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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
11 februari 2014

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 11 februari 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: (waarnemend) I.C. Roetman
Griffier: J.A. Hekman

Indien de behandeling van de raadsvoorstellen meer tijd vergt dan de
aangegeven planning, zal de voorzitter om 23.00 uur de vergadering, ge-
hoord de raad, schorsen. De behandeling van de resterende agendapun-
ten zal dan plaatsvinden op dinsdag 25 februari vanaf 19.30 uur.

19.30 uur Met de raad aan tafel
De heer H. Land wil namens de ‘procederende omwonenden’de raad informeren
over de Slootdijk 4(a) situatie.

Op verzoek van het college worden enkele documenten over Slootwijk 4(a) aange-
boden:

2. 19:50 uur
Opening.

4. 19:50 uur Spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 10 februari, 12:00 uur via
griffie@stichtsevecht.nl

5. 20:00 uur
Vaststellen van de agenda.

6. 20:05 uur
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2013.

7. 20.05 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 10 februari, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

8. 20:35 uur
Ingekomen stukken en mededelingen.
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20:40 uur
Hamerstukken

9. Toegang Sociaal Domein SWW
Toelichting: besproken in de werksessies van 7 en 28 januari; de werksessie stemt in
met behandeling als hamerstuk.

Bespreekstukken

10. 20.45 uur Benoeming lid werkgeverscommissie
Toelichting: door het vertrek als raadslid van de heer W. van den Bosch is een vaca-
ture ontstaan in de werkgeverscommissie.

11. 20:50 uur Dorpsvisie voor Loenersloot en Nieuwersluis.
Toelichting: de werksessie van 14 januari 2014 stemt in met behandeling als be-
spreekstuk.

12. 21.05 uur Huisvesting raad en werksessies.
Toelichting: de werksessie van 21 januari 2014 stemt in met behandeling als be-
spreekstuk.

13. 21.35 uur Visie Sociaal Domein SWW
Toelichting: besproken in de werksessies van 7 en 28 januari 2014; de werksessie
stemt in met behandeling als bespreekstuk.
Tijdens de gemeenteraad van 30 januari 2014 in Weesp is een motie "Niet op je han-
den zitten" aangenomen.

22:20 uur
Sluiting

Informele afsluiting


