
Vergadering

Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 12-06-2018 19:30 uur 
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00 

Breukelenzaal
Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

0

Technische vragen 

De commissieleden kunnen tot de dag 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.

0

Aanvangstijden 

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

0

19:30 1 Opening 0

19:30 2 Vaststellen van de agenda 0

19:35 3 Rondje van de heren Backhuijs en Van Zanen langs de gemeenten over de U10 

De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, en de burgemeester van Nieuwegein, Frans 
Backhuijs, maken een rondje langs de nieuwe U10-gemeenteraden om uitleg te geven over de U10 
in de komende raadsperiode. 

In het gesprek met de raadsleden komt onder andere het U10-overdrachtsdocument aan de orde. 
Van het U10-overdrachtsdocument is een zgn. ‘interactieve infographic’ gemaakt. Deze is bijgevoegd 
en staat op de homepage van de U10-site. Via deze ‘praatplaat’ krijgt de lezer in vogelvlucht, per 
thema, een beeld van waarmee de U10-gemeenten in regionaal verband zoal bezig zijn. Er is 
mogelijkheid tot interactie.

1

20:35 4 Zienswijze Jaarstukken 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2019, 1e wijziging Ontwerp-
Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht. 

Portefeuillehouder: Marc Witteman
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgelegde conceptzienswijze op de Jaarstukken 
2017 en de Ontwerp-Programmabegroting 2019, tevens de 1e wijziging Programmabegroting 2018 

6

pagina 1 van 2Vergadering

25-5-2018https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Financie...



Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl

en de financiële consequenties op te nemen in de Bestuursrapportage 2018, de Kadernota 2019 en 
de Programmabegroting 2019.

20:50 5 Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 Belastingsamenwerking SWW. 

Stukken worden gepubliceerd na bespreking in het college van 29 mei as.

0

21:05 . Sluiting 0
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