
03-02-2022 13:19 Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein-en-Bestuur-en-Financien/2022/15-februari/19:30/print 1/3

Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën 
Datum: 15-02-2022 19:30 uur  
Voorzitter: Ronald van Liempdt  
Griffier: Jacqueline Willenborg; e-mail Jacqueline.Willenborg.Gr@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 00

 
Digitale vergadering 2 

. 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 14 februari 2022, 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.

 

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.
19:30

Opening  
 
 

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 Sociaal Domein en Bestuur en Financien vallen. De spreektijd
bedraagt maximaal 5 minuten. U kunt zich aanmelden voor dit spreekrecht tot maandag 14 februari
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.

 

0
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4.
19:40

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen voor Sociaal Domein en Bestuur en
Financiën  
Ter kennisname  
 
 

6

. Sociaal Domein  
 
 

0

5.
19:50

Zienswijze Kaderbrief GGD regio Utrecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Jody van Eijnatten
Voorstel is geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de kaderbrief 2023 van de GGD regio
Utrecht

 

5

. Bestuur en Financien  
 
 

0

6.
20:05

Vaststellen Jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025 Regionaal Historisch Centrum
Vecht en Venen RHC VV door centrumgemeente  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marieke van der Korput
Voorstel is het Jaarverslag 2020 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 van het Regionaal Historisch
Centrum Vecht en Venen vast te stellen, als centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling.

 

7

7.
20:20

Wijziging diverse regelingen van de raad  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
De wijzigingen (zie geel gearceerde passages in de tekst) betreffen voornamelijk aanpassingen aan
de huidige praktijk en technische aanpassingen om de regelingen in overeenstemming te brengen
met de model regelingen van de VNG. De raad in nieuwe samenstelling wordt hiermee een basis
meegegeven. 

Voorstel is:

1. Het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht 2022 vast te stellen;

2. De verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht 2022 vast te stellen;

3. De Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht en het
Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2011 te wijzigen zoals aangegeven in
het voorstel. 
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8.
20:50

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Stichtse Vecht 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marijke de Jong
Op verzoek van de fractievoorzitters wordt de verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning vóór de raad in nieuwe samenstelling aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
De wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening zijn aangegeven met gele arcering.

Voorstel is:

1. De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Stichtse Vecht 2022 vast te
stellen. 
2. Het benodigde bedrag voor 2022 ten laste te laten komen van de griffiebudgetten en een
eventuele overschrijding te verklaren bij de jaarrekening en voor 2023 e.v. mee te nemen met de
Kadernota.

 

4

9.
21:20

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2022  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marijke de Jong
Voorstel is de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2022
vast te stellen. 

De voorgestelde verordening is met uitzondering van artikel 6, informatie- en
communicatievoorzieningen raads- en commissieleden, ongewijzigd.

Gelet op gewijzigde regelgeving met betrekking tot de informatie- en communicatievoorzieningen
dient de verordening te worden geactualiseerd. Met ingang van de nieuwe raadsperiode zal de
gemeente een device in bruikleen ter beschikking stellen. De wijzigingen ten opzichte van de huidige
verordening zijn aangegeven in gele arcering.

 

4

21:50 Sluiting  
 
 

0

. Stukken ter kennisname (Boardletter van de accountant, reactie op de Boardletter van het college en
terugkoppeling Auditcommissie)  
Ter kennisname  
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