Vergadering

Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 12-01-2021 19:30 uur
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
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 11 januari 2020, 12:00 uur.

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 emailadres.
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
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.
2. 19:30 Vaststellen van de agenda

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 11 januari 2021,
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. 19:40 Overzicht openstaande toezeggingen en aangenomen/overgenomen
moties/amendementen
Informeren van de raad
5. 19:50 Kadernota VRU
Advies uitbrengen aan de raad
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Shanna Fontaine
Voorstel is:
1. Kennis te nemen van de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022.
2. De zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022 vast te stellen.
3. De financiële consequenties te betrekken bij de Kadernota 2022 van Stichtse Vecht.
6. 20:05 8e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Advies uitbrengen aan de raad
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voorstel is in te stemmen met de 8e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014.

20:20 Sluiting

Ter kennisname
Boardletter 2020 met reactie college.

