
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein 
Datum: 14-06-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Ike Roetman  
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

 
Maarssenzaal 

. Spreekrecht  
   
 
Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De
spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het
beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 13 juni 2022, 12:00 uur.

 

. Technische vragen  
   
 
De commissieleden kunnen tot de werkdag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen
rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

De planning voor het indienen van technische vragen over de Jaarstukken 2021 is als volgt: 
− Van woensdag 11 mei 2022 t/m maandag 23 mei 2022 het indienen van de technische vragen 
− Vrijdag 10 juni 2022 oplevering beantwoording technische vragen.

 

 

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

 

1.
19:30

Opening.  
 
 

2.
19:30

Vaststellen van de agenda. 
 
 

3
19:30

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen  
 
Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet geagendeerde
onderwerpen die onder bestuur en financien vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich
aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 13 juni 2022, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar
griffie@stichtsevecht.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt
inspreken.

 

. Bestuur en Financien  
Bespreekstuk  
 
 

mailto:griffie@stichtsevecht.nl
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19:35

Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Bghu  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Voorstel is:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Belastingsamenwerking gemeenten &
hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

2. Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de BghU over de ontwerpbegroting 2023.

 

5
19:45

2e wijziging gemeenschappelijke regeling BghU 2020  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Voorstel is:

1.   Geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot de tweede wijziging van de gemeenschappelijke
regeling van de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht.

2.   Het college toestemming te verlenen tot de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de
Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht.

 

6.
19:55

Gemeentefonds Decembercirculaire 2021  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Voorstel is:

1. Bij de opstelling van de Programmarekening 2021:

• de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2021 (€ 256.677) toe te voegen aan de Risicoreserve
Corona.

• de in 2021 ontvangen middelen voor een robuust rechtssysteem en het versterken van de gemeentelijke
dienstverlening (€ 320.115) via een budgetoverheveling voor dit project in 2022 in te zetten.

       • de ontvangen doeluitkering voor de Erfgoed deal (€ 317.000) ook voor de Erfgoed deal in te zetten.

       • nader te besluiten over de inzet van de overige doeluitkeringen.

       • het resterende negatieve saldo van de overige mutaties (€ 22.338) op te vangen door de inzet van de stelpost
Achteruitgang algemene uitkering.

       • de nabetaling van de algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2019 (€ 130.000) toe te voegen aan de
stelpost Achteruitgang algemene uitkering.

2.          De extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2022 (€ 91.900) toe te               voegen aan de
Risicoreserve Corona.

3.         De 5e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

 



7.
20:05

Jaarstukken 2021  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Boudewijn Casparij
 
In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2021. 
De Jaarstukken worden, zoals ook vorig jaar is gebeurd, in zijn geheel besproken en niet in blokken. 
De geheime bijlagen liggen ter inzage bij de griffie.

Het accountantsverslag en de reactie van het college hierop zijn nog niet openbaar. De controle is afgerond en de
laatste relevante informatie is op 2 juni in de auditcommissie uitgewisseld. Het accountantsverslag wordt openbaar
als dit definitief is en alle interne kwaliteitsprocedures bij PSA zijn afgerond. Uiterlijk voor de commissie wordt een
definitief accountantsverslag verstrekt zodat hierover in de openbaarheid kan worden gesproken. Voor een goede
voorbereiding door de raads- en commissieleden is het stuk onder embargo verstrekt.  

Het advies van de auditcommissie over de Jaarstukken wordt op een later moment gepubliceerd. 
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20:55

Wijziging Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Anne Klerx
Voorstel is het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2022
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke
ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019.

 

9.
21:05

Motie 12.1 – PVV – Referendumverordening  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Bart Lammers
De motie is in de raad van 17 mei verwezen naar de commissie. 

 

 

 

. Sociaal Domein  
Bespreekstuk  
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21:35

Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jody.van.Eijnatten
Voorstel is geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht.

 

21:45 Sluiting.  
   
 
 

 
 


