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Vergadering

Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 30-06-2020 19:30 uur 
Voorzitter: Wim Ubaghs 
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

Digitale vergadering 2
Digitale vergadering 
  

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.

0

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 29 juni 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.

 

De planning rondom de technische vragenronde t.b.v. de programmarekening ziet er als volgt uit:

-         Woensdag 17 juni 2020 uiterlijk 12:00 uur het indienen van de technische vragen. Deze
sturen aan griffie@stichtsevecht.nl. De griffie zal de vragen verzamelen en doorzetten.

-         Vrijdag 26 juni 2020 oplevering beantwoording technische vragen     

 

0

Aanvangstijden 
  

0

mailto:griffie@stichtsevecht.nl
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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 

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 0

3.
19:35

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 29 juni 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.
19:40

Jaarrekening 2019 en Meerjarenbegroting 2021-2024 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Advies uitbrengen aan de raad 

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marieke van der Korput
Voorstel is :

1.            De jaarrekening 2019 van het RHC VV goed te keuren;

2.            In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de daarin voorgestelde
bijdrageverhoging van €30.042 voor 2021;

3.            Geen zienswijze in te dienen, omdat de bijdrageverhoging het gevolg is van de door het
Algemeen Bestuur van RHC VV vastgestelde beleidsvisie uit 2019. 

4.            De financiële consequenties zoals in dit voorstel beschreven betrekken bij het opstellen van
de Programmabegroting 2021.

5

5.
19:50

1e Wijziging gemeenschappelijke regeling BghU 2020 en deelname lidmaatschap
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 
Advies uitbrengen aan de raad 

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Natascha Toxopeus
Voorstel is het college toestemming te verlenen tot (eerste) wijziging van de gemeenschappelijke
regeling van de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en geen
wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking tot het ontwerpbesluit lidmaatschap WSGO bij
het bestuur van de BghU.

5

6.
20:00

Raadsvoorstel om dit jaar geen kadernota voor 2021 vast te stellen 
Advies uitbrengen aan de raad 

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
Voorstel is om in 2020, gezien de bijzondere omstandigheden, geen Kadernota 2021 vast te stellen.

2
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Endelhovenlaan 1  3601 GR Maarssen

14 0346
info@stichtsevecht.nl

7.
20:15

Overzicht gevolgen corona voor projecten 
Informeren/opinieren 

Stuk wordt op een later moment gepubliceerd. 

0

8.
20:45

Motie Coronafonds 
  

De motie van Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond,          GroenLinks en Streekbelangen is in de
raad van 2 juni verwezen naar de commissie. 

1

9.
20:55

Programmarekening 2019 
Advies uitbrengen aan de raad 

In de programmarekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de
uitgaven over 2019.

De geheime bijlagen liggen ter inzage bij de griffie.

Bespreking in blokken:
9a. Bestuur, Veiligheid en Handhaving
9b. Fysiek domein
9c. Sociaal en Samenleving.

4

9a Bestuur, Veiligheid en Handhaving 
Advies uitbrengen aan de raad 

0

9b Fysiek Domein 
Advies uitbrengen aan de raad 

0

9c Sociaal en Samenleving 
Advies uitbrengen aan de raad 

0

21:55 Sluiting 0

. Ter kennisname 
Ter kennisname 

Monitor rekenkameronderzoeken

Veiligheidseffectrapportage 2019

Jaarverslag klachtbehandeling 2019

5
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