Vergadering
Vergadering van Commissie Bestuur en Financiën
Datum: 21-06-2022 19:30 uur
Voorzitter: Lukas Burgering
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00
Koetshuis
.

Spreekrecht

0

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 20 juni 2022, 12:00 uur.

.

Technische vragen

0

De planning voor het stellen van technische vragen voor de Kaderbrief is als volgt:
Van woensdag 18 mei 2022 t/m maandag 30 mei 2022 12:00 uur het indienen van de
technische vragen
-

Vrijdag 17 juni 2022 oplevering beantwoording technische vragen

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

0

2.
Vaststellen van de agenda
19:30

1

3.
Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen
19:30
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

0

5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 20 juni 2022, 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.
Kaderbrief 2023
19:35 Bespreekstuk

3

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Boudewijn Casparij
Voorstel is de Kaderbrief 2023 vast te stellen.

5.
Voortgang doorontwikkeling organisatie.
20:35 Informeren van de raad

5

De portefeuillehouder en de secretaris geven een mondelinge toelichting op de voortgang van de
doorontwikkeling.
De RIB's 1, 6, 17, 19 en 24 waarin passages zijn opgenomen over de voortgang van de
doorontwikkeling, zijn aan de agenda toegevoegd.

6.
Motie PVV- Overdag vergaderen
21:35 Bespreekstuk

1

Portefeuillehouder: Ap Reinders
De motie van de PVV is in de raad van 17 mei en 7 juni jl. verwezen naar de commissie.

21:50 Sluiting

0

