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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
16 december 2014

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 16 december 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: F.W.H. van Liempdt (plv. voorzitter)
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,
gehoord de raad, schorsen. De vergadering wordt dan voortgezet op
woensdag 17 december 2014.

1. 19:30 uur
Opening.

2. Spreekrecht inwoners.
Er zijn zeven insprekers.

3. 20:00 uur
Vaststellen van de agenda.
- Het raadslid Mieke Hoek (Het Vechtse Verbond) heeft aangekondigd met een ver-
zoek om een interpellatie te komen naar aanleiding van een rapport van Veilig Ver-
keer Nederland over het vrachtverkeer van en naar Greif in Vreeland.
- Lokaal Liberaal heeft een interpellatie aangekondigd over Boerderij Welgelegen in
Nigtevecht.
- Streekbelangen en Het Vechtse Verbond dienen een motie in over deregulering.

4. 20:10 uur
Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 25 november en 9 de-
cember 2014.

5. 20:15 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting: vragen voor maandag 15 december, 12:00 uur indienen bij
griffie@stichtsevecht.nl.
Er zijn geen vragen binnengekomen.

6. 20:15 uur
Ingekomen stukken en mededelingen.
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Raadsleden die vragen hebben over of n.a.v. ingekomen stukken, worden verzocht
dat maandag 15 december, uiterlijk 12.00 uur door te geven aan griffie@stichts-
evecht.nl

7. 20:20 uur Benoeming burgerlid
Toelichting: GroenLinks heeft mevrouw I. Gondrie voorgedragen als burgerlid.

20:25 uur
Hamerstukken

8. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Stichtse Vecht 2015.
Toelichting: de werksessie van 2 december heeft ingestemd met behandeling als ha-
merstuk.

9. Klachtenregeling Sociaal Domein
Toelichting: de werksessie van 3 december heeft ingestemd met behandeling als ha-
merstuk.
Naar aanleiding van de klachtenregeling sociaal domein heeft A.W. Koot een brief
gestuurd met een pleidooi om ook voor andere zaken een onafhankelijke klachten-
commissie in te stellen.

10. Gemeenschappelijke Regeling SWW
Toelichting: de werksessie van 3 december heeft ingestemd met behandeling als ha-
merstuk.

Bespreekstukken

11. 20:25 uur Doorontwikkeling vergadermodel
Toelichting: in de vorige raadsvergadering staakten de stemmen over beslispunt "6.
Benoeming van burgerleden in de auditcommissie mogelijk maken". Er wordt nu
opnieuw over gestemd zonder beraadslaging.
De VNG heeft een advies uitgebracht over burgerleden in de auditcommissie.

12. 20:30 Verordeningen participatiewet
Toelichting: de werksessie van 2 december heeft ingestemd met behandeling als be-
spreekstuk.
Het advies van de WMO-raad en de reactie van het college worden nog aan de agen-
da toegevoegd.

a. Verordening Individuele Inkomenstoeslag
De Verordening Individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die
langdurig op een laag inkomen zijn aangewezen en geen zicht hebben op inko-
mensverbetering.

b. Verordening Tegenprestatie



 

Gemeenteraad - dinsdag 16 december 2014

3

In de Verordening Tegenprestatie wordt het beleid rond de maatschappelijk
nuttige activiteiten die van uitkeringsgerechtigden worden gevraagd vastge-
legd.

c. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
In de Afstemmingsverordening worden de consequenties van het gedrag van
uitkeringsgerechtigden voor de hoogte van de uitkering vastgelegd.

13. 20:50 uur Economische Visie
Portefeuillehouder: Pieter de Groene
Toelichting: de werksessie van 2 december heeft ingestemd met behandeling als be-
spreekstuk.

14. 21:30 uur Verordening Rechtspositie (gewijzigd raadsvoorstel en - besluit)
Toelichting: stuk is aangehouden in de raad van 25 november 2014, artikel 2 is ge-
wijzigd.

Motie van Streekbelangen en Het Vechtse Verbond betreffende deregulering.

21:40 uur
Sluiting

Informele afsluiting


