
Vergadering

Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 14-01-2020 20:00 uur 
Voorzitter: Wim Ubaghs 
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 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor het 
spreekrecht tot maandag 13 januari 2020, 12:00 uur.

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

1. 
20.00

Opening 0

2. 
20:00

Vaststellen van de agenda 0

3. 
20:05

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen 
Openbaar

Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken over niet 
geagendeerde onderwerpen die onder Fysiek Domein vallen. De spreektijd bedraagt maximaal 5 
minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 13 januari 2020, 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.

0

4. 
20.10

Subsidie stichting 4 en 5 mei voor 75 Jaar Bevrijding 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
Tijdens de raad van 17 december 2019 hebben drie insprekers het woord gevoerd over de subsidie 
voor de activiteiten in het kader van 75 Jaar bevrijding in mei 2020. De portfeuillehouder heeft 
toegezegd een memo op te stellen over de subsidie.

De memo wordt op een later moment gepubliceerd.

0
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 14 0346
info@stichtsevecht.nl

5. 
20.40

Informatie over actuele ontwikkeling Veiligheidsregio Utrecht 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
De portefeuillehouder licht enkele actuele punten mondeling toe. Gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

0

6. 
21:00

Kadernota VRU 2021 
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
De zienswijze op de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht, waarbij geen inhoudelijke 
opmerkingen worden gemaakt, vaststellen. De financiële consequenties betrekken bij de Kadernota 
2021 van Stichtse Vecht.

5

7. 
21.10

Veiligheidseffectrapportage 2018 
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Yvonne van Mastrigt
Behandelend ambtenaar: Nienke van Zelst
Het stuk stond ter kennisname voor de vergadering van 3 december. Op verzoek Van GroenLinks is 
het geagendeerd. De fractie wil de uitwerking van het amendement en de kwaliteit van de 
terugkoppeling met de raad bespreken

4

21:30 Sluiting 0
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