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Vergadering

Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 27-10-2020 19:30 uur 
Voorzitter: Ronald van Liempdt 
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

Koetshuis
Beperkingen als gevolg van coronamaatregelen 
  

Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient
iedereen zich van te voren te melden.

Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur, ambtelijke
ondersteuning en (eventuele) insprekers.

Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of
luisteren.

0

Spreekrecht 
  

Voorafgaand aan de behandeling van de programmabegroting hebben inwoners de mogelijkheid om
gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich
aanmelden voor het spreekrecht tot donderdag 22 oktober 2020, 12:00 uur.

0

Technische vragen 
  

Het tijdschema voor het indienen en beantwoorden van technische vragen is als volgt: woensdag 23
september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 indienen technische vragen Programmabegroting
2021 door fracties bij griffie@stichtsevecht.nl. 

Vrijdag 23 oktober 2020 verzending antwoorden op technische vragen door griffie naar de fracties
ter voorbereiding op de commissie van 27 oktober.
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Endelhovenlaan 1  3601 GR Maarssen

14 0346
info@stichtsevecht.nl

Aanvangstijden 
  

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.

0

1.
19:30

Opening 

Voorafgaand aan het begin van ieder agendapunt zal de voorzitter de ingelogde deelnemers per
persoon oproepen (gevolgd door "present, naam en partij" van de deelnemer), om te vergewissen
dat de raads- en commissieleden daadwerkelijk aanwezig zijn en dat het quorum aanwezig is.

0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda 1

3.
19:35

Programmabegroting 2021 
Bespreekstuk 

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2022-2024 geeft het college het beleid voor 2021
en volgende jaren aan. 

De behandeling vindt plaats in 4 blokken. Per blok kunnen de woordvoerders wisselen.
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3a
19:35

Algemeen en paragrafen 
  

0

3b
20:10

Bespreking programma 1. Bestuur en 2. Veiligheid 
  

0

3c
20:50

Bespreking programma 3 Fysiek 
  

0

3d
21:45

Bespreking programma 4. Sociaal en programma 5. Samenleving 
  

0

23:00 Sluiting 
  

0
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