
Vergadering

Vergadering van Informatieve commissie II
Datum: 21-09-2021 19:30 uur 
Voorzitter: Ronald van Liempdt 
Griffier: AnneMarie Hiemstra; e-mail annemarie.hiemstra@stichtsevecht.nl; tel.nr. 06 10 32 84 36 

Koetshuis
Beperkingen als gevolg van coronamaatregelen 

Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) dient 
iedereen zich van te voren te melden.

Er is in principe plaats voor woordvoerders, voorzitter, portefeuillehouder, raadsadviseur 
en ambtelijke ondersteuning.

Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of 
luisteren.

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

Gemeentelijk Rioleringsplan 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jan Cornelis van der Vliet
Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) loopt eind 2021 af. Het afgelopen half jaar is er 
gewerkt aan een GRP voor de periode 2022 – 2026. Tijdens de informatie commissie nemen we u 
graag op hoofdlijnen mee door GRP, zodat bekend is waarover het plan precies gaat en voor welke 
keuzes we als gemeente staan.

Na de informatieve commissie volgt in oktober een reguliere commissie een peiling om richting te 
geven aan het GRP. In november wordt het GRP via de commissie aan de raad voorgelegd.
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Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

14 0346
info@stichtsevecht.nl

4. 
20:15

Advies- en instemmingsrecht in het kader van de Omgevingswet. 
Informeren van de raad

Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman en Chantal Brons
De Omgevingswet verandert de rol van de gemeenteraad bij vergunningen waarbij van het 
bestemmingsplan (straks: omgevingsplan) wordt afgeweken. Onder het huidige stelsel is er 
standaard een (algemene) verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Onder de 
Omgevingswet bepaalt de raad (vooraf) zelf waarover hij advies wil uitbrengen en/of waarop hij 
instemmingsrecht wil hebben. De presentatie gaat over de wettelijke veranderingen, verschillende 
opties en het vervolgtraject.

0

5. 
21:45

Voorstellen nieuwe contractpartij Jeugdhulp 
Informeren van de raad

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Else Boss
Implementatie Inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Op 16 juli j.l. is de raad via een 
Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomst van het aanbestedingstraject voor de Jeugdhulp 
en Wmo-begeleiding. Per 1 januari 2022 is het samenwerkingsverband van Timon-Incluzio de 
nieuwe contractpartij voor uitvoering van de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Tijdens de informatieve commissie wordt de raad geïnformeerd over de stappen die de komende 
maanden gezet worden voor de implementatie van de opdracht.  Zorgcontinuïteit voor inwoners, met 
goede afspraken en warme overdracht vanuit niet-gecontracteerde aanbieders, passende 
communicatie per fase voor inwoners met zorg, medewerkers en kennismaking met de verschillende 
stakeholders in de gemeente staan op de agenda. Timon-Incluzio maakt deze avond graag kennis 
met u en neemt u mee in haar plannen voor de uitvoering van de opdracht per 1 januari a.s.  
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22:30 Sluiting 0
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