
Vergadering

Vergadering van Commissie Sociaal Domein en Bestuur en Financiën
Datum: 24-01-2023 19:30 uur
Voorzitter: Mieke Hoek
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 23 januari 2023, 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.

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 agenda
 

1

3.
19:30

Pilot inspreken. (Geen aanmeldingen)

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet geagendeerd staat? Dan kunt u zich aanmelden voor
een speciaal daarvoor ingelast moment tijdens deze commissievergadering. Aanmelden kan tot
donderdag 19 januari 12:00 uur via griffie@stichtsevecht.nl of bel 0346 254275. De invulling hiervan
wordt bepaald door het aantal aanmeldingen en de aard van het onderwerp. De insteek is om ruim
de tijd te kunnen nemen voor een gesprek.

0



. Agendapunt Sociaal Domein
 

0

4.
19:30

Wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW, IOAZ Stichtse Vecht 2018
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Else Breukelman
Voorstel is het Wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Stichtse
Vecht 2018 vast te stellen.

 

11

5.
20:00

Motie vreemd aan de agenda van PvdA e.a. Ouderen hebben ook recht op inburgering
Bespreekstuk

1

. Agendapunt Bestuur en Financien
 

0

6.
20:20

Kadernota 2024 VRU zienswijze
Advies uitbrengen aan de raad

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Ineke van 't Hof
Voorstel is de zienswijze, als opgenomen onder bijlage 3 van het raadsvoorstel, ten aanzien van de
Kadernota 2024 kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

5

20:40 Sluiting
 

0

. Hamerstukken voor de raad van 7 februari 2023 0

a. Aanwijzen accountant
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voorstel is Publieke Sector Accountants (PSA) voor de boekjaren 2023 tot en met 2026 aan te
wijzen als accountant van de gemeente Stichtse Vecht, als bedoeld in artikel 213 van de
Gemeentewet.
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. Stukken ter kennisname 0



a Evaluatie Aanpak Ondermijning 2019-2022
Ter kennisname

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Robin Vianen
Het stuk komt niet op termijn terug in een commissie.
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