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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
22 april 2014

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 22 april 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: mevr. M.M. van ’t Veld
Griffier: J.A. Hekman

GEWIJZIGDE AGENDA

1. 19:30 uur Opening.

2. 19:30 uur Met de Raad aan tafel en spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Er zijn geen aanmeldingen voor "Met de raad aan tafel".
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk vrijdag 18 april, 12:00 uur via
griffie@stichtsevecht.nl.

3. 19:40 uur Vaststellen van de agenda.

4. 19:45 uur Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 11, 25 en 27
maart 2014.

5. 19:50 uur Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Verzoek om alleen dringende vragen voor donderdag 17 april, 12:00 uur indienen
bij griffie@stichtsevecht.nl.

6. 20:00 uur Ingekomen stukken en mededelingen.

7. 20.05 Afscheid wethouders
De wethouders mevr. G. Helling, P. Ploeg en K. Wiersema nemen afscheid.

8. 20:45 uur Aanbieden van het coalitieprogramma 2014-2018. Gelegenheid tot vragen
en reacties.
Toelichting:
Op 14 april heeft informateur mr B. Staal zijn rapport gepresenteerd.
Het hoofdlijnenakkoord wordt enkele dagen van tevoren bekend.

9. 21:30 Samenstelling commissie van stemopneming en commissie van onderzoek ge-
loofsbrieven.
Toelichting:
De commissie van stemopneming is voor de verkiezing van de wethouders en de
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diverse benoemingen.
De commissie van onderzoek geloofsbrieven is voor het onderzoek geloofsbrieven
van de nieuw te benoemen raadsleden.

10. 21:35 uur Verkiezing van de wethouders.
Toelichting:
Na de voordracht schriftelijke stemming, afleggen van de eed of de verklaring en
belofte en voor zover van toepassing aanbieden ontslagbrief als lid van de raad.

11. 21:50 uur Vervullen vacatures in de raad.
Toelichting:
Besluit tot toelating nieuwe raadsleden en afleggen van de eed of de verklaring en
belofte.

12. 22:00 uur Diverse benoemingen (gewijzigd raadsvoorstel)
a. leden presidium / voorzitters werksessies;
b. plaatsvervangend voorzitters werksessies;
c. leden werkgeverscommissie;
d. leden Juniorenconvent;
e. (plaatsvervangend) leden A.B. Bestuur Regio Utrecht;
f. (plaatsvervangend) leden A.B. Plassenschap Loosdrecht e.o.;
g. (plaatsvervangend) leden A.B. Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
h. burgerleden voor de werksessies;
i. leden auditcommissie
Toelichting:
De te benoemen burgerleden wordt de eed of de verklaring en belofte afgenomen.

22:10 uur Hamerstuk.

13. Kockengen Waterproof, Agenda 2063 en Masterplan -Dorp- Uitvoeringsprogram-
ma.
Toelichting:
De werksessie van 9 april 2014 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

Bespreekstukken.

14. 22:15 uur Motie van Lokaal Liberaal en gezamenlijke motie van het CDA, Streekbe-
langen en Het Vechtse Verbond over Koopzondagen.
Toelichting:
Naar aanleiding van de werksessie van 9 april 2014 volgen nog aangepaste moties.

15. 22:45 uur Vaststelling verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissie-
leden van de gemeente Stichtse Vecht 2014 en verordening Ambtelijke bijstand en
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fractieondersteuning Stichtse Vecht 2014.
Toelichting:
Aanpassing van de Verordening Rechtspositie in verband met het vervallen van
spaarloon en levensloop regelingen en vergoeding voor computers en internetabon-
nement. Uitbreiding Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning in ver-
band met vergoeding iPad voor burgerleden.

22:55 uur Sluiting.


