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Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 19-05-2020 19:30 uur
Voorzitter: Ronald van Liempdt
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00
Maarssenzaal
Digitale vergadering

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

Breukelenzaal
Spreekrecht

0

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 18 mei 2020, 12:00 uur.

Technische vragen

0

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 emailadres.
Aanvangstijden

0

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.
1.
Opening
19:30
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.
Vaststellen van de agenda
19:30

0
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3.
Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen
19:35

0

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 18 mei 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.

4.
Financiële stukken Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
19:40 Advies uitbrengen aan de raad

6

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Natascha Toxopeus
Voorstel is geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) over de ontwerpbegroting 2021 en de eerste
begrotingswijziging 2020.

5.
Voorlopige Jaarstukken VRU
19:55 Advies uitbrengen aan de raad

6

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
Voorstel is geen zienswijze in te dienen over de voorlopige jaarstukken 2019, Ontwerpbegroting
2021 en de geactualiseerde begroting 2020 en de financiële consequenties op te nemen in de
Kadernota 2021 van Stichtse Vecht.

6.
Informatieverstrekking van college aan raad over majeure onderwerpen in VNG-verband
20:10 Uitspraak van de commissie

1

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Margreet van de Bilt
Bespreken hoe om te gaan met / invulling te geven aan de wijze van informatieverstrekking door het
college aan de raad, in het kader van de actieve informatieplicht, over majeure onderwerpen in VNGverband. (toezegging wethouder Klomps n.a.v. vraag Rob Roos in cie FD 26-11-2019 bij peiling
RES)

20:35 Sluiting

a

0

Ter Kennisname

0

Financiële problemen bij Utrechtse gemeenten
Ter kennisname

3

Brieven van Provincie Utrecht en VNG, afdeling Utrecht aan de ministers van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de financiële problemen bij Utrechtse gemeenten.

b

Jaarrapportage integriteit bestuur 2019
Ter kennisname
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c

Normenkader Stichtse Vecht 2019.
Ter kennisname

1

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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