
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën 
Datum: 13-09-2022 20:00 uur  
Voorzitter: Ike Roetman  
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

 
Maarssenzaal 

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 12 september 2022, 12:00 uur.

 

0

. Technische vragen  
   
 
De commissieleden kunnen tot de werkdag 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.

Technische vragen over de bestuursrapportage konden worden ingediend tot 29 augustus 12:00
uur. 

 

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.
20:00

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen  
   
 
 

0

4
20:00

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen  
Ter kennisname  
 
 

4



5
20:10

Aanbesteding accountant  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voorgesteld Besluit

1. Op positief advies van de auditcommissie de Aanbestedingsleidraad Openbare Europese
aanbesteding Accountancy t.b.v. Gemeente Stichtse Vecht vaststellen en de aanbesteding volgens
de in dit document beschreven procedure te starten .

2. De door het college opgelegde geheimhouding op de drie bijlagen behorende bij dit raadsvoorstel
op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen en de geheimhouding van bijlagen 1 en
3 te laten voortduren tot de publicatie in Negometrix.

3. Instemmen met de samenstelling van het beoordelingsteam, bestaande uit drie leden uit de
auditcommissie, de wethouder financiën en een vertegenwoordiging uit de ambtelijke organisatie en
hen mandaat verlenen de selectieprocedure uit te voeren.
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6
20:25

Vaststellen Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De raad heeft op 8 maart besloten het toen voorliggende voorstel niet te behandelen maar dit met de
raad in nieuwe samenstelling te bespreken. De PVV heeft toen een amendement aangekondigd. Dit
amendement wordt nu opnieuw door BVNL aangekondigd en in de  commissie besproken.

Voorstel is:

Het Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022 vast te stellen en het
Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2011 in te trekken.
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7
20:35

Vaststellen Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voorstel is:

Het Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022 vast te stellen en het Reglement voor het
presidium Stichtse Vecht 2011 in te trekken.
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8
20:45

Vaststellen Protocol publiceren persoonsgegevens op het Raadsinformatiesysteem gemeente
Stichtse Vecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Rian Teerds
Voorstel is:

1.    Vaststellen van het 'Protocol publiceren persoonsgegevens op het Raadsinformatiesysteem van
gemeente Stichtse Vecht'.

2.    Intrekken van het op 18 december 2018 vastgestelde 'Protocol publiceren persoonsgegevens op
het Bestuursinformatiesysteem van gemeente Stichtse Vecht'.
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9
20:55

Gemeentefonds Meicirculaire 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Voorgesteld Besluit

1. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 – 2026 te besluiten over de inzet van de
extra middelen (door de hogere accressen) voor 2023 tot en met 2025.

2. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 – 2026 nog geen besluiten te nemen over het
opvangen van de daling van de algemene uitkering (door de lagere accressen) voor 2026 en
volgende jaren.

3. De extra middelen ontvangen voor de bijstelling van lonen en prijzen toe te voegen aan de
stelpost lonen en prijzen.

4. De in 2022 ontvangen € 50.000 voor het mantelzorgbeleid in te zetten voor de pilot
mantelzorgbeleid.

5. De overige extra middelen ontvangen voor de diverse taakstellingen toe te voegen aan de stelpost
Achteruitgang algemene uitkering.

6. De 9e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.
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10
21:15

Bestuursrapportage 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de
programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen t.o.v. de begroting.

De geactualiseerde grondexploitaties en onderhoudsplannen (geheim) liggen ter inzage bij de griffie.
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22:15 Sluiting  
 
 

0

 
 


