
AGENDA

Voor de eerste openbare vergadering van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, te houden
op maandag 3 januari 2011 om 15.00 uur in de Pfizerzaal in het Albert Heijngebouw van Business 
Universiteit Nyenrode, Straatweg 25 te Breukelen.

1. Opening.

2. Beëdiging en installatie van de leden van de gemeenteraad.
a. afleggen van de eed;
b. afleggen van de belofte.

3. Vaststellen van de agenda.

4. Aanbieden van het coalitieprogramma 2011-2014.
- wordt ter vergadering uitgereikt en toegelicht.

5. Verkiezing van de wethouders.
a. samenstellen commissie van stemopneming;
b. afleggen van de eed;
c. afleggen van de belofte.
d. voor zover van toepassing aanbieden ontslagbrief als lid van de raad.

6. Vervullen vacatures in de raad.
a. samenstellen commissie van onderzoek geloofsbrieven;
b. besluit tot toelating nieuwe raadsleden;
c. afleggen van de eed;
d. afleggen van de belofte.

7. Benoemen van een 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter.
a. samenstellen commissie van stemopneming.

8. Benoemen van de griffier en de griffiemedewerksters.
- ze bijgevoegd voorstel aan de raad.



9. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 
(1e wijziging), inclusief tarieventabel.
- zie bijgevoegd voorstel aan de raad.

10. Vaststellen van diverse verordeningen.
A. Sociale zaken:

1. Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011;
2. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2011;
3. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand;
4. Verordening Wet inburgering Stichtse Vecht;
5. Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren;
6. Verordening Wet Kinderopvang 2011.

B. Juridische zaken:
1. Algemene Plaatselijke Verordening;
2. Verordening adviescommissie bezwaarschriften;
3. Verordening vergoeding externe leden adviescommissie voor de 

bezwaarschriften;
4. Inspraakverordening.

C. Griffie:
Instructie voor de griffier.

D. Overige:
1. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 

gemeente Stichtse Vecht;
2. Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2011;
3. Nota Integraal Toezicht en handhaving inclusief Handhavingsprogramma 

(wettelijk verplicht deel);
4. Exploitatieverordening Stichtse Vecht.

- zie bijgevoegde voorstellen aan de raad.

Toelichting
De voorstellen onder A, B en D betreffen “technische” harmonisatievoorstellen teneinde 
op 1 januari 2011 over vastgestelde (geharmoniseerde) regelgeving te kunnen 
beschikken. Hiertoe is eerder door de Stuurgroep Herindeling Stichtse Vecht besloten. 
De voorstellen zijn behandeld in de vergadering van de gezamenlijke raadscommissie 
Herindeling Stichtse Vecht van 16 november 2010. Deze commissie heeft ingestemd 
met de voorstellen.

11. Sluiting.


