Gemeente Utrecht
DEFINITIEVE LUST VAN INGEKOMEN STUKKEN
(raadsvergadering van 26 april 2018)

1

Een ingekomen brief d.d. 7 maart 2018, van Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over de
Wijziging GR Plassenschap Loosdrecht e.o. (brf 10)
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om
advies.

2.

Een ingekomen brief d.d 8 maart 2018, van R.v.d.E., alhier, over het Geschil inzake
transformatie voormalig PostNL kantoor (brf 11)
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders,
ter afdoening.

3.

Een ingekomen brief d.d . 8 maart 2018, van F.H. en B.H., alhier, over Verzoek gebiedswijziging
Acteursbuurt Rijnsweerd-Zuid, ten behoeve van invoering betaald parkeren, en vervolgens
verzoek voor invoering Betaald Parkeren. (brf 12)
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders,
ter afdoening.

4.

Een ingekomen brief d.d . 10 februari 2018, van W.de J. en J.v.A., alhier, over Haarzicht. (brf 13)
Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Dit onderwerp is in de
Gemeenteraad van 8 maart 201 8 behandeld.

5.

Een ingekomen brief d.d . 22 februari 2018, van de Provincie Utrecht, alhier, over Richtlijnen
voor begroting 2019. (zknr: 5197340)
Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

6.

Een ingekomen brief d.d. 27 maart 2018, van de Rekenkamer Utrecht, alhier over de Reactie op
motie M 2018/37 verzoek onderzoek Uithoflijn.
Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aannemen en daarnnee akkoord gaan met
de planning en budgetoverschrijding zoals in de brief vermeld.

7.

Een ingekomen brief d.d. 2 november 2017, van de Utrechtse Stichting voor het Industrieel
Erfgoed, alhier, over het Behoud erfgoed DichterswIjk bij woningbouw Heycopstraat - Parkhaven
(brf 16).
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders,
ter afdoening.

8.

Een ingekomen brief d.d. 29 maart 2018, van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) alhier, over de
Uitnodiging zienswijze diverse financiele stukken (brf. 17)
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders,
ter afdoening (de raad dient de zienswijze uiterlijk vast te stellen in de raad van 7 juni
2018)
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9.

Een ingekomen brief d.d. 5 april 2018, van het Spoorwegmuseum alhier over een reactie op
varianten Maliebaan 2018/brf 18 (5292401)
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders ter
afdoening en de inhoud te betrekken bij de raadsbrief Stand van zaken herinrichting
Maliebaan van 15 maart 2018.

10.

[en ingekomen brief d.d. 30 maart 2018, van RUD, alhier, over de aanbieding ontwerp
Programmabegroting 201 9 RUD Utrecht voor zienswijzeprocedure.
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en wethouders om
advies. Dit is advies is reeds aangeleverd door Burgemeester en Wethouders en kan
betrokken worden bij de raadsagenda van 26 april 2018.
[en ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van RUD, alhier, namens het Dagelijks Bestuur van de
RUD Utrecht, over de vastgestelde 2e bestuursrapportage 2017, 1e begrotingswijziging 2018,
Kadernota 201 9 en Jaarstukken 201 7 met twee aangepaste aanbiedingsbrieven.
Voorgesteld wordt deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

12.

[en ingekomen brief d.d. 11 april 2018, van Mitros alhier, over voorwaarden verkoop
monumentale huurpanden.
Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aannemen. Mocht u op de uitnodiging,
om in gesprek te gaan, in willen gaan, dan kunt u dit aangeven met 3 fracties via een
agenderingsverzoek aan de PC en zal dit worden ingepland als
raadsinformatiebijeenkomst.

13.

[en ingekomen brief d.d 12 april 2018,van het Utrechts Archief, alhier, over de Aanbieding
Ontwerp Programmabegroting HUA 2019-2022 ter zienswijze
en jaarstukken 2017 (2018/brfl 9).
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en wethouders om
advies.

14.

[en ingekomen brief d.d.12 april 2018, van Het Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over
de ontwerp begroting van het Plassenschap Loosdrecht met de daarbij behorende
aanbiedingsbrief.
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om
advies voor 7 juni 2018.

15.

[en ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van de GGD, alhier, over de concept begroting 201 9
GGD regio Utrecht.
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, om
advies.

16.

[en ingekomen brief d.d. 10 april 2018, van Het Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over het
aanwijzen bestuursleden nieuwe Plassenschap (5292061).
Vooralsnog voor kennisgeving aan nemen. De raad ontvangt een voorstel tot benoeming.

17.

[en ingekomen brief d.d. 6 maart 2018, van Het Plassenschap Loosdrecht e.o., alhier, over de
Kadernota 201 9 (5204986)

Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
18.

Een ingekomen brief d.d. 18 april 2018, van het Afvalverwijdering Utrecht (AVU), alhier, over de
Aanbiedingsbrief en concept-jaarrekening 201 7 2018/brf 20).
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders,om
advies.

19.

Een ingekomen brief d.d. 12 april 2018, van het college voor de rechten van de mens,alhier,
over het Meldpunt Onbeperkt Stemmen gemeenteraadsverkiezingen 201 8 2018/brf 21.
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders, ter
afdoening.

20.

Een ingekomen brief d.d. van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, alhier over de Financiele
stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018/brf22
Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders,om
advies.
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Utrecht, 5 maart 2018
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Referentie:
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Z — 171788/Uit-183345
Wijziging GR Plassenschap Loosdrecht e.o.
1)Aangepast bestuursvoorstel wijzigen GR Plassenschap Loosdrecht
2) Aangepaste GR Plassenschap Loosdrecht
3) GR grens Kaart A
4) GR grens Kaart B
5) Aangepaste Toelichting GR Plassenschap Loosdrecht 2017
6) Transponeringstabel GR Plassenschap Loosdrecht e.o.
7) Model oplegger colleges
8) Model oplegger raden & PS

Geachte deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.,
Op 2 oktober 2017 stuurden wij u een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007. Omdat de raad van Wijdemeren niet met deze wijziging
instemde, kon deze wijziging niet in werking treden. Daarom leggen wij u hierbij een aangepaste
wijziging ter vaststelling voor waarmee tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar van de gemeente
Wijdemeren, zonder te veel afbreuk te doen aan de wens de bestuurlijke slagvaardigheid te vergroten.
Op 21 februari 2018 heeft de Plassenraad, het algemeen bestuur van het Plassenschap Loosdrecht
e.o., besloten de gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007 te willen
wijzigen overeenkomstig een aangepast wijzigingsvoorstel en dit ter besluitvorming voor te leggen aan
de deelnemers. Ten behoeve van uw besluitvorming treft u bij deze brief de volgende bijlagen aan:
- In bijlage 1 treft u het aangepaste bestuursvoorstel aan. In het bestuursvoorstel wordt
gemotiveerd waarom de Plassenraad voorstelt de GR te wijzigen.
- In bijlage 2 treft u de gewijzigde GR aan. Deze heeft de vorm van een doorlopende tekst van
de gewijzigde GR Plassenschap Loosdrecht e.o. zoals deze gaat luiden indien alle
deelnemers instem men met het wijzigingsvoorstel.
In bijlage 3 en 4 treft u de kaarten aan van het gebied waarvoor de GR geldt.
In bijlage 5 treft u de (gewijzigde) Toelichting op de (gewijzigde) GR aan.
- In bijlagen 6 treft u een overzicht van de aanpassingen.
- In bijlagen 8 en 9 treft u modellen aan die u kunt gebruiken als "oplegger" voor besluitvorming
in de diverse gremia.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de GR Plassenschap Loosdrecht e.o.
moet een wijziging van de gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld door alle deelnemers. De
colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Wijdemeren, Utrecht en

Stichtse Vecht, alsmede de colleges van gedeputeerde staten en provinciale staten van de provincies
Noord-Holland en Utrecht dienen daarom het beslu it tot wijziging vast te stellen.
De colleges van burgemeester en wethouders kunnen pas besluiten tot wijziging na toestemming van
de raad. De colleges van gedeputeerde staten kunnen pas besluiten tot wijziging na toestemming van
provinciale staten. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het
algemeen belang (art. 51 lid 2 Jo lid 3 Wgr).
Wij verzoeken de colleges van B en W hierbij om in de eerstvolgende vergadering het volgende te
besluiten:
toestemming vragen aan de raad voor het vaststellen van het voorstel tot wijziging van de
regeling;
na toestemming van de raad het voorstel tot wijziging van de regeling vaststellen.
Wij verzoeken de colleges van GS hierbij om in de eerstvolgende vergadering het volgende te
besluiten:
toestemming vragen aan provinciale staten voor het vaststellen van het voorstel tot wijziging
van de regeling;
na toestemming van provinciale staten het voorstel tot wijziging van de regeling vaststellen.
Wij verzoeken de raden hierbij om in de eerstvolgende vergadering het volgende te besluiten:
het voorstel tot wijziging van de regeling vaststellen;
toestemming verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor het vaststellen
van het voorstel tot wijziging van de regeling.
Wij verzoeken provinciale staten hierbij om in de eerstvolgende vergadering het volgende te besluiten:
het voorstel tot wijziging van de regeling vaststellen;
toestemming verlenen aan het college van gedeputeerde staten voor het vaststellen
van het voorstel tot wijziging van de regeling.
Wij verzoeken u uw besluit over de voorgestelde wijziging uiterliik op 1 mei 2018 toe te sturen aan
3ecretaris van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
Zodra de besluiten van alle deelnemers bij ons bekend zijn, ontvangt u hierover bericht. lndien alle
deelnemers hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. te
wijzigen ontvangt u hierbij tevens het bericht over de bekendmaking en de inschrijving in de registers
als bedoeld in art. 52 Jo 27 Wgr. De wijziging van de regeling treedt vervolgens in werking op de
eerste dag van de maand na inschrijving in de registers.
Mogelijkerwijs leidt het behandelen van de wijziging van de GR tot vragen. Ondergetekende is
vanzelfsprekend bereid om nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden tijdens een raadsof commissievergadering in uw gemeente/provincie. Desgewenst zien we een uitnodiging voor dit
verzoek graag tijdig tegemoet.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.,
narruzi-5_deze,

2Van:
Verzonden: donderdag 8 maart 2018 15:49
Aan: IGemeenteraad; Griffie Gemeenteraad
Onderwerp: Geschil inzake transformatie voormalig PostNL kantoor

Geachte heer/ mevrouw,

Wij sturen u dit bericht aangezien het college niet reageert op onze brief van 19 januari 2018. Er is
een verschil van inzicht tussen ons en het college over de eisen die door het college aan het
transformatieproject aan de Jan van Foreeststraat zijn gesteld. In de brief van 19 januari 2018
hebben wij onze visie gegeven op de handelswijze van de gemeente.
Graag zouden met de gemeente in gesprek gaan over de handelswijze van het college. Het college
blijft echter onze vriendelijke verzoeken om de dialoog aan te gaan negeren of we krijgen via hun
jurist te horen dat het nog wel even kan duren voordat we een reactie ontvangen. Wij vinden dit een
onbehoorlijke houding mede gezien de tijdsdruk die er is. Graag zouden wij uw raad willen vragen
om na te gaan of zij in deze iets voor MidNed kan betekenen en bij het college erop zou willen
aandringen om op korte termijn te reageren op onze brief van 19 januari 2018.
Wij zouden dat enorm op prijs stellen.

Bijgaand treft u een kopie van de brief die wij op 19 januari 2018 aan het college hebben verzonden.

Met vriendelijke groet

MidNed Projectontwikkeling
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Albert van Dalsumlaan 215
3584 HD Utrecht

Commissie Stad en Ruimte
Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
commissiestadenruimte.secr@utrecht.n1

26 februari 2018

Betreft: Verzoek gebiedswijziging Acteursbuurt Rijnsweerd-Zuid, ten behoeve van invoering betaald
parkeren, en vervolgens verzoek voor invoering Betaald Parkeren.

Geachte Commissieleden Stad en Ruimte,

Wij verzoeken u de straten Albert van Dalsumlaan, Eduard Verkadelaan en de Louis
Bouwmeesterlaan los te koppelen van de rest van de straten/woonerven in de acteursbuurt
Rijnsweerd-Zuid, om zodanig betaald parkeren in deze straten mogelijk te maken.
Deze 3 straten grenzen aan straten/gebieden waar reeds betaald parkeren is: Prins
Hendriklaan/Erasmuslaan/de buurt aan de andere kant van de Waterlinieweg. Vervolgens verzoeken
wij u betaald parkeren in te voeren in de straten Albert van Dalsumlaan, Eduard Verkadelaan en
Louis Bouwmeesterlaan. Additioneel zou het wenselijk zijn, indien mogelijk qua gebiedsindeling, als
de Jan Muschlaan meegenomen zou kunnen worden in dit verzoek.
Dit verzoek is ingegeven door een steeds toenemende parkeerdruk, verkeer en daarnnee
verkeersonveiligheid voor alle verkeersdeelnemers (onoverzichtelijke situaties, auto's die elkaar niet
meer kunnen passeren, het slipt dicht). Naast veiligheid gaat dit ten koste van leefbaarheid in de
wijk. Vooralsnog betreft dit de straten waar de druk het hoogst is: Louis Bouwmeesterlaan, Albert
van Dalsumlaan en Eduard Verkadelaan (eventueel de Jan Muschlaan). Ook toekomstige
ontwikkelingen in de omgeving van Rijnsweerd-Zuid duiden op een nog grotere toename van
autoparkeren door niet-bewoners. En deze ruimte heeft Rijnsweerd-Zuid niet. Te denken hierbij aan
de plannen genoemd in Ambitie document Rijnsweerd-Noord/ uitbreiding aantal werknemers
Kromhout Kazerne/ vestiging RIVM in De Uithof plus het verder invoeren van betaald parkeren in
andere wijken van de stad.

In bovengenoemde straten is door bewoners geenqueteerd: via de voorzitters van de VVE's op de
Albert van Dalsumlaan alswel deur aan deur in de overige straten. De houding van bewoners ten
opzichte van invoering betaald parkeren, en dan vooral het lichtere regime zone Bl.w. was zeer
positief en een merendeel geeft aan voor invoering betaa Id parkeren te zijn. Deze uitslag laat zien
dat de parkeersituatie erg verslechterd is ten aanzien van de situatie 2 jaar geleden. Graag verwijs ik
u voor de uitslag peilingen naar de bijlage.
Vertrouwende op behandeling van deze 2 verzoeken,
Namens bewoners van bovengenoemde straten,
Met vriendelijke groet,

Bijlage: uitslag enquete peilingen bewoners in 4 straten.
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Vleuten, 10 Februari 2018

Onderwerp : Haarzicht
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Zeer geachte Commissie Stad en Ruimte,
Zeer geachte Gemeenteraad
Zeer geachte college van Burgemeester en Wethouders,

Daar wij van mening zijn dat onze zienswijzen niet naar behoren verwerkt zijn in het
vaststellingsbesluit bestemmingsplan Haarzicht vragen wij uw dringende aandacht voor het
volgende:
1.

De verkeerssituatie
Zoals u allicht weet is de gebrekige, overvolle wegenstructuur en daarmee gepaard gaande
onveilige verkeerssituatie voor vele bewoners van de wijk Vleuten-de Meern het pijnpunt in
de leefomgeving.
Het verbaasd ons dat bij het aan u voorgelegde plan een verkeersanalyse ontbreekt terwijI er
reden genoeg is om de verkeersituatie onder de loep te nemen.
Ter informatie hebben wij de uitdraai van het Utrechtse verkeersmodel in de ontwerpfase
(2012) en een recente versie (2017) voor de ontsluitingswegen van Haarzicht toegevoegd.
Waar er bijvoorbeeld in 2012 bij ons in de Schoolstraat nog sprake was van 3400
voertuigbewegingen per etmaal (vbe) na realisatie van Haaaricht en Haarrijn, is er in het
model van 2017 sprake van 9000 vbe, een schrikbarend aantal dat ver boven het door SWOV
als aanvaardbare maximum van 5000 voor ons straattype ligt.

2.

Struisvogel politiek
Uit door ons gevoerde gesprekken is gebleken dat zowel de gemeentelijke
verkeersdeskundige als de projectontwikkelaar de zorgelijke situatie (en toekomst)
onderschrijven. Over onze Schoolstraat werd gesproken in termen van "Amsterdamse
Straatweg toestanden"(maar dan zonder fietspaden en verkeerslichten 1?), "verkeersriool"
en "gezien de huizenprijzen slimme inwoners die niet om 8.30 weg zullen rijden
Haarzicht is een zogenaamd "zelfrealisatie" project waarbij verkeer tussen wal en sloot lijkt
to vallen. Ambtenaar en ontwikkelaar verwijten elkaar lakse beleidsvoering waarvan
inwoners de dupe dreigen te worden.
Het lijkt ons dat u de nodige details worden ontzegd om de noodzakelijke (politiek
ingewikkelde?) beslissingen en investeringen naar de toekomst uit te stellen.

3.

Halve maatregelen?
Er is eind 2017 een rotonde aangelegd op de kruising Schoolstraat — Thematerweg en in 2018
wordt de Schoolstraat opnieuw ingericht (gekoppeld aan de vervanging van het riool).
Obstakels en fietsstroken worden hierbij vervangen door een wegversmalling.
Er wordt ons inziens een te rooskleurige verwachting geschetst van bovengenoemde
maatregelen. lmmers het 30km regime bestaat al lang en de versmalling vormt niet
noodzakelijkerwijs een grotere hindernis dan huidige obstakels.
In onderstaande tabellen ziet u de verkeerstoename in de afgelopen 2 jaar na het inrichten
van de huidige 30km zone. De nieuwe maatregelen zouden moeten leiden tot een halvering
van het huidige verkeer om tot een duurzaam veilige situatie te komen met het verkeer van
en naar Haarzicht. Uit onze gesprekken is gebleken dat dit als uiterst onwaarschijnlijk wordt
geacht.
Verkeersmeting maart 2017
Intensiteiten

Snelheid*

Werkdag Weekdag Vgem V85
I. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)

7.844

7.223

38

47

Verkeersmeting november 2015
Intensiteiten
1. Schoolstraat (Rubenslaan
- Thematerweg)

4.

Snelheid*

Werkdag Weekdag

Vgem V85

7.636

39

6.968

48

Bewoners en fietsers het slachtoffer
Behalve de bewoners zijn met name ook fietsers het slachtoffer. De Schoolstraat is de
belangrijkste toe- en afvoer verbinding voor middelbare scholieren uit Vleuten en Maarssen
die scholen uitwisselen tussen de gemeentes. Hieronder ziet u een foto van een recent
ongeluk met een fietser in de ochtendspits . Maatregelen nemen is niet voor niets !

5. Welke alternatieven zijn er?

Het is aan de gemeente om huidige en toekomstige bewoners te voorzien van een veilige
verkeersontsluiting. Dat is gezien de situatie politiek een lastige opgave en mogelijk een
kostbare zaak.
Wij vragen u die beslissing niet naar de toekomst te schuiven, maar nu te nemen alvorens
groen licht te geven voor de bouw van een nieuwe wijk.
Een aantal opties en overwegingen geven wij u gaarne mee:
a.

Afsluiting van de Maarsense weg richting Maarsenbroek voor autoverkeer
(oorspronkelijk plan, niet gewenst door gemeente Maarssen en door de
gemeenteraad in 2013 afgewezen)

b. Alternatieve afsluiting in vorm van eenrichtingverkeer of op anderee locatie (by
tussen de plassen.
C.

Een nieuwe weg buitenlangs Haarzicht naar de Parkweg (voorziet in aansluiting van
nieuwbouw en Vleuterweide naar A2/Al2 en de winkelcentra in Vleuterweide en
Bisonspoor).

d. Dosering met verkeerslichten op toegangswegen tot Vleuten.

Dit zal geen gemakkelijke beslissing zijn voor de gemeenteraad en daarom vragen wij u nu grondig te
werk te gaan en het bestemmingsplan Haarzicht dan pas vast te stellen wanneer een passende
verkeersoplossing is gevonden.
Graag lichten wij een en ander mondeling toe.
In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

rkeersprognose uit 2012, verkeersprognose uit 2017
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Richtlijnen voor begroting 2019

Geachte raad,
Hierbij bieden wij u onze jaarlijkse begrotingscirculaire aan. Met deze circulaire informeren wij u over de
wettelijke criteria en onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen wat betreft het financieel toezicht op de
begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022.
De begrotingscirculaire gaat in op de vormen van toezicht (repressief en preventief), wat we verstaan onder
"structureel en reeel evenwicht" en waar kijken wij naar voor het bepalen van dit evenwicht. Verder informeren
wij u over actuele veranderingen in wet- en regelgeving zoals het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en
verder specifieke onderwerpen die mogelijk voor u van belang zijn.
leder jaar is ons uitgangspunt dat u onder repressief toezicht komt te staan. Repressief toezicht betekent dat de
gemeente zonder onze voorafgaande goedkeuring de begroting kan uitvoeren. Daarbij is leidend dat de
structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Uit uw begroting moot duidelijk blijken welke
geraamde baten en lasten structureel zijn en welke incidenteel. De noodzakelijke overzichten daarvoor hebben
wij bij de richtlijnen opgenomen. Het is belangrijk dat u deze overzichten daadwerkelijk gebruikt om het
structurele begrotingssaldo te bepalen en te presenteren. Wij adviseren u het structurele begrotingssaldo in de
aanbiedingsbrief of in de inleiding van de begroting op to nemen.
Gedurende het jaar volgen wij de ontwikkelingen van de financiele positie en nennen kennis van de financiele
besluiten van uw gemeenteraad. Wanneer wij zien dat de resultaten van jaarrekening, bestuursrapportage en
kademota's ongunstig uitpakken nodigen wij u mogelijk uit voor overleg. In dit ambtelijk of bestuurlijk overleg
geven wij dan aan welke verbeteringen nodig zijn om to voorkomen dat uw gemeente onder preventief toezicht
moet worden geplaatst. Als wij na onderzoek van de ingediende begroting uiteindelijk van mening zijn dat uw
begroting en meerjarenraming niet structureel en reeel in evenwicht zijn, volgt bestuurlijk overleg en mogelijk
zelfs preventief toezicht. U hebt dan eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen. Vi5or 1 januari
van het begrotingsjaar berichten wij u, conform artikel 203 van de Gemeentewet, of er goedkeuring van de
begroting nodig is.

PROVINCIE-UTRECHT.NL

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TN Utrecht
T 030-2589111

I 1766

Op 21 maart 2018 vinden in 25 van de 26 Utrechtse gemeenten gemeenteraadsverkiezingen plaats. (In de
gemeente Vianen vinden de verkiezingen later in het jaar plaats vanwege een fusie met de gemeenten
Leerdam en Zederik.) Om ook de nieuwe raden hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen laten
vervullen, vragen wij u deze begrotingscirculaire onder de aandacht van de nieuwe gemeenteraden (en
colleges) te brengen, zodat ook zij met de inhoud van de begrotingscirculaire rekening kunnen houden bij de
opstelling van de begroting 2019. In dit kader bevelen wij ook onze interactieve IBT-kaart (Interbestuurlijke
Toezichtkaart) aan. Naast de resultaten van het financieel toezicht publiceren wij op www.provincie-utrecht.n1
(interbestuurlijk toezicht) ook onze visie op uw taakuitoefening op de terreinen van omgevingsrecht, huisvesting
vergunninghouders en informatie- en archiefbeheer.
Wanneer u een uitgebreidere toelichting wenst op de begrotingsrichtlijnen dan zijn wij hiertoe van harte bereid.
De bovengenoemde contactpersoon kunt u hiervoor benaderen.
Wij sturen een afschrift van doze brief - ter kennisgeving aan uw college van burgemeester en wethouders.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten Utrecht,
namens hen,

ueaeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa
en wnd. gedeputeerde Water en Financien
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RekenkamertUtrecht

Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres: Korte Minrebroederstraat 2,
Utrecht
Telefoon: 2861391
Internet: www.rekenkamer.utrecht.n1

Aan de Gemeenteraad van Utrecht

Behandeld door:
Doorkiesnummk
E-mail:
Bijlage(n):

Datum:
Ons kenmerk:
Onderwerp:

27 mart 2018
18.0327.1
Motie verzoek onderzoek Uithoflijn

Geachte raad,
Op 8 maart jl. heeft de Gemeenteraad unaniem motie M 2018/37 betreffende verzoek om
rekenkameronderzoek Uithoflijn aangenomen. Vervolgens hebben de Provinciale Staten van
Utrecht op 19 maart ook unaniem motie M025 aangenomen, waarin wordt verzocht om een
onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de Uithoflijn. Provinciale Staten verzoekt
de Randstedelijke Rekenkamer dit te doen in overleg met de Rekenkamer Utrecht.
Hierbij willen wij u laten weten graag aan de motie van uw raad gehoor te geven. Inmiddels
zijn wij gestart met de voorbereidingen en hebben overleg gehad met mevrouw Hoenderdos,
directeur-bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. Onze inzet is dit onderzoek in een
samenwerking van beide rekenkamers op te zetten, uit te voeren en hierover in principe
gezamenlijk te rapporteren. Gelet op de aard van dit project en de moties ligt deze inzet voor
de hand.
Wij zullen een onderzoeksplan opstellen waarin de scope van het onderzoek nader is
uitgewerkt. Daarbij zal rekening worden gehouden met ander aangekondigd en/of lop end
onderzoek. Scope en afbakening van het onderzoek zullen ook worden beoordeeld in relatie
tot tijdbeslag, doorlooptijd en kosten. Onze eerste inschatting is dat een rapport niet voor het
zomerreces gereed kan zijn, wij streven naar november / december 2018. Bovendien zal voor
uitvoering van het onderzoek extra budget vereist zijn, zowel vanwege de benodigde
onderzoekscapaciteit als vanwege de vereiste specifieke expertise op dit terrein. Indicatief
gaan wij uit van een benodigd extra budget van circa € 100.000. De Randstedelijke
Rekenkamer zal PS Utrecht een verzoek doen voor een vergelijkbaar extra budget. Wij vragen
de raad daarom een dergelijke overschrij ding op het budget van de rekenkamer te accorderen.
Wij zullen over dit onderzoek nog in overleg treden met woordvoerders uit de raad.
Met vriendelijke groet,

Utrechise Stichting voor het. industrieei Erfgoed
Ingekomen

02 NOV 2017
OPEN BARE BRIEF
Aan het college van Burgemeester & Wethouders en de
Gerneenteraad van de gemeente Utrecht
Stadslkantoor be Utrecht

Utrecht

: 2 novernber 2017

Onderwerp

, Behoud erfgoed Dichterswijk bij woningbouw
' Heycopstraat Parkhaven

Geacht college,

Met deze brief willen v,rij u als Utrechtse Stichting voor het Inciustrieel Erigoed
ooze zorg overbrengen met betrekking tot de ontwikkelingen rond het erfgoed
op het terrein van de Heycopstraat-Parkhavere
In uw brief van 12 oktober jl. heeft u de gerneenteraul in kennis gesteld van
het voornemen tot herontwikkeling van de locatie Heycopstraat Parkhaven.
Een en ander zou mogelijk worden door vertrek van soepfabriek Intertaste.
Wij hopen dat de plannen uitgewerkt kunnen.worden op basis van de
cultuurhistorische waarde van dit gebled.
Soepfabriek Intertaste heeft in 2010 de fabriek van Royco overgenornen. Zij
maakt uitsluitend droge soepen voor vele afnemers. De fabriek is modern,
ondanks haar al industrible verleden. Niet alleen Royco maakte op deze pick
haar soepen, ook de diepvriesgroenten van IGLO kwamen uit deze fabriek.
Het is allemaal begonnen in 1939. Utrecht had op dit terrein al sinds 1927 een
veilinghaven en een groenteveiling. Voor de werkgeiegenheid kwarn er een
gezamenlijk initiatief van andernerners met de gerneente Utrecht. In 1941
opencie de conservenfabriek Winterzon Conserven, Naar een eerste ontwerp
van stadsa.rchitect JI. Planjer werden de eerste delen van deze nieuwe
verwerkingsfabriek VOOF groenten en fruit gerealiseerd„ Deze gebouwdelen
st.aan er nog steeds met hun industride kapconstructie. In 1953 veranderde
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de fabriek in een Snelvriesconservenfabriek (vriesdrogen en invriezen) van de
N.V. VITA, Door architect 3.3.H. van Leeuv,,, en wercl een diepvriesinrichting met
schoorsteen gerealiseerd. De schoorsteen is verciwenen, mar gebouwdelen
zijn terug Le vinden,
In 1961 werd het bedrijf overge.nomen door IGLO. Dit bedrijf zetle de
productie van diepvriesgroenten voort. Voor de producten van IGLO werd in
1961 een veel grotec koelvrieshuis aan de Veilinghaven gebouwct, het staat nu
bekend als de vestiging van Bo-rent. Na de overname van IGLO door Unilever
is Cr de dochterondernerning Royco gevet.-Aigcl en specialiseercle de fabriek zich
in soepen. De locatie draagt claarmee bij aan de hetinnering aan een rijk
industrieel verleden van Utrecht, en behoort tot het relatief gering aantal
plaaLsen waar ciat bewaard is gebleven.
Van de locate is nooit een serieuze cultuurhistorische waarciestelling gemaakt
van ale delen van het complex. USINE vraagt u met klem dit. alsnog te doen.
Uiteraard betekent het vervailen van de Hinderwetvergunning voor de fabriek
de rnogelijk.heid am woningbouw in de clirecte orngeving te realiseren. Maar in
de nieuwbouwplannen van de Veilinghaven uit 1990 was het besef van behoud
van het industrieel erfgoed nag net aanwezig. 1nmiddels lijkt. dit. met het
succes van de Cereolfabriek in de wijk Oog in Al of de herbestemming van de
Pastoefabriek op Rotsoord een achterhaalde keuze. Zo zijn er meer
voorbeelden Le noemen van zeer succesvol hergebruik van industrieel erfgoed.
Is dit niet een tijd waarin we ontdekken cat er naast wonen oak behoefte is
aan plekken waar zelfstandigen kunnen werken, en waar de buurt een
ontmoetingsplek heeft of waar activiteiten van v.ielke origine dan oak onderdak
vindt. Oude gebouwen met een historic, en near we de laatste jaren meer en
meer ontdekken, met een industrieel verleden, komen tegemoet aan die
behoefte. Utrecht heeft van die plekken, maar vele bedrijfsverzamelplekken
zijn tijdelijk.
De Dichterswijk biedt ons inziens een unieke kans am tegemoet te komen aan
het behoud van een industrieel complex en het tegemoet komen aan de
behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met toegevoegde functies voor de
[Dil r I.
U zult begrijpen, de herbestemming en herontwikkeling van deze unieke
locatie gaat ons aan het hart. Wij hopen dit stukje industrieel erfgoed een
passende plek kan krijgen in het nieuw te ontwikkelen gebied. Daarbij doen
we uiteraard oak een beroep op de gemeenteraad.
Hoogachtend„
narnens het bestuur van USINE, de voorzitter
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Datum

29 maart 2018
contactpersoon

Concerncontroller

Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten
Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de

Archimedeslaan 6

Colleges van burgemeester en wethouders

3584 BA Utrecht

088 878 1700

Onderwerp

Ons kenmerk

Uitnodiging zienswijze diverse financiele stukken

18.0002549

Ow kenmerk

Geachte raad,
Bijlagen

Allereerst feliciteren wij u met uw verkiezing op 21 nnaart jl.
We kijken ernaar uit om onze regio samen met u nog veiliger te maken.

4

Op 26 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de
ontwerp-jaarstukken 2017 en de ontwerp-programmabegroting 2019, tevens
le wijziging programmabegroting 2018. Conform de geldende procedure van
de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hun
zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening (onderdeel van de ontwerpjaarstukken), het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat 2017 en de
programmabegroting 2019, tevens

l
e wijziging

programmabegroting 2018.

In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de
genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven
van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die
van invloed zijn op de begroting van 2018 en 2019.

1.

Ontwerp-jaarstukken 2017

De voorliggende ontwerp-jaarstukken bevatten de financiele verantwoording

Veiligheidsregio Utrecht

over 2017. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde

Postbus 3154

prestaties. We kijken terug op een succesvolle inzet en zijn graag bereid over

3502 GD Utrecht

onze productie en prestaties verantwoording af te leggen aan de gemeenten.

088 878 1000

De gegevens uit de jaarstukken 2017 zijn samengevat in de bijgevoegde

info@vru.n1

infographic. Daarnaast is een website ingericht www.1aaroverzichtvru2017.n1

www.vru.n1

die u met cijfers en beelden (o.a. een terugblikfilm) in vogelvlucht een

www.vrubrandweer.n1
veiligheidsregioutrecht

overzicht geeft van 2017.

yOr @vrutrecht

1.1 Rekeninqresultaat 2017 en voorstel resultaatbestemminq
lban

Wij sluiten 2017 af met een positief resultaat van € 233K. Dit is circa 0,3%
van onze totale begroting. Het bestuur van de VRU stelt voor om het

NL18 BNGH 0285 1331 79
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rekeningresultaat te bestemmen voor een aantal onvermijdelijke
ontwikkelingen die in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar ook at in 2018
aan de orde zijn:
•

Vergroten arbeidshygiene brandweer (€ 147.000): dit betreft de
jaarlijkse kosten voor het professioneel reinigen van bluspakken en
ademlucht- en duikapparatuur om gezondheidsrisico's bij onze
medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen.

•

Implementatie wettelijke eisen werken onder overdruk (€ 50.000): dit
betreft de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit aangescherpte ARBO
wet- en regelgeving met betrekking tot de vakbekwaamheid van onze
brandweerduikers.

•

Bijdrage reddingsbrigade (€ 36.000): dit betreft een landelijk
vastgestelde jaarlijkse bijdrage om de Nationale Reddingsvloot in
stand te houden, zodat deze kan worden ingezet bij grootschalige
evacuaties van mensen bij hoogwater.

1.2 Accountantscontrole
Deloitte Accountants B.V. zal bij de jaarrekening 2017 voor zowel de
getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgeven, een en
ander onder voorbehoud van de afronding van hun interne
kwaliteitsprocedures. In de definitieve versie van de jaarstukken, die aan het
algemeen bestuur zal worden aangeboden ter vaststelling op 9 juli as., zullen
wij de definitieve tekst van de accountantsverklaring opnemen.
2.

Programmabegroting 2019, tevens le wijziging 2018

2.1

Hoofdlijnen van de le wijziging begroting 2018

In de le wijziging van de begroting 2018 is de technische actualisatie van het
financieel kader verwerkt. Het betreft met name de reguliere loon-en
prijsaanpassing voor 2018. In de programmabegroting 2018 was geen stelpost
opgenomen voor de loonontwikkeling in 2018. Dit leidt ertoe dat het effect van
o.a. de in 2017 afgesloten cao volledig in deze le wijziging van de begroting
2018 is verwerkt. De loonaanpassing voor 2018 bedraagt € 2,2 miljoen. In de
ontwerp-programmabegroting van 2019 is wet een stelpost voor de
loonontwikkeling opgenomen. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de
zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend naar aanleiding van de
begroting 2018. Door deze stelpost worden grote bijstellingen in de
gemeentelijke bijdrage in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Uw kenmerk

Ons kenmerk
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2.2 Hoofdliinen van de ontwerp-programmabegroting 2019
De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Door het
voeren van een solide bedrijfsvoering is sinds de regionalisering in 2010 tot en
met 2018 ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU.
Hiermee heeft de VRU een bijdrage geleverd aan de bezuinigingstaakstellingen
waarvoor de gemeenten gesteld werden tijdens de economische crisis. Het
algemeen bestuur heeft de afgelopen vijf jaar bovendien driemaal besloten om
(een deel) van het positieve rekeningresultaat terug te geven aan de
gemeenten. De marges om te kunnen inspelen op beleidsbijstellingen zijn door
de bezuinigingen en teruggaven tot een minimum beperkt.
Voor het begrotingsjaar 2019 wil de VRU haar werk op kwalitatief hoogwaardig
niveau blijven uitvoeren en blijven voldoen aan wettelijke regelgeving.
Daaronn wordt met deze begroting, naast de reguliere loon- en prijsaanpassing
(€ 0,6 miljoen), een aantal incidentele en structurele beleidsvoorstellen
gedaan. Het gaat daarbij niet om nieuw beleid, maar om noodzakelijke
bijstellingen van bestaand beleid. Meer in het bijzonder betreft het:
•

de financiering van exogene ontwikkelingen (€ 1,1 miljoen, waarvan

•

het voldoen aan veranderde wet- en regelgeving en landelijke

•

het borgen van de continuiteit van de taakuitvoering en

€ 0,5 miljoen incidenteel);
besluiten (€ 0,4 miljoen);
bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen incidenteel).
Daarnaast willen wij gedurende een jaar een experiment aangaan dat ons
inzichten verschaft in de mogelijkheden om de paraatheid van de brandweer
te kunnen verbeteren (€ 1,0 miljoen). Om u in staat te stellen deze forse
incidentele vraag goed te kunnen beoordelen is het bijbehorende projectplan
als bijlage bij de ontwerpbegroting gevoegd. Bij de informatiebijeenkomsten
voor de raden die wij binnenkort ter introductie van de VRU organiseren (de
uitnodigingen daarvoor zijn aan u verzonden), zullen wij ook op dit project
ingaan. We laten dan zien waar en om welke reden de paraatheid soms onder
druk komt te staan.
Wij realiseren ons dat met de nu voorliggende ontwerpbegroting voor het
eerst in een dubbele beleidsperiode van in totaal acht jaar van de gemeenten
een hogere bijdrage wordt gevraagd voor beleidsvoorstellen. Wij willen die
vraag zorgvuldig en met de grootst mogelijke transparantie aan u voorleggen.
Enerzijds met toepassing van een dubbele zienswijzemogelijkheid voor de
gemeenten, bij zowel de kadernota als de ontwerpbegroting. Dat heeft ertoe
geleid dat er bij de behandeling van de kadernota 2019 al een behoorlijk
Uw kenmerk

Ons kenmerk
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aantal initiele voorstellen in deze ontwerpbegroting in plaats van een
structureel een incidenteel karakter heeft gekregen. Bovendien is voor een
aantal van die incidentele voorstellen aangegeven dat de praktijk moet
uitwijzen of de impuls wellicht een structureel karakter moet krijgen. Op die
manier willen wij efficient te werk blijven gaan en in meerjarenperspectief een
passende begroting voorleggen. Vanzelfsprekend mag de eerste
zienswijzeronde u er niet van weerhouden ook bij de ontwerpbegroting de
voorstellen hernieuwd kritisch tegen het licht te houden.
In paragraaf 1.1 van de begroting is een toelichting opgenomen op de
aanpassingen die in de kadernota 2019 en vervolgens in de voorliggende
ontwerpbegroting zijn doorgevoerd. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke
besluitvorming en naar aanleiding van de bespreking van de zienswijzen van
de gemeenteraden op de kadernota 2019.
In paragraaf 12.4 van de ontwerpbegroting zijn de bijdragen voor 2018 en
2019 per gemeente opgenomen.
3.

Zienswijze

Wij nodigen u uit uw zienswijze te formuleren op de ontwerp-jaarstukken
2017, het voorstel voor de resultaatbestemming 2017 en de
programmabegroting 2019, tevens eerste wijziging programmabegroting
2018. Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2018 aan het bestuur
van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer
Van 't Hoog (b.van.t.hooqftvru.n1)
De zienswijzen zullen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve
jaarstukken 2017 en programmabegroting 2019/1e begrotingswijziging 2018,
die 9 juli 2018 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling
voorliggen.
Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht,
namens deze,

Uw ken merk

Ons kenmerk
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Ingekomen PLC d
Gemeente Utrecht
T.a.v. Raadsteden Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

- 3 APR 2016

Utrecht, 30 maart 2018
Betreft: Reactie op varianten Matiebaan; een gezamentijke uitkomst
Briefnr. 031/1.4/NK

Geachte Raadsteden van Utrecht,

Namens diverse betanghebbenden stuur ik u een "Reactie op varianten Matiebaan; een
gezamentijke uitkomst"

Met vriendetijke groet.

Maliebaonstation II 3581 XW Utrecht II T: 030 230 620611spoorwegmuseurn.n1
BTW nr. NI 0028.83.284.13.01 H Kvk Utrecht 41178462 II IBAN NL46R4B00364285443 H BIC RAB0N121J

Gemeenteraad van de gemeente Utrecht

verzonden per aangetekende post en per e-mail aan de raadsgriffier (m.van.hall(lutrecht.n1) en in c.c.de individuele eden van bet Utrechts college '

26 maart 2018
Datum:
Uw kenmerk: Project Maliebaan
Reactie op varianten Maliebaan: een gezamenlijke uitkomst!
Betreft:

Geachte raadsleden van Utrecht,
Als individuele belanghebbenden rond het gebied Maliebaan, richten wij ons tot u met deze
gezamenlijke brief.
Aanleiding en uitkomst
ZoaIs aangegeven op de website van de gemeente over het verkeersproject 'Maliebaan: verbeteren
straat' (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersproiecten/malieblad-maliebaan/)
hebben net als wij (het Spoorwegmuseum) ook een aantal andere 'belanghebbenden uit het gebied
(Fluwelen Handvat, bewoners Maliebaan e.a.) onze inhoudelijke reacties en voorkeuren aangegeven.
Dat hebben we vanuit verschillende belangen gedaan en de individuele reacties verschillen dan ook.
Zonder aan die reacties iets af te doen, voelen wij alien sterk de behoefte een gezamenlijke brief te
sturen. Wij concluderen namelijk dat er toch een dezelfde voorkeursvariant te herleiden is: variant 1!
(de 0-optie).
Wij zien deze gezamenlijk gedragen uitkomst niet helder terug in de raadsbrief en de reactienota.
Vervolg en verzoek
Omdat ons tot op heden niet duidelijk gemaakt is welke concrete vervolgstappen er nu in de tijd gezet
gaan worden, sturen wij deze brief direct aan u. Wij vragen u nadrukkelijk onze gezamenlijke positie
mee te nemen in de vervolgstappen.
Natuurlijk zijn wij gaarne bereid dit gezamenlijk en individueel nader toe to lichten.

Met vriendelijke groet,

alle ondertekenaars

c.c. B&W Utrecht (per email aan individuele leden)

Pagina van

p,
Archimedeslaan 6
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3508 AE Utrecht

Aan de deelnemers van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
T.a.v. de griffie

Datum
Zaakkenmerk
Briefnummer

30 maart 2018
Z/17/586137
660062

Uw nummer
Onderwerp

Contactpersoon

E-mailadres

BUlage(n)

Ontwerp Programmabegroting
2019 RUD Utrecht

get 81 54 / 06 11 22 05 95

Telefoonnummer
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Geachte griffiers,

Op 29 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp
Programmabegroting 2019 vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt u hierbij op grand van artikel 59
van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze ontwerp Programmabegroting 2019 aangeboden en kunt u uw
zienswijze hierop binnen de wettelijke termijn van acht weken aan ons kenbaar maken. U treft de ontwerp
Programmabegroting 2019 als bijlage aan.
Wij ontvangen uw zienswijze graag ufterliik vrijdag 25 mei 2018, waarna de ontwerp Programmabegroting 2019,
gelezen uw zienswijze, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD
Utrecht van 6 juli 2018.
Aandachtspunt
Wij willen u er op attenderen dat u, conform de reguliere procedures random bekendmakingen, de bijgesloten
ontwerp Programmabegroting 2019 voor een ieder ter inzage dient te leggen en, eventueel tegen betaling van de
kosten, algenneen verkrijgbaar dient te stellen voor zover daarom wordt gevraagd. Dat deze mogelijkheid bestaat
dient u kenbaar te maken door middel van een openbare kennisgeving.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien met belangstelling uw zienswijze
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
/

-

Ii
VU(

Elf gemeenten en de provincie werken samen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenbetg, provincie Utrecht

\2-

Geachte raadsleden en College,

Graag vestigen wij uw aandacht op onze brief Voorwaarden bij verkoop monumentale huurpanden,
met verwijzing naar de hierbij meegestuurde Leveringsaktes.
Mitros Monumenten Huurders bestaat uit huurders van Utrechtse monumentale panden.
Wij hebben ons verenigd omdat wij zorgen hebben over de verkoop van deze portefeuille door
Stichting Mitros.
In het verleden zijn heldere afspraken gemaakt tussen de gemeente en Mitros welke voorwaarden
gesteld moeten worden bij verkoop.
In deze brief brengen wij deze nogmaals onder de aandacht.
In tegenstelling tot ontwikkelingen in andere steden geven deze voorwaarden de gemeente
Utrecht de mogelijkheid om te voorkomen dat betaalbare (sociale) huurwoningen voorgoed
verdwijnen uit de binnenstad.
Graag gaan wij met u in gesprek om een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet, namens alle ondertekenaars en het kernteam MMH,

Mitros Monumenten Huurders vereniging 1.0.
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Aan de gemeenteraad van Utrecht
T.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Datum:
Utrecht, 12 april 2018
Ons kenmerk; Uit 55_2018
Betreft:
Jaarrekening 2017 en
ontwerp
programmabegroting 20192022

Geachte raadsleden,
Op 12 maart 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van Het Utrechts Archief (HUA) de ontwerp programmabegroting
2019-2022 goedgekeurd.
De jaarrekening 2017 is door het Dagelijks Bestuur voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant
(bijgevoegd) goedgekeurd.
Ala deelnemer aan Het Utrechts Archief krijgt u hierbij op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Het
Utrechts Archief doze stukken aangeboden. Op de ontwerp programmabegroting 2019-2022 kunt u uw zienswijze
aan ons kenbaar maken via het emailadres secretariaat@hetutrechtsarchief.nl.
Uw zienswijze ontvangen wij graag uiterliik 2 luni 2018, waarna de ontwerp programmabegroting 2019-2022,
gelezen uw zienswijze, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het
Utrechts Archief op 18 juni 2018.
De aldus vastgestelde ontwerp programmabegroting 2019-2022 zal vervolgens voor 1 augustus 2018 verzonden
worden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. De aldus vastgestelde jaarrekening zal vOor 15 juli 2018
verzonden worden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, de raad van de gemeente Utrecht en
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
1k hoop u hiermee voldoende genformeerd to hebben en zie met belangstelling uw zienswijze tegemoet.

Hoogachtend,

direc

Postadres I Postbus 131 / 3500 AC Utrecht / Bezoekadres / Hamburgerstraat 28 / 3512 NS Utrecht / t. 030 286 66 11
Studiezaal en depot / Alexander Numankade 199-201 / 3572 KW Utrecht
E-mail / secretariaat@hetutrechtsarchief.n1 / Website
www.hetutrechtsarchief.n1

Plassenschap

Loosdrecht e.o.
Archimedeslaan 6 Postbus 8058
IBAN NL68BNGH0285012290
3503 RB Utrecht
3584 BA Utrecht
KvK nummer 52394832
030 297 40 00
www.recreatiemiddennederland.n1 BTW NL804162591801

Aan:
de raad van Stichtse Vecht
de raad van Wijdemeren
de raad van Utrecht
PS van Noord-Holland
PS van Utrecht

Utrecht, 12 april 2018
Ons kenmerk: Z-18
Referentie:
E-mailadres:
Bijlage(n):
rittbsenscnap Loosdrecht 2019)
Onderwerp:
Ontwerp begroting Plassenschap Loosdrecht 2019

Geachte deelnemer aan het Plassenschap Loosdrecht,
In de vergadering van 4 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van het Plassenschap
Loosdrecht de ontwerp begroting 2019 opgesteld. Deze begroting treft u bijgaand aan.
In artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur
de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt
aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale
staten van de deelnemende provincies.
U kunt uw zienswijze over de ontwerp begroting naar voren brengen. Graag ontvangen wij
uw zienswijze voor 7 juni 2018 zodat wij deze bij de begroting kunnen voegen die ter
vaststelling geagendeerd wordt voor de Plassenraadsvergadering van 28 juni 2018.
Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit,
MeAripndelijke groet,

GGD
regio Utrecht
Aan de gemeenteraadsleden
van de gemeenten regio Utrecht

Kenmerk
Bijlagen
Datum
Onderwerp

: Uit-2018/07613/NR/RvW/IvH
: 1
12 april 2018
Jaarstukken 2017 GGD regio Utrecht

Beste gemeenteraadslid,
Wij zijn uw gemeentelijke gezondheidsdienst GGD regio Utrecht (GGDrU), en sturen u
onze jaarstukken 2017 ter kennisname toe. Deze zijn vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 28 maart jl.
De jaarstukken bestaan uit twee delen: een jaarverslag en jaarrekening. In het
jaarverslag verantwoorden we onze resultaten over het afgelopen jaar. We beschrijven
welke ontwikkelingen onze organisatie heeft doorgemaakt en we laten zien of we de
ambities uit de begroting 2017 hebben waargennaakt. De jaarrekening bestaat uit onze
programmarekening en balans met een toelichting hierop.
Onze werkzaamheden
We zijn aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht. Met veel inzet en samen
met anderen voerden we in 2017 een breed pakket aan werkzaamheden ult. We
bestreden infectieziekten, dachten mee over de inrichting van een gezonde
leefomgeving voor inwoners, volgden kinderen in hun ontwikkeling, gaven advies aan
ouders, deden onderzoek naar de staat van gezondheid in ons gebied, voerden
lijkschouwen uit, begeleidden Tbc-patienten, bestreden soa's, gaven advies over de
gemeentelijke gezondheidsaanpak en nog veel meer.
Ontwikkelingen in 2017
Het jaar 2017 stond voor ons in het teken van twee belangrijke speerpunten: 1) extern
zichtbaar worden en 2) interne cohesie tot stand brengen
We zorgden dat inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners beter weten wat we
doen en ons makkelijker weten te vinden. Zo stelden we 'het verhaal van GGDrU' op.
We werden zichtbaarder in de wijken, buurten en scholen in onze regio.
Interne cohesie is nodig omdat de samenleving verandert en complexer wordt, en dat
vraagt om integraal werken. Aileen door vanuit verschillende invalshoeken naar
problemen te kijken, komen we met goede antwoorden en adviezen. In 2017 hebben we
stappen gezet om de samenhang binnen onze organisatie te vergroten.
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regio Utrecht

De begroting 2019
Vrijwel gelijktijdig met deze jaarstukken sturen wij u ook onze ontwerp begroting 2019
met daarin onze ambities voor het komende jaar. We laten zien waar we voor staan.
Wat we willen bereiken. Wat we daarvoor doen. En natuurlijk hoeveel het kost. We
nodigen u graag uit om te komen met een zienswijze op deze begroting.

Met vriendelijke groet,

ruuneke Gezondheid
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Plassenschap

L osdrecht e.o.
IBAN NL68BNGH0285012290
Archimedeslaan 6 Postbus 8058
KvK nummer 52394832
3503 RB.Utrecht
.,,:ww.recreatiemidclennederland.n1 BTVV NL804162591B0 I
030 297 40 00
3584 BA Utrecht

Aan:
- Het college van B en W van Stichtse Vecht
- Het college van B en W van Wijdemeren
- Het college van B en W van Utrecht
- de raad van Stichtse Vecht
- de raad van Wijdemeren
- de raad van Utrecht

Utrecht, 10 april 2018
Ons kenmerk:
E-mailadres:
Onderwerp:
Bijlagen:

Z-182096/Uit-183504
secretariaat@recreatiemiddennederland.n1
Aanwijzen nieuwe bestuursleden Plassenraad
2 (Passage uit de huidige GR + Passage uit de voorgestelde GR)

Geachte deelnemer aan de GR Plassenraad Loosdrecht en omstreken,
Onlangs hebben verkiezingen plaatsgevonden waardoor de samenstelling van de
Plassenraad waarschijnlijk zal wijzigen. Conform artikel 5 van de huidige GR Plassenschap
Loosdrecht m.b.t. de samenstelling van de Plassenraad, vindt de aanwijzing van de leden
van de Plassenraad plaats zodra de gemeenteraden de nieuwe colleges van burgemeesters
en wethouders hebben samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen.
Volgens de huidige GR mogen de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Wijdemeren
ieder zes vertegenwoordigers aanwijzen. Na de voorgestelde wijziging worden dit er drie, zie
onze brief met kenmerk Z-171788/Uit-183345.
lk verzoek ik u om de namen van de nieuwe deelnemers schriftelijk door te geven via het
hierboven genoemde postadres of via secretariaatArecreatiemiddennederland.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met yriendelijke groet,

Passage uit de huidige GR:
Paragraaf 1. De Plassenraad
Samenstelling
Artikel 5
1. De Plassenraad bestaat uit 18 leden, te weten:
a. zes vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht, aan te wijzen door
de raad van die gemeente uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de
wethouders.
b. zes vertegenwoordigers van de gemeente Wijdemeren, aan te wijzen door de
raad van die gemeente uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de
wethouders.
c. twee vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, aan te wijzen door de raad van die
gemeente uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders."
d. twee vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, aan te wijzen door
provinciale staten uit hun midden en uit de leden van het college van
gedeputeerde staten;
e. twee vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, aan te wijzen door
provinciale staten uit hun midden en uit het college van gedeputeerde staten;
2. Er dient bij de aanwijzing ingevolge het eerste lid van iedere deelnemer tenminste
een lid te worden aangewezen uit het college van burgemeester en wethouders
respectievelijk het college van gedeputeerde staten.
3. De aanwijzing van de leden van de Plassenraad vindt pleats zodra de
gemeenteraden respectievelijk provinciale staten de nieuwe colleges van
burgemeester en wethouders respectievelijk van gedeputeerde staten hebben
samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen respectievelijk statenverkiezingen.
Het aanwijzen van leden ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of
om een andere reden openvallen, vindt pleats binnen acht weken na dat
openvallen.
4. De leden van de Plassenraad worden aangewezen voor een periode van vier jaar.
Een tussentijds aangewezen lid wordt aangewezen voor de resterende
bestuursperiode van de opengevallen plaats. Een lid dat ophoudt lid te zijn van
provinciale staten, de gemeenteraad, het college van gedeputeerde staten of het
college van burgemeester en wethouders houdt tevens op lid te zijn van de
Plassenraad.
5. Het lidmaatschap van de Plassenraad is onverenigbaar met de betrekking van
ambtenaar, door of vanwege het bestuur van het Plassenschap aangesteld of
daaraan ondergeschikt, dan wel daarvoor werkzaam.
6. De in het eerste lid van dit artikel genoemde aanwijzende organen wijzen voor elk
lid van de Plassenraad tevens een plaatsvervanger aan. Het bepaalde in de
voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op een plaatsvervangend lid
van de Plassenraad.
7. De Plassenraad kan zich zowel in als buiten de vergadering laten bijstaan door
adviseurs.
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Plassenschap

Luos recht e.o.
Archimedeslaan 6 Postbus 8058

Aan de Raad van de
Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Utrecht,
Ons kenmerk:
Referentie:
E-mailadres:
Bijlage(n):
Onderwerp:

IBAN NL68BNGH0285012290
KvK nummer 52394832

3584 BA Utrecht

3503 RB Utrecht

030 297 40 00

www.recreatiemiddennederland.n1 81W NL8041625911301

5 MRT 2018
Z-1 82049/U it-183349

La
kadernota 2019

Geachte Raad,
Op grond van artikel 58b van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen dienen
gemeenschappelijke regelingen de uitgangspunten voor de begroting vast te stellen,
voorafgaand aan de behandeling daarvan, en deze toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.
Bijgaand ontvangt u ter kennisname de door de Plassenraad van het Plassenschap
Loosdrecht e.o. vastgestelde kadernota 2019, die als basis dient voor de begroting 2019 die
op dit moment wordt opgesteld.

Met vriendelijke groet,
namAns het dagelijks bestuur,

Plassenschap

Loosdrecht e.o.

Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor het opstellen van de
programmabegroting 2019 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. De door het dagelijks bestuur vastgestelde
kadernota wordt, ingevolge artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorafgaand aan de
ontwerpbegroting ter informatie verzonden aan de deelnemers.

De programmabegroting 2019 van het Plassenschap moet, ingevolge de gemeenschappelijke regeling (GR),
voor 15 juli 2018 zijn vastgesteld, zodat de deelnemers de daarin afgesproken bijdragen kunnen verwerken in
hun programmabegroting 2019. De vastgestelde programmabegroting moet uiterlijk 1 augustus 2018 bij het
ministerie van BZK zijn ingediend ten behoeve van de toezichtrol. Voorafgaand aan de vaststelling van de
programmabegroting door de Plassenraad, hebben de deelnemers gedurende acht weken de mogelijkheid
om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van het dagelijks bestuur.
De planning is als volgt:
• 7 februari 2018 stelt het DB de kadernota 2019 met uitgangspunten vast en verzendt deze ter
informatie aan de deelnemers;
• 4 april 2018 stelt het DB de ontwerpbegroting vast en verzendt deze zo spoedig mogelijk aan de
deelnemers voor zienswijze;
• 27 juni 2018 stelt de Plassenraad — met inachtneming van de ingediende zienswijzen — de
programmabegroting 2019 vast;
• Uiterlijk 31 juli 2018 wordt de door de Plassenraad vastgestelde programmabegroting 2019 ingediend
bij het ministerie van BZK.

De programmabegroting bestaat uit een beleidsprogramma, dat zich richt op:
"De behartiging van de belangen van de openluchtrecrea tie, alsmede het zorgdragen voor de instandhouding
van natuudijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die de kwaliteit van het recreatiegebied
bepalen en het nautisch beheer van het openbaar water binnen het werkgebied."
De programmabegroting bestaat uit het programmaplan 2019. Hierin staat een beschrijving van de ambities
van het Plassenschap. Hoofdstuk twee bevat de paragrafen, die nader ingaan op risico's en
weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. Het derde hoofdstuk
geeft een beeld van de financiele positie van het Plassenschap. Hoofdstuk vier bevat de exploitatiecijfers voor
2019 en een toelichting op de ontwikkeling van deze cijfers. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf een beeld
geschetst van de meerjarige ontwikkeling van de exploitatie.
In onderstaande worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst:

AVU
Lange Brinkweg 81
Postbus 3250
3760 DG Soest
telefoon 035-6032303
fax 035-6035544

Aan de Raden van de deelnemende gemeenten
Soest, 18 april 2018

Aanbiedingsbrief bij de concept-jaarrekening 2017
Geachte leden van de Raad,
Uitvoering gevend aan artikel 35 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering
Utrecht, bieden wij u ter informatie de concept-jaarrekening 2017 aan. De thans voorliggende conceptjaarrekening 2017 is opgesteld op basis van de voorlopige jaarcijfers van de AVU. De AVU is voor wat
betreft de informatie afhankelijk van de gegevens zoals die door de deelnemende gemeenten en de
gecontracteerde transporteurs en verwerkers dienen te worden geleverd. Deze informatie komt doorgaans
in het eerste kwartaal beschikbaar. Daar waar de juiste informatie nog ontbreekt, - vaak gaat het om een
bevestiging van de te hanteren cijfers door de gemeenten en de overslaglocaties, met name inzake de
juiste hoeveelheden -, is met schattingen of onbevestigde informatie gewerkt. Deze concept-jaarrekening
geeft desondanks een voldoende inzicht in de resultaten over 2017. De verwachting is dat de gebruikte
gegevens voor het merendeel eerder zullen worden bevestigd dan gewijzigd. De ervaring leert dat de
hoeveelheden en overige gegevens ruim voor de afronding van de accountantscontrole eind april dit jaar
bekend en bevestigd zijn. Onze accountant heeft reeds laten weten voornemens te zijn een goedkeurende
verklaring af te geven.
Om de leesbaarheid van de jaarrekening in de oorspronkelijke vorm te verbeteren en de nadruk meer op
de financiele status van dit stuk te leggen hebben de samenstellers van de jaarrekening er daarom voor
gekozen de vereenvoudigde presentatie welke vorig jaar is ingezet door het hoofdstuk betreffende de
duurzaamheid en de paragraaf inzake de sorteerresultaten alsmede de bijbehorende tabellen te laten
vervallen, te continueren. In plaats hiervan zullen de deelnemende gemeenten net als vorig jaar een
grafische weergave van de hoeveelheden ontvangen. Daarnaast zal de Monitoringsrapportage 2016 welke
vorig jaar is uitgebracht en waarin de duurzaamheid wordt besproken en de sorteerresultaten worden
geanalyseerd, worden bijgewerkt aan de hand van de sorteerresultaten van eind 2017 en tevens aan de
deelnemende gemeenten worden verzonden.
Met deze concept-jaarrekening 2017 gaan wij ervan uit u een getrouw beeld te geven van de verwachte
financiele resultaten over het jaar 2017.
Hoogachtend,
Namens het Dag lijks Bestuur,

a (A F.A. kbn-Jijit
Directetir-Secrtaris
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Gemeenteraad Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onderwerp

Datum

Meldpunt Onbeperkt Stemmen
gemeenteraadsverkiezingen 2018

12 april 2018
Ons kenmerk

2018/0063/AvE/AvD/DN

Geachte leden van de gemeenteraad Utrecht,
Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) houdt sinds juli 2016
toezicht op de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap. In het kader van die taak heeft het College random
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een tijdelijk meldpunt
geopend. Mensen met een beperking en anderen konden bij dat nneldpunt hun
ervaringen - zowel positief als negatief - over de toegankelijkheid van de
verkiezingen bij het College melden. Vanuit uw gemeenteraad is interesse
getoond in de meldingen die het College ontvangen heeft. Door middel van deze
brief stet ik u graag op de hoogte van de bevindingen, in het bijzonder waar zij
over de gemeente Utrecht gaan.
Aantallen
In totaal heeft het College 148 meldingen gekregen over de
gemeenteraadsverkiezingen. Van 12 meldingen is duidelijk dat zij over de
gemeente Utrecht gaan. Dat is relatief veel, zelfs in vergelijking met andere
grote gemeenten. Alleen over de verkiezingen in de gemeente Amsterdam zijn
evenveel meldingen ontvangen. Van 28 meldingen is onduidelijk op welke
gemeente zij betrekking hebben.
Gezien de lage (absolute) aantallen kan het College geen definitieve conclusies
trekken over de toegankelijkheid van de verkiezingen in de gemeente Utrecht.
De ontvangen meldingen vormen geen representatieve weergave van de situatie.
Wells duidelijk dat er nog verbeteringen mogelijk zijn, die de verkiezingen in de
toekomst nog toegankelijker nnaken voor mensen met een beperking. Om die
reden informeert het College uw gemeenteraad graag over de relevante
meldingen.
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Fysieke toegankelijkheid in en om het stembureau
De meeste meldingen kwamen van mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel.
Zo meldde een kiezer dat de rolstoelhelling bij de entree van het stembureau vol
stond met fietsen. Daardoor kon de kiezer niet zelfstandig het pand binnen gaan.
Oak werd gemeld dat een kiezer bij het stemlokaal op de Prof. H. Bavinckstraat
de bocht het lokaal in niet kon maken met haar rolstoel.
Bij een stembureau in een brandweerkazerne was de ruimte voor de lift heel
beperkt. De liftdeur moest bovendien naar buiten geopend warden. Een kiezer
moest daardoor haar rolstoel Eaten staan en met krukken de lift in naar het
stemlokaal.
Bij het stemlokaal in de stationshal van Utrecht Centraal was de bewegwijzering
voor mensen die de trap kunnen nemen prima, maar was er geen verwijzing
richting de lift. Oak van de lift naar het stemlokaal ontbrak het aan
bewegwijzering. Het stemlokaal zelf bleek wet heel toegankelijk, zonder deuren
en drempels.
Over het stemlokaal in het stadhuis in het centrum van Utrecht (Korte
Minrebroederstraat) werd gemeld dat een metalen plank was neergelegd om de
`stoep' te betreden voor de ruimte waar het stemlokaal is ingericht. Die plank
lag echter niet vast, waardoor hij onprettig was om te gebruiken met een
rolstoel. Ook hing de kieslijst te hoog om goed te kunnen lezen vanuit een
rotstoel.
Bij het stemlokaal bij de Kargadoor aan de Oude Gracht bleek de deur niet breed
genoeg om met de rolstoel naar binnen te kunnen. Oak was de drempel bij die
deur vrij scherp. De kiezer kon de ruimte uiteindelijk betreden met hulp van
andere kiezers.
Andere meldingen gingen over de hoogte van het plankje in het stemhokje, die
de melder in rolstoel nog aan de hoge kant vond. Ten slotte merkte een kiezer,
die hulp in het stemhokje kreeg, op dat het hokje zo klein was dat de kiezer niet
bij degene in het hokje kon staan die haar hulp bood.
Hulp bij het stemmen
Een van de meldingen betrof de hulp aan mensen met een verstandelijke
beperking. Deze doelgroep heeft op grand van artikel J28 Kieswee geen recht op
hulp in het stemhokje, maar mag wet buiten het hokje geholpen warden. De
begeleider van de groep deed dat dan oak. Zij hielp bijvoorbeeld bij het
uitvouwen van het stembiljet. Zij werd daar echter op aangesproken door de
medewerkers van het stembureau. Deze nnelder vraagt aandacht voor de
ondersteuning die kiezers met een verstandelijke beperking nodig hebben om
zelfstandig, in overeenstemming met de wet te kunnen stemmen. Het College is
met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek om
Artikel J28 Kieswet: Wanneer aan het stembureau blijkt dat een kiezer wegens zijn lichamelijke
gesteldheid hulp behoeft, staat het toe dat deze zich laat bijstaan.
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uitbreiding van de Kieswet op dit punt mogelijk te maken.

Stemmen tellen
Ten slotte heeft het College een melding gekregen van iemand die zich had
aangemeld als stemnnenteller. Deze persoon kan wegens een beperking niet op
de grond zitten, maar had wel meegedacht voor een oplossing: als zij achter een
tafel kon zitten en anderen de biljetten openvouwen, kon zij meedoen met het
tellen van de stemmen. De gemeente heeft daarop volgens de melder
geantwoord dat het werk van stemmenteller vereist dat iemand fysiek in staat
moet zijn op de grand te zitten.

Oplossingen
Het College heeft aan alle melders gevraagd welke oplossingen zij zien voor de
problemen die zij tegenkwamen. De meeste van bovengenoemde problemen zijn
op te lossen door extra bewegwijzering, bredere deuren, lagere en vaste
drempels en lagere schrijfplankjes in het stemhokje. Oak werd gevraagd am een
nneewerkende houding vanuit de gemeente om het bijvoorbeeld mogelijk te
maken dat ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen helpen bij het
stemmen tellen.

Betrek mensen met een beperking
Het College benadrukt het belang van contact met mensen met een beperking
bij het organiseren van de verkiezingen. Het is belangrijk am niet over, maar
met de doelgroep te praten. Dit is in overeenstemming met het VN-Verdrag
Handicap, waarin staat dat mensen met een beperking betrokken moeten
warden bij alles wat hen aangaat. Verschillende vormen van inspraak zijn
denkbaar. Zo stelde een van de melders voor am mensen met een rolstoel
locaties van tevoren te laten uitproberen.

Het College deelt de bevindingen uit het meldpunt met gemeenten, de Kiesraad
en uw ministerie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact op laten
nemen met Anne van Eijndhoven, beleidsadviseur
(a.van.eijndhoven@mensenrechten.nl en 030 - 888 38 90).
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Ontwerp jaanukening 2017, Kadernota 2019-2022 en Ontwerp begroting 2019
Financiele stukken recreatieschap Stichtse Groenlanden

Geachte deelnemer aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden,
In de vergadering van 11 a pril 2018 heeft het dagelijks bestuur van recreatieschap ichtse
Groenlanden de Ontwerp J aarrekening 2017, de Kadernota 2019-2022 en de Ontwerp
Programmabegroting 2019 opgesteld. Conform uw gemeenschappelijke regeling ontvangt u deze vOOr
15 april.
Ontwerp Jaarrekening 2017
De (goedkeurende) accountantsverklaring is op het moment van verzending nog niet beschikbaar en
wordt zo spoedig megelijk nagezonden.
Kadernota 2019-2022 en Ontwerp Programmabegroting 2019
In overeenstemming met do Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld
een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota en Programmabegroting, voordat deze ter
vaststelling worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2018.
Graag ontvangen w u w zienswijze vOor 7 juni 2018, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen kan
betrekken in de besbit vorming. Incien u prijs stelt op nadere toelichting, kunt u altijd contact opnemen
met het secretariaat (0 30 — 2974000).

groet,

