzoek van de heer Verhoeff.
Daarnaast zal het college nagaan of er plannen zijn om ter hoogte van het
Meubinterrein een op en afrit van de A12 te realiseren.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang De raad is met een RIB (nr 249, ontvangen 16 juli jl.) geïnformeerd over de
principe-uitspraak van het college over de ontwikkeling van het Meubin-
terrein. Het rapport van de OdrU (‘fijnstofrapport’) is ter kennisneming
bijgevoegd. In de RIB is ook ingegaan op de uitkomst van het gesprek met de
heer Verhoeff (5 juli jl.) over zijn principeverzoek en de uitspraak van het
college. Daarnaast is in de RIB ingegaan op de plannen om ter hoogte van
het Meubinterrein een op- en afrit van de A12 te realiseren. Hiermee is aan de
toezeggingen van het college d.d. 7 juni en 18 juni 2018 voldaan.

Afgehandeld? Ja

Nummer 280

Titel Meubin - terrein

Type document Actie

Datum 07-06-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd de raad te informeren over de stand van zaken
voor de bestemming van het Meubin-terrein en het fijnstof-rapport over de
locatie ter beschikking te stellen van de raad;

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang De raad is met een RIB (nr 249, ontvangen 16 juli jl.) geïnformeerd over de
principe-uitspraak van het college over de ontwikkeling van het Meubin-
terrein. Het rapport van de OdrU (‘fijnstofrapport’) is ter kennisneming
bijgevoegd. In de RIB is ook ingegaan op de uitkomst van het gesprek met de
heer Verhoeff (5 juli jl.) over zijn principeverzoek en de uitspraak van het
college. Daarnaast is in de RIB ingegaan op de plannen om ter hoogte van
het Meubinterrein een op- en afrit van de A12 te realiseren. Hiermee is aan de
toezeggingen van het college d.d. 7 juni en 18 juni 2018 voldaan

Afgehandeld? Ja



Nummer 279

Titel benoeming Rvt Stichting sociale dorpsteams

Type document Actie

Datum 07-06-2018

Toelichting Het college zegt toe na te gaan waar de benoeming van een raad van
Toezicht bij de stichting Dorpsteams is voorgeschreven, waarnaar in het
raadsvoorstel over de benoemingen wordt verwezen;

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Ja, mondeling bij de kennismaking met de nieuwe bestuurder anette Tyman

Afgehandeld? Ja

Nummer 278

Titel Henschotermeer

Type document Actie

Datum 07-06-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd na te gaan of het recente evenement bij het
Henschotermeer (met tractoren) mag worden aangemerkt als het enige
evenement dat daar dit jaar wordt georganiseerd en of de omwonenden
daarbij voldoende zijn betrokken en geïnformeerd;

Voortgang Memo is verstuurd, onbekend wanneer.

Stand van zaken Er wordt een memo opgesteld.

Nummer 277

Titel Doorwerking provinciale verordening in gemeentelijke regelgeving

Type document Actie

Datum 31-05-2018

Toelichting Bij de behandeling van het paraplubestemmingsplan is geconstateerd dat het
voorgestelde plan niet in overeenstemming is met de provinciale verordening
die ingaat in 2019. Het college zegt toe met een memo te informeren over de
wijze waarop de provinciale verordening doorwerkt in de gemeentelijke
regelgeving.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang is in overleg door Koen Vreeker middels een Memo van 19-6-2018 afgedaan.

Afgehandeld? Ja



Nummer 276

Titel Financiële stukken BGHU

Type document Actie

Datum 31-05-2018

Toelichting Bij de behandeling van de financiële stukken van de BGHU heeft het college
toegezegd uit te zoeken hoe de kosten van dit samenwerkingsverband zich
verhouden tot het aantal aanslagen en de belastingcapaciteit in vergelijking
met anderen samenwerkingsverbanden. . Daarnaast zal het college bekijken
of er een vergelijking gemaakt kan worden met andere
belastingsamenwerkingsverbanden met betrekking tot de invorderingskosten.
Het college zal bij de BGHU navragen of er benchmarks bestaan van
samenwerkingsverbanden inzake belastingheffing.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Er is in het verleden niet gebenchmarkt (ook niet door LVLB) omtrent de
totale opbrengsten belastingen enerzijds vs. de bruto totale exploitatielasten
van de belastingorganisatie (dus naast personeel ook materiele lasten en
kapitaallasten) anderzijds. Daarnaast is de vraag in hoeverre de cijfers van
de samenwerkingsverbanden vergelijkbaar zijn. Diensten kunnen variëren
alsmede de variatie in de opzet van belastingen/heffingen (bijv. wel of niet
gecombineerd met een waterschap). Ook wordt door sommige
samenwerkingsverbanden de benodigde informatie beschouwd als
vertrouwelijk omdat ze soms met elkaar in concurrentie zijn. De BghU gaat uit
van transparantie. Het percentage van 3,65% drukt de verhouding totale
kosten uit in relatie tot de netto omzet belastingen. Ze geven aan dat ze hier
ook een percentage van 3,3% hadden kunnen benoemen uitgaande van de
netto deelnemersbijdrage en rekening houdende met de opbrengst
parkeerbelastingen. Ten opzichte van de uitvoering van belastingen door
gemeenten zelf, heeft BghU bij de toetreding van de diverse deelnemers
geconstateerd dat zij een besparing op de exploitatie hebben weten te
realiseren variërend tussen de 25% en 50% op hun belastingexploitatie. Met
betrekking tot invorderingskosten zie bovenstaand. Daarbij komt, vanuit de
baten geredeneerd, dat per samenwerkingsverband het invorderingsbeleid
sterk kan variëren wat invloed heeft op de opbrengsten vervolgingskosten. Te
denken valt aan mate van combineren van aanslagen, het proces van
invorderen (wel of geen herinneringen in je invorderingsproces) en het aantal
verstuurde aanslagen. De BghU geeft aan dat zij een sociaal rechtvaardig
invorderingsbeleid voert waarbij zij als enige samenwerkingsverband
kosteloze herinneringen versturen (ipv direct een aanmaning). Hierdoor zullen
de opbrengst invorderingskosten verhoudingsgewijs lager uitvallen ten
opzichte van andere samenwerkingsverbanden.

Afgehandeld? Ja



Nummer 275

Titel Toekomstvisie RHC: W&B brief

Type document Actie

Datum 31-05-2018

Toelichting Bij de behandeling van de financiële stukken van het RHC heeft het college
toegezegd de toekomstvisie van het RHC als Wensen en Bedenkingenbrief
langs de raad te sturen.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang (19 dec) is de bestuursvergadering waarin er besloten wordt over het nieuwe
beleidsplan van het RHC. Hans Waaldijk zal daarbij aanwezig zijn.

Stand van zaken De laatste stand van zaken (info 30 juli 2018) is dat de directeur van het RHC
met een externe adviseur in de periode september – november de
toekomstvisie (in de vorm van de Beleidsnotitie 2019-2022) zal gaan
schrijven. De planning is deze in de bestuursvergadering van het RHC van
december 2018 vast te laten waarna deze aan de deelnemende gemeenten
worden voorgelegd

Nummer 274

Titel Toezeggingen financiële stukken wereldkidz

Type document Actie

Datum 31-05-2018

Toelichting Bij de behandelding van de jaarstukken van Wereldkidz heeft het college de
volgende toezeggingen gedaan: Het college heeft toegezegd uit te zoeken
waar het salaris van de voorzitter van de raad van bestuur van Wereldkidz
verantwoord wordt. Daarnaast zal het college bekijken of de ouderbijdrage
ook conform de Wet medezeggenschap scholen is. Voorst zal het college het
rapport van de heer Dullaert naar de raad sturen en aangeven wat de status
daar van is en tevens van het aangepast onderwijs. Ook zal het college
bekijken of de leerlingenprognoses voor Maarn en Maarsbergen gesplitst
kunnen worden naar dorp en deze informatie naar de raad sturen. Tenslotte
zal het college het aantal thuiszitters in het algemeen opzoeken.

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Lopende. Leerlingenprognose wordt eind feb. 2019 verwacht.

Nummer 273

Titel Duurzaamheid en verbonden partijen

Type document Actie

Datum 31-05-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd bij de verbonden partijen aandacht te vragen
voor het opnemen van informatie over duurzaamheid in de financiële stukken.

Voortgang RIB wordt voorbereid.

Stand van zaken Er wordt hierover een brief gestuurd naar de verbonden partijen



Nummer 272

Titel Verkorting looptijd lening Aurora

Type document Actie

Datum 17-05-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd bij de bespreking van de W&B brief inzake de
garantstelling voor Aurora nadere informatie te geven over de mogelijkheden
om de looptijd van de lening van Aurora te verkorten.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Kortere looptijd van de garantie is niet mogelijk omdat Aurora dan ook sneller
moet aflossen en dat is niet mogelijk. Wel zal de garantie naar mate de lening
verder wordt afgelost, steeds naar beneden worden bijgesteld. Hiermee is
deze toezegging afgehandeld

Afgehandeld? Ja

Stand van zaken Nagaan of garantie qua looptijd verkort kan worden. Partijen zijn nagegaan
en looptijd van lening en hoogte van lening kunnen niet verkort respectievelijk
verlaagd worden. De vraag of de garantie wel een kortere looptijd kan hebben
wordt nog nader onderzocht

Nummer 271

Titel Openbare verlichting beschikbare onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s
van electro-magnetische straling

Type document Actie

Datum 08-03-2018

Toelichting Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel aanbesteding openbare
verlichting heeft de wethouder toegezegd bij de GGD een nadere duiding te
vragen van de beschikbare onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van
electro-magnetische straling en het antwoord te delen met de raad.

Voortgang Het college heeft op 25 juni 2018 een memo toegestuurd met een nadere
duiding eventuele risico’s van radiofrequente (RF) straling bij toepassingen
die gebruik maken van draadloze communicatie.

Afgehandeld? Ja



Nummer 269

Titel BENG niveau renovatie Zonheuvel

Type document Actie

Datum 08-03-2018

Toelichting Tijdens de beraadslagingen heeft het college toegezegd de ODrU-rapportage
aan de raad te leveren waaruit blijkt dat voor het gevraagde bedrag een
renovatie kan worden uitgevoerd die voldoet aan de BENG-norm.

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Met het op 6 november door het college vastgestelde raadsvoorstel is de
raad geïnformeerd over de beoordeling door de ODRU van de BENG-
maatregelen in het renovatieplan van de Zonheuvel. Raadsvoorstel is op 17
december 2018 in de raad behandeld.

Afgehandeld? Advies: Ja

Termijn afdoening Derde kwartaal 2018

Stand van zaken De ODRU adviseert ons over de BENG maatregelen bij de renovatie van De
Zonheuvel. De hebben de ODRU gevraagd te beoordelen of het
renovatieplan van De Zonheuvel voldoet de BENG-criteria. Verwachting is het
resultaat van deze beoordeling in het vierde kwartaal 2018 te ontvangen. De
raad kan dan geïnformeerd worden. In verband met de vertraging bij de
aanbesteding en daarmee de aanpassing van het renovatieplan wordt de
beoordeling door de ODRU in september uitgevoerd. Dit resultaat zal worden
meegenomen in een raadsvoorstel over renovatie dan wel vervangende
nieuwbouw dat tegelijk met begroting zal worden behandeld. Wordt
meegenomen in het voorstel van de Zonheuvel. Ik verwacht het resultaat van
deze beoordeling in het derde kwartaal 2018 te ontvangen en kan de raad
dan informeren.

Nummer 268

Titel Bestemmingsplan recreatieterreinen

Type document Actie

Datum 05-03-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd dat bij het aanbieden van het bestemmingsplan
recreatieterreinen duidelijk de link met bestemmingsplan OMMA aangegeven
zal worden en dan met name over de boerencampings die niet onder het
bestemmingsplan Recreatieterreinen vallen.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Termijn afdoening Voorjaar 2019

Stand van zaken Deze actie zal beantwoord worden wanneer het bestemmingsplan voorgelegd
wordt aan de raad. Dat is nu volgens planning voorjaar 2019



Nummer 265

Titel Bestemmingsplan de Woerd: Handhaving

Type document Actie

Datum 22-02-2018

Toelichting Bij de oordeelvorming over het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan de
Woerd heeft het college toegezegd de raad op de hoogte te houden van
eventuele acties tot handhaving en bijbehorende termijnen, na vaststelling
van het bestemmingsplan.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Eerst nog behandeling bij RvS

Stand van zaken Handhaving start bij definitief worden bestemmingsplan. Eerst nog
behandeling bij RvS

Nummer 264

Titel Brochure PGB

Type document Actie

Datum 22-02-2018

Toelichting Bij de beantwoording van vragen over de brochure over het PGB zegt het
college toe dat de brochures in lijn met diens constateringen worden
aangepast.

Voortgang Wordt aan gewerkt. Staat op planning voor eerste kwartaal 2019 om de
inwonersfolder over de sociale dorpsteams aan te passen.

Termijn afdoening Was Eind 2018, wordt eerste kwartaal 2019

Stand van zaken Wordt aan gewerkt. Staat op planning voor halverwege 2018 om de
inwonersfolder aan te passen.



Nummer 261

Titel Retailparagrafen: Aanpak Leegstand

Type document Actie

Datum 15-02-2018

Toelichting Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Retailparagrafen zegt het
college toe een actuele voorspelling te geven van het moment dat een aanpak
voor leegstand van panden naar de raad komt – waarschijnlijk derde kwartaal
2018. Een verdere uitwerking van de verbeter- en knelpuntenlijst zal in
samenspraak met de ondernemers worden verricht. Hiervoor is naar
verwachting tweeëneenhalve maand nodig.

Portefeuillehouder R. (Rob) Jorg (Wethouder)

Voortgang Op 12 juli heeft de raad een RIB ontvangen over de voortgang van het
Programma Economische Ontwikkeling, daarin is ook aangegeven hoe
omgegaan wordt met de knelpunten uit de Retailparagrafen. Het college is
van oordeel dat dit maatschappelijke probleem beter opgepakt kan worden
door de desbetreffende locaties aan te pakken door maatwerk te leveren, dan
generiek beleid op te stellen.

Afgehandeld? Ja

Termijn afdoening Derde kwartaal 2018

Stand van zaken Aan de verdere uitwerking en prioritering van de verbeterpunten- en
knelpuntenlijst wordt nog gewerkt. Hierover komt binnenkort een RIB. In het
derde kwartaal wordt gestart met de leegstandsaanpak, dan zullen we ook de
raad informeren over hoe we willen komen tot die aanpak.

Nummer 260

Titel Motie Valwild

Type document Actie

Datum 12-02-2018

Toelichting Medewerkers van de Wild Beheer Eenheid Kromme Rijn, lichtten toe dat zij
mogelijkheden zien om met het beschikbare budget goedkopere maatregelen
te treffen op meer locaties dan nu is voorgenomen. Ze gaan daarbij uit van
het ecologisch rapport dat in 2017 in opdracht van de gemeente is opgesteld,
maar voegen daar hun eigen kennis van de lokale situaties aan toe. Zij bieden
aan de mogelijkheden voor maatregelen op zeven hotspots samen met de
gemeentelijke beheerders van de betreffende wegen nader te onderzoeken.
Het college heeft toegezegd gebruik te maken van het aanbod van de Fauna
Beheer Eenheid en de raad op de hoogte te houden van de vorderingen.

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Gereed voor aanbesteding, wordt voorgelegd aan college

Stand van zaken Dit is omgezet in een motie. Het gaat om de motie Valwild Gemeentelijke
Wegen. Met Wild Beheer Eenheid is een voorstel in de maak om op alle
relevante locaties in de gemeente maatregelen te nemen. Greenengineers
hebben opdracht om een goede oplossing te bepalen en de tekeningen en
het bestek te maken. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de expertise
van de WBE. We zijn uitgekomen op wildreflectors als maatregel. De planning
is om medio oktober 2018 het bestek gereed te hebben en nog voor einde dit
jaar zoveel mogelijk reflectors te plaatsen, WBE controleert of dat correct
gebeurd. Hoeveelheid is afhankelijk van nog beschikbare geld.



Nummer 256

Titel Inclusief beleid in de nota sociaal domein

Type document Actie

Datum 22-01-2018

Toelichting Het college heeft toegezegd dat het Inclusief beleid op te nemen in de
integrale nota sociaal domein die aan de raad wordt voorgelegd.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Nota sociaal domein is naar achteren geschoven i.v.m. prio task force.

Termijn afdoening 2019

Stand van zaken Dit wordt 2019. Het college heeft toegezegd dat het Inclusief beleid op te
nemen in de integrale nota sociaal domein die aan de raad wordt voorgelegd.

Toelichting afdoening De ‘integrale nota sociaal domein’ is overigens niet de officiële naam en het
wordt ook geen nota, maar we hebben nog geen definitieve naam hiervoor.
Wanneer die ‘nota’ aan de raad wordt voorgelegd is nog niet duidelijk.
Gevraagd om dit in te plannen op de laatste raadsvergadering van 2018.

Nummer 241

Titel Voorstel voor beleidsregels woonoverlast in het kader APV

Type document Actie

Datum 02-11-2017

Toelichting Het college zegt toe na een half jaar ervaring bij de raad terug te komen met
een voorstel voor beleidsregels woonoverlast in het kader APV.

Portefeuillehouder G.F. (Frits) Naafs (Burgemeester)

Voortgang Geen update nodig

Termijn afdoening November 2018

Stand van zaken 6 maanden zijn te kort om praktijkervaring om te zetten in beleidsregels. Dus
na een jaar wordt verder gekeken.



Nummer 235

Titel Jaarrekening Weereldkidz

Type document Actie

Datum 05-10-2017

Toelichting Bij de bespreking van de jaarrekening van Wereldkidz is afgesproken dat de
diverse vragen die de commissieleden hadden, meegenomen zullen worden
ter beantwoording wanneer de begroting van Wereldkidz wordt besproken.
Mevrouw Hensbergen, de heer Prakke en mevrouw Kerstens zullen hun
vragen aan de griffie sturen. Afgesproken is dat de raad van toezicht en de
bestuurder van Werelkidz worden uitgenodigd voor de bespreking van de
begroting van Wereldkidz, hierbij zullen de verzamelde vragen meegenomen
worden.

Voortgang Wereldkidz is vorige week voor het beeldvormen in de raad gekomen. De
raad heeft op 7 juni de begroting 2018 ingestemd met de begroting.
Wereldkidz wordt geïnformeerd per brief hierover. In deze brief zijn op
verzoek van de raad extra aandachtspunten meegegeven, zoals
onduidelijkheid over de ouderbijdrage, extra zorg voor risicomanagement en
duurzaamheid. Conform afspraak is de bestuurder van Wereldkidz
uitgenodigd voor de beeld en oordeelvorming, maar deze kon niet aanwezig
zijn

Afgehandeld? Ja

Nummer 232

Titel Rioolvernieuwing en herinrichting van de Dennehorst.

Type document Actie

Datum 18-09-2017

Toelichting De wethouder heeft toegezegd met de heer Berkhout en de heer Sprengers
en eventueel anderen in gesprek te gaan inzake de rioolvernieuwing en
herinrichting van de Dennehorst.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Tijdens de bewonersbijeenkomst op 19 september jl. is de nieuwe Boom
Effect Analyse (BEA) gepresenteerd door adviesbureau Boomtotaalzorg. Op
de projectsite staat de presentie met de uitkomsten van de BEA https://www.
heuvelrug.nl/actueel/overige-projecten_46439/rubriek/vervanging-riolering-en-
herinrichting-dennenhorst-eo_6562.html. Volgens deze BEA is eventueel
maximaal 40% van de bestaande bomen te handhaven, mits de bestaande
riolering en asbestcementleiding in de grond blijven liggen en het nieuwe
gescheiden rioolstelsel en de kabels & leidingen in het midden van de rijbaan
worden aangelegd. De uitkomsten van de BEA vormen input voor het
ontwerpmodel waarbij de bestaande bomen uitgangspunt vormen. Dit derde
ontwerpmodel vormen samen met de eerdere twee modellen de
mogelijkheden voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het bureau
IMOSS werkt op dit moment aan de afronding van het derde ontwerpmodel.
Tijdens de laatste bewonersavond in september jl. heeft wethouder
Boonzaaijer met de bewoners besproken dat het college eerst een integraal
standpunt bepaalt, ten aanzien van de drie ontwerpmodellen (inclusief
kostenraming),voordat deze aan de bewoners wordt teruggekoppeld. In de
komende periode worden de nutsbedrijven en verschillende interne en
externe partijen geraadpleegd om de voorkeuren, kansen, risico’s en
eventuele financiële consequenties te inventariseren van de verschillende
ontwerpmodellen. Dit ten behoeve van een zorgvuldig proces van



besluitvorming door het college medio januari/februari 2019.Nadat het college
een integraal standpunt heeft bepaald. Wordt er medio februari/maart een
bewonersbijeenkomst georganiseerd waar de bewoners hun definitieve
standpunt/keuze kenbaar kunnen maken voor de (her)inrichting van de
openbare ruimte.

Stand van zaken Gesprek is gaande Op dit moment wordt er door Boomtotaalzorg gewerkt
aan een nieuwe BoomEffectAnlyse (BEA) voor het projectgebied
Dennenhorst. Bij het opstellen van de BEA zijn Tom Berkhout en Bas
Sprengers actief betrokken bij zowel het formuleren van de
onderzoeksvragen als bij de begeleiding en bespreking van de
onderzoeksresultaten. Op 25 april a.s. wordt de conceptversie besproken in
de projectgroep. Medio mei/ juni worden de eindresultaten door de
projectgroep aan de bewoners gepresenteerd tijdens een
bewonersbijeenkomst. In de projectgroep zitten de volgende personen: Tom
Berkhout, Bas Sprengers, Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg), Kinga
Corbet (Boomtotaalzorg), Serge Vonk (ontwerpburea IMOSS), Roel ter Horst
(GUH, ambtelijk opdrachtgever) en Gerjan Westendorp (projectleider GUH).
De verbeterde conceptversie is op 19 juni besproken met de projectgroep. In
de komende maand worden door het adviesbureau (Boomtotaalzorg) nog
aanpassingen en aanvullende informatie verwerkt in de BEA. De projectgroep
komt in week 35 bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt de wethouder
geïnformeerd en wordt de bewonersbijeenkomst van 19 september
voorbereid. Om de bewoners te informeren over de stand van zaken, wordt er
binnenkort een bewonersbrief verzonden namens de projectgroep. In deze
brief worden de bewoners ook uitgenodigd voor de bewonersavond waar de
eindresultaten uit de BEA door Boomtotaalzorg worden gepresenteerd. Op 19
september is de bewonersavond geweest waar het adviesbureau
Boomtotaalzorg de nieuwe Boom Effect Analyse presenteert. Deze avond is
door de gemeente georganiseerd en voorbereid. De wethouder is hierbij
aanwezig en heeft de opening verzorgd. Voor deze bewonersavond zijn ook
de raadsleden uitgenodigd middels een kopie van de bewonersbrief. Na deze
bewonersavond zal het ontwerpbureau IMOSS de input uit de nieuwe BEA
verwerken tot een derde model waarin het handhaven van zoveel mogelijk
bomen het uitgangspunt vormt. Samen met ontwerpmodel 1 &2 worden de
drie varianten financieel doorgerekend. De uitkomsten worden eind december
2018 aan het college aangeboden Op 19 september is de bewonersavond
geweest waar het adviesbureau Boomtotaalzorg de nieuwe Boom Effect
Analyse presenteert. Deze avond is door de gemeente georganiseerd en
voorbereid. De wethouder is hierbij aanwezig en heeft de opening verzorgd.
Voor deze bewonersavond zijn ook de raadsleden uitgenodigd middels een
kopie van de bewonersbrief. Na deze bewonersavond zal het ontwerpbureau
IMOSS de input uit de nieuwe BEA verwerken tot een derde model waarin
het handhaven van zoveel mogelijk bomen het uitgangspunt vormt. Samen
met ontwerpmodel 1 &2 worden de drie varianten financieel doorgerekend.
De uitkomsten worden eind december 2018 aan het college aangeboden



Nummer 223

Titel Geitenhouderij

Type document Actie

Datum 29-06-2017

Toelichting Bij het vragenuur zijn vragen beantwoord door raadslid Van der Velde over de
verhoogde ziektedruk rond geitenhouderijen. Het college heeft toegezegd
over het RIVM-onderzoek en –advies Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden in gesprek te gaan op basis van een advies van de GGD.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang De vragen zijn mondeling beantwoord tijdens de raadsvergadering van 27
september.

Afgehandeld? Ja

Stand van zaken Wordt opgepakt.

Nummer 219

Titel Braakliggend terrein Kameleon

Type document Actie

Datum 15-06-2017

Toelichting Naar aanleiding van vragen over het braakliggende terrein naar basisschool
de Kameleon in de open agenda Ruimte van D66 doet het college de
volgende toezeggingen: Het college zegt toe, dat mochten er plannen zijn
voor het terrein, dan zal hierover een open proces worden gestart. Het college
zegt toe dat ook als het een collegebevoegdheid zou zijn om over een plan te
beslissen, het college dit desalniettemin zal voorleggen aan de
gemeenteraad. Het college zegt toe in de tussentijd te zorgen voor een goede
tussenoplossing te zorgen ten gunste van de buurt en de kinderen.

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Inmiddels is het voorstel van de werkgroep gereed en is er een raadsbezoek
aan de Kameleon gepland. Op 2 oktober zijn raadsleden en betrokken
wethouders uitgenodigd en presenteert de werkgroep hun voorstel.

Stand van zaken Er is gras ingezaaid. Het loopt. Bewoners komen in maart/april 2018 met een
idee. Er is een werkgroep bezig met de verkeerssituatie rondom de
Kameleon. Deze werkgroep is zelfstandig een oplossing aan het vormen
waarbij ook het voorterrein door hen wordt betrokken. De gemeente heeft
hierin een faciliterende rol gekozen. Het voorstel van de werkgroep is
nagenoeg gereed, ze willen het de komende tijd gaan bespreken met de
raadsfracties en het college.



Nummer 197

Titel Website: Sociale raadslieden

Type document Actie

Datum 13-04-2017

Toelichting De wethouder zegt toe dat hij zal controleren of de bedoeling van de
aansluiting van de sociaal raadslieden bij de dorpsteams in onze gemeente
voldoende helder is op de site.

Portefeuillehouder J.E. (Hans) Waaldijk (Wethouder)

Voortgang Memo is besproken in het poho en daarna doorgeleid naar het college en
vervolgens de raad.

Stand van zaken Reactie volgt.

Nummer 194

Titel Twee Marken: Fasedocument kosten onderwijshuisvesting

Type document Actie

Datum 06-04-2017

Toelichting Inzake de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie de Twee
Marken zal het college in een aparte paragraaf van het nog op te stellen
fasedocument de kosten voor de onderwijshuisvesting weergeven

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Dit is nu nog niet aan de orde en zal gebeuren zodra het
voorbereidingskrediet nodig is. Wordt meegenomen in raadsvoorstel
Nieuwbouw Twee Marken, Q2 2019.

Termijn afdoening Derde Kwartaal 2018

Stand van zaken Dit is nu nog niet aan de orde en zal gebeuren zodra het
voorbereidingskrediet nodig is, naar verwachting 4e kwartaal 2017
raadsvoorstel Nieuwbouw Twee Marken, behandeling medio juni 2018Alle
zaken betreffende de Twee Marken, dus de ontwikkeling van de nieuwe
Multifunctionele Accommodatie en de beantwoording van de moties worden
in een raadsvoorstel eind dit jaar (ca. november)voorgelegd aan de
gemeenteraad. De behandeling van het Raadsvoorstel voor de Twee Marken
wordt uitgesteld tot na het zomerreces



Nummer 193

Titel Twee Marken: Parkeerproblematiek

Type document Actie

Datum 06-04-2017

Toelichting Inzake de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie de Twee
Marken zal het college in het vervolgtraject de parkeerproblematiek van de
MFA en de rest van Maarn meenemen in het project.

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Onderzoek is uitgevoerd. Rapportage maakt onderdeel uit van rapportage
over de blauwe zones. Parkeerbehoefte Twee Marken sec wordt
meegenomen in raadsvoorstel Twee Marken, Q2 2019.

Termijn afdoening Derde Kwartaal 2018

Stand van zaken Onderzoek is uitgevoerd. Rapportage maakt onderdeel uit van het
raadsvoorstel voor vervolgstap ontwikkeling MFA Twee Marken.
raadsvoorstel Nieuwbouw Twee Marken, behandeling medio juni 2018 De
behandeling van het Raadsvoorstel voor de Twee Marken wordt uitgesteld tot
na het zomerreces.Alle zaken betreffende de Twee Marken, dus de
ontwikkeling van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie en de
beantwoording van de moties worden in een raadsvoorstel eind dit jaar (ca.
november)voorgelegd aan de gemeenteraad

Nummer 192

Titel Twee Marken: Voorbereidingskredieten scholen

Type document Actie

Datum 23-03-2017

Toelichting Naar aanleiding van vragen van de SGP-fractie geeft het college aan dat er
een apart raadsvoorstel komt voor de voorbereidingskredieten van de
betrokken scholen. (twee marken)

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Alle zaken betreffende de Twee Marken, dus de ontwikkeling van de nieuwe
Multifunctionele Accommodatie en de beantwoording van de moties worden
in een raadsvoorstel eind dit jaar (ca. november)voorgelegd aan de
gemeenteraad

Termijn afdoening Derde kwartaal 2018

Stand van zaken Dit is nu nog niet aan de orde en zal gebeuren zodra het
voorbereidingskrediet nodig is, naar verwachting 1ste kwartaal 2018, was
4de kwartaal 2017 raadsvoorstel Nieuwbouw Twee Marken, behandeling
medio juni 2018 De behandeling van het Raadsvoorstel voor de Twee
Marken wordt uitgesteld tot na het zomerreces



Nummer 191

Titel Twee Marken: Procesgang

Type document Actie

Datum 23-03-2017

Toelichting Daarnaast heeft het college toegezegd een procesplan op te stellen om in
ieder geval te beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is. In dit procesplan
zal ook rekening gehouden worden met de participatie. (twee marken)

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Alle zaken betreffende de Twee Marken, dus de ontwikkeling van de nieuwe
Multifunctionele Accommodatie en de beantwoording van de moties worden
in een raadsvoorstel eind dit jaar (ca. november)voorgelegd aan de
gemeenteraad

Termijn afdoening Derde Kwartaal 2018

Stand van zaken Zie toezegging 190 raadsvoorstel Nieuwbouw Twee Marken, behandeling
medio juni 2018 De behandeling van het Raadsvoorstel voor de Twee
Marken wordt uitgesteld tot na het zomerreces



Nummer 190

Titel Twee Marken: MFA

Type document Actie

Datum 23-03-2017

Toelichting Mevrouw Copier heeft aangegeven een eerste bijeenkomst te willen
organiseren met alle betrokkenen bij de realisatie van de multifunctionele
accommodatie te Maarn en het college zegt als lid van de stuurgroep toe dit
te willen faciliteren. Naar aanleiding van vragen van de SGP-fractie geeft het
college aan dat er een apart raadsvoorstel komt voor de
voorbereidingskredieten van de betrokken scholen.

Portefeuillehouder J.C. (Chantal) Broekhuis (Wethouder)

Voortgang Op 13 april heeft de raad besloten in te stemmen met de ontwikkeling van
een MFA. In 2017 en 2018 is ‘voor, door’ en met’ Maarn gewerkt aan een
onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele
accomodatie in Maarn. Het college heeft voor de begeleiding van dit proces
buro PentaRho ingeschakeld. Samen met omwonenden, belangengroepen,
school- en stichtingsbestuur en de gemeente is in verschillende openbare
bijeenkomsten gesproken en gediscussieerd o.a. over het functioneel en
ruimtelijk programma, visie op samenwerking in het gebouw en omgeving en
een visie op duurzaamheid etc. De resultaten zijn opgenomen in het
eindrapport, wat een van de basisdocumenten is voor het raadsvoorstel. In dit
raadsvoorstel zal voor de volgende fase naast een investeringsraming ook
procesvoorstel worden gedaan met verantwoordelijkheden en participatie
(antwoord op laatste twee vragen). Raadsvoorstel Nieuwbouw Twee Marken,
behandeling Q2 2019.

Termijn afdoening Derde kwartaal 2018

Stand van zaken Op 13 april heeft de raad besloten in te stemmen met de ontwikkeling van
een MFA. De afgelopen maanden is ‘voor, door’ en met’ Maarn gewerkt aan
het opstellen van fasedocumenten. Het college heeft voor de begeleiding van
dit proces buro PentaRho ingeschakeld. Samen met omwonenden,
belangengroepen, school- en stichtingsbestuur en de gemeente is in
verschillende openbare bijeenkomsten gesproken en gediscussieerd o.a.
over het functioneel en ruimtelijk programma, visie op samenwerking in het
gebouw en omgeving en een visie op duurzaamheid etc. Deze resultaten
zullen worden meegenomen in het eindrapport, wat de basis is voor een
volgend raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel zal voor de volgende fase naast
een investeringsraming ook procesvoorstel worden gedaan met
verantwoordelijkheden en participatie. (antwoord op laatste twee vragen)
raadsvoorstel Nieuwbouw Twee Marken, behandeling medio juni 2018 De
behandeling van het Raadsvoorstel voor de Twee Marken wordt uitgesteld tot
na het zomerreces Alle zaken betreffende de Twee Marken, dus de
ontwikkeling van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie en de
beantwoording van de moties worden in een raadsvoorstel eind dit jaar (ca.
november)voorgelegd aan de gemeenteraad



Nummer 146

Titel Grip op Verbonden partijen

Type document Actie

Datum 29-09-2016

Toelichting Behoefte om als raad actief te blijven werken aan zicht en grip op
gemeenschappelijke regelingen en hierbij de samenwerking te zoeken met
andere gemeenteraden. Tijdens de vergadering hebben Gera Hensbergen en
Tim Verhoef toegezegd met een initiatief naar de raad te komen

Nummer 144

Titel Doorontwikkeling werkwijze raad

Type document Actie

Datum 29-09-2016

Toelichting Er wordt een discussie gestart over de doorontwikkeling van de werkwijze
van de raad. Om te komen tot inzicht in de ideeën bij inwoners
(klanttevredenheidsonderzoek) komt er een initiatief van Chantal Broekhuis
en Hans Waaldijk

Nummer 138

Titel Evaluatie Herstructurering Hoofdstraat Driebergen

Type document Actie

Datum 15-09-2016

Toelichting Naar aanleiding van vragen van de VVD heeft het college toegezegd de
evaluatie op te stellen van de herstructurering van de Hoofdstraat te
Driebergen

Portefeuillehouder G. (Gerrit) Boonzaaijer (Wethouder)

Voortgang Termijn van afdoening is verplaatst naar het eerste kwartaal 2019.
Cijfermatige evaluatie van de Hoofdstraat is gereed. Momenteel wordt nog
gewerkt aan de evaluatie van de verkeersregelinstallatie. Zodra hieromtrent
de (on)mogelijkheden inzichtelijk zijn, zal de evaluatie aangeboden worden
aan het college en raad.

Termijn afdoening Eerste kwartaal 2019

Stand van zaken Dit project is uitgevoerd in 2016. Op dit moment zijn wij druk bezig met het
vervolmaken van het project. Dit betreft onder andere wat kleine
civieltechnische aanpassingen en het inregelen van de
verkeersregelinstallatie. Uiteraard gebruiken wij meldingen die binnen komen
ook om puntjes op de i te zetten. Voor een goede evaluatie is het belangrijk
dat de kinderziektes er uit zijn en het geheel enige tijd functioneert. De
evaluatie zal gereed zijn in het eerste kwartaal van 2018. Eerste kwartaal
moet worden veranderd in derde kwartaal. Termijn van afdoening is
verplaatst naar het vierde kwartaal 2018



Nummer 96

Titel Bezoek Beukenstein

Type document Actie

Datum 04-04-2016

Toelichting De griffie zal in samenwerking met het college een locatiebezoek bij
Beukenstein organiseren.

Voortgang Nieuwe gebouw staat er al, rondleiding kan worden ingepland.

Stand van zaken Beukenstein is inmiddels gesloopt, dus geen locatiebezoek meer. De griffie
zal bekijken of er een presentatie mogelijk is over de nieuw te bouwen locatie.
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