
Vergadering
 
 
Vergadering van Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën 
Datum: 21-03-2023 19:30 uur  
Voorzitter: Rick Nederend  
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36

 
Maarssenzaal 

. Spreekrecht  
   
 
Wilt u de commissieleden over een van de onderwerpen van de agenda iets meegeven? Dan kunt u
gebruik maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. Hiervan kunt u 3
minuten gebruiken voor uw betoog en aansluitend hebben de politieke partijen 2 minuten de tijd om
vragen te stellen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 20 maart 12:00 uur. 

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dat kan in de andere commissie
(Fysiek Domein) van 21 maart. 
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. 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.
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. Aanvangstijden  
 
De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.
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1. Opening  
   
 
 

0

2. Vaststellen agenda  
Bespreekstuk  
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3.
19:30

Regioplan beschermd wonen  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Ilse Avontuur
Voorgesteld wordt het Regioplan U16 Beschermd Wonen 2023-2028 vast te stellen als kadervoor de
samenwerking in de U16 rondom beschermd wonen voor de jaren 2023 tot en met 2028.

Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan gemeenteraad.
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4.
20:30

Motie D66: vergoeden kosten wijzigen geslachtsregistratie  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Luka Fleuren
De motie van D66 betreft het door de gemeente vergoeden van de kosten voor wijziging van de
geslachtsregistratie.

Doel: ruimte voor  onderling debat en het stellen van vragen aan de opsteller van de motie.
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5.
21:00

Sluiting  
 
 

0

Hamerstukken voor de raad/ cie B&F  
Bespreekstuk  
 
 

0

a. Vaststellen jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RHCVV   
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marieke van der Korput
Voorstel is:

het Jaarverslag 2021 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 van het RegionaalHistorisch Centrum
Vecht en Venen vast te stellen, als centrumgemeente van de gemeenschappelijke regeling.

 

4

b. Verordening op de vertrouwenscommissie (stukken worden 9/3 toegevoegd)  
Hamerstuk  
 
 

0

c. Wijzigen Verordening Werkgeverscommissie  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voorstel is de Verordening Werkgeverscommissie griffie 2020 gemeente Stichtse Vecht op twee
punten te wijzigen:

1. de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer bij de werkgeverscommissie onder te brengen;

2. in verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid de vermelding van de Wob in
artikel 8 lid 1 en 2 te vervangen door de Woo. 
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Ter kennisname/ cie SD  
Bespreekstuk  
 
 

0



- Begroting OBS de Regenboog  
Ter kennisname  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Judith Lommel
Ter kennismane, komt niet als bespreekstuk terug in commissie of raad.
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