
Vergadering

Vergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 09-10-2018 19:30 uur 
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36 

Breukelenzaal
- Spreekrecht 

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
Aanmelden uiterlijk maandag 8 oktober 2018, 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. 
19:30

Werkbedrijf Stichtse Vecht/ begrotingswijziging 
Openbaar

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Frans.Siemer@stichtsevecht.nl 06-57778952
In dit voorstel wordt duidelijk welke kosten (zowel incidenteel als structureel) bij Werkbedrijf ontstaan 
en hoe deze worden gedekt. 

De meicirculaire heeft voor Stichtse Vecht nadelige gevolgen. Tot juni was de redenatie dat alle 
kosten van Werkbedrijf gedekt zouden kunnen worden uit de rijksbijdrage Wsw. Dat is nu niet meer 
het geval. In het voorliggende raadsvoorstel is een alternatieve dekking verwerkt.

Doel: onderlinge discussie en advies uitbrengen voor de agendering in de raad.

3

4. 
20:30

Financiering en voortzetting project 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen' in 
2019. 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl

Voorgesteld wordt om 95.000 euro van het initiatievenbudget 'een Sterke Basis' voor 2019 te 
bestemmen voor het project 'voorkomen en tijdig financieren van financiële problemen'. 

Doel: onderlinge discussie en advies over de agendering op de raadsagenda.

6. 
20:45

Sluiting 
Openbaar

0

. Ter Kennisname 
Openbaar

0

a. Jaarrekening 2017 Stichting Voortgezet Onderwijs de Vechtstreek. 
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas

1

b. Jaarrekening 2017 Wereldkidz. 
Hamerstuk

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas

1

pagina 2 van 2Vergadering

27-9-2018https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein/20...


