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Besluitenlijst
Vergadering College B&W
7 mei 2013

1.

Opening en mededelingen.
Advies

Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan waaronder de
afwezigheid van wethouder Wiersema.

2.

Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 23 april
2013.
Advies

Voor kennisgeving aannemen.
Besluit

Conform advies.

3.

Ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2014 en
meerjarenbegroting 2015 - 2017.
Advies

1. Vooralsnog niet instemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de AVU en middels
bijgevoegde reactie kenbaar maken onder het voorbehoud van instemming door de
gemeenteraad;
2. Plaatsen op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad met het advies de
schriftelijke reactie van ons college te bekrachtigen en aan te geven dat de gemeenteraad
overeenkomstig de brief van ons college heeft gereageerd.
Besluit

Conform advies met redactionele aanpassing.

4.

Vaststelling bestemmingsplan Loenen aan de Vecht en Reactienota
zienswijzen
De gemeenteraad voorstellen om:
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de “Reactienota zienswijzen april 2013”
ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden conform het in de nota opgenomen
commentaar en de conclusies;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Loenen aan de Vecht” te wijzigen conform de in de
“Reactienota zienswijzen april 2013” opgenomen “Staat van wijzigingen” die onderdeel
uitmaakt van het besluit;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn
aan het opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald moeten worden
Besluit

Conform advies.
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5.

Verkoop perceelsgedeelte water en berm aan HDSR voor aanleg
gemaal Haarrijn
Advies

1. Perceelsgedeelte berm en water gelegen aan de Haarrijnweg te Maarssen, kadastraal
bekend Maarssen, B, 6175 ged., 10436 ged. en Breukelen, L, 756 ged. ter grootte van 137
m² , verkopen aan het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden ten behoeve van de
realisatie van het gemaal Haarrijn. Koopprijs € 500,- k.k.
2. De teamleider Economische Ontwikkeling mandateren voor de verdere handelingen
inzake de grondverkoop.
Besluit

Conform advies.

6.

Bedrijfsplan 2013-2018, meerjarenbegroting 2013-2018 en
activiteitenplan 2013-2018 van de stichting Kunstzinnige Vorming
Stichtse Vecht (muziekschool)
Advies

* In te stemmen met het bedrijfsplan 2013-2018, de meerjarenbegroting 2013-2018 en het
activiteitenplan 2013-2018 van de stichting Kunstzinnige Vorming Stichtse Vecht
(muziekschool).
* Stichting Kunstzinnige Vorming Stichtse Vecht voor het jaar 2013 een subsidie te
verlenen van maximaal € 102.193.
* Aan de stichting Kunstzinnige Vorming Stichtse Vecht de inspanningsverplichting toe te
zeggen om de subsidie van de stichting tot 2018 te waarborgen.
Besluit

Conform advies m.d.v. dat beslispunt 3 als volgt wordt gewijzigd: dat subsidie
overeenkomstig het subsidieprogramma 2013-2015 wordt toegekend m.i.a.v. de opgelegde
taakstelling.

7.

Deel A van het GVVP Stichtse Vecht vrijgeven voor inspraak
Advies

1.Beleidsdeel A van het GVVP Stichtse Vecht 2013 vaststellen en vrijgeven voor inspraak;
2. Instemmen met de in bijgaande lijst gegeven antwoorden op de vragen en opmerkingen
uit de werksessie van 2 april 2013.
Besluit

Conform advies.

8.

Vaststellen Handhavingjaarverslag 2012
Advies

Vaststellen van het Handhavingjaarverslag 2012 en ter kennisgeving aan de gemeente raad
sturen.
Besluit

Conform advies.

Liquidatie BV MAB (BV Milieuservices AVR-Breukelen)
Advies

1. Overgaan tot ontbinding van de BV Milieuservices AVR-Breukelen;
2. Wethouder P. Ploeg volmacht verlenen om namens het college de voor de ontbinding van
de BV noodzakelijke handelingen te verrichten.
Besluit

Conform advies.
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10.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Breukelen Woongebied
Advies

De gemeenteraad voorstellen om:
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de “Reactienota zienswijzen april 2013”
ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden conform het in de nota opgenomen
commentaar en de conclusies;
2. Het ontwerpbestemmingsplan “Breukelen woongebied” te wijzigen conform de in de
“Reactienota zienswijzen april 2013” opgenomen “Staat van wijzigingen” die onderdeel
uitmaakt van het besluit;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn
aan het opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald moeten worden;
Besluit

Conform advies.

11.

Verzoek om instemming met geharmoniseerde bedieningstijden
bruggen vanaf 2013 en met nader onderzoek naar centrale
brugbediening.
Advies

1. Instemmen met de door de provincies Utrecht en N. Holland voorgestelde en
geharmoniseerde brugbedieningstijden op de Vecht vanaf 2013;
2. Het hiervoor benodigd extra budget € 5.500,= eenmalig (2013) te dekken vanuit het
budget voor watergangen en vanaf 2014 te dekken vanuit het budget voor het onderhoud
van bruggen;
3. Kennisnemen van de variantenstudie waaruit onder meer blijkt dat samenwerken met
Waternet voor centrale brugbediening een te dure optie is;
4. Waternet van dit resultaat in kennis stellen;
5. Instemmen met het nader onderzoek naar de centrale brugbediening van de bruggen van
Breukelen, Loenen en Vreeland vanuit één locatie met de overige 4 Vechtbruggen van
Stichtse Vecht.
6. Bij dit onderzoek tevens betrekken het innen van kadegelden, het toekomstige gebruik
van de brugwachtershuisjes en de veiligheid en doorstroming van het landverkeer.
Besluit

Conform advies.

12.

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

Bespreken.
Besluit

Besproken.

13.

Communicatie.
Advies

Bespreken.
Besproken.

14.

Bijzonderheden in relatie tot afspraken college.
Representatieve verplichtingen.
Advies

Bespreken.
Besluit
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Besproken.

15.

Rondje actualiteiten.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besproken.

16.

Rondvraag/actiepuntenlijst.
Advies

Bespreken.
Besluit

Besluitenlijst College B&W:

Ingestemd wordt met de door de adviescommissie van de VNG voorgestelde kandidaten
voor bestuur en beleidscommissies van de VNG.
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