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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
30 september 2014

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 30 september 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: mevr. J.W.E. Spies
Griffier: J.A. Hekman

Indien de behandeling van de raadsvoorstellen meer tijd vergt dan de
aangegeven planning, zal de burgemeester om 23.00 uur de vergade-
ring, gehoord de raad, schorsen. De vergadering wordt dan voortgezet
op woensdag 1 oktober 2014.
Het raadslid F. van Liempdt heeft een verzoek om een interpellatie inge-
diend. Bij het vaststellen van de agenda neemt de raad een besluit over
het verzoek en bepaalt het tijdstip. Het verzoek is onderaan de agenda
geplaatst.
De fractie van Maarssen 2000 heeft aangekondigd een motie van wan-
trouwen in te dienen. Deze is onder de agenda geplaatst.

1. 19:30 uur Opening en In memoriam slachtoffers MH17

2. 19:35 uur Met de Raad aan tafel en spreekrecht inwoners

3. 19:50 uur Vaststellen van de agenda

4. 19.55 uur Afscheid van de raadsleden K. Wiersema en P. Ploeg

5. 20.05 Beëdiging en installatie nieuwe raadsleden

a. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven

b. Eed/belofte nieuwe raadsleden mevr. P. Bredt-Aler en J. van Nieuwenhoven
(beiden VVD)

6. 20:20 uur
Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 1 en 8 juli 2014.

7. 20.20 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 29 september, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl
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8. 20:50 uur
Ingekomen stukken en mededelingen.
Indien u vragen heeft over of n.a.v. ingekomen stukken, wordt u verzocht dat maan-
dag 29 september, uiterlijk 12.00 uur door te geven aan griffie@stichtsevecht.nl

20.55 uur Hamerstukken

9. Voorbereidingsbudget operationele fase Sociaal Domein
Toelichting:
De werksessie van 9 september 2014 heeft ingestemd met behandeling als hamer-
stuk.

10. Verordening Gegevensverstrekking basisregistratie personen Stichtse Vecht 2014.
Toelichting:
De werksessie van 9 september 2014 heeft ingestemd met behandeling als hamer-
stuk.

11. Wet Markt en Overheid.
Toelichting:
De werksessie van 9 september heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

12. Uitspraak Raad van State betreffende bestemmingsplan Landelijk Gebied West.
Toelichting:
De werksessie van 10 september heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

13. Dorpsvisie Nigtevecht
Toelichting:
Alle fracties hebben ingestemd met behandeling als hamerstuk.

Bespreekstukken

14. 21.10 uur Beleidsnota Transitie en transformatie Jeugdzorg
Toelichting:
De werksessie van 9 september 2014 heeft ingestemd met behandeling als bespreek-
stuk.
De beleidsnota is op enkele punten aangevuld (geel gearceerd). Aan de stukken is
een matrix toegevoegd van de WMO-adviezen.

15. 21:40 uur Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Com-
pensatie Eigen Risico (CER).
Toelichting:
De werksessie van 9 september heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk.
Het raadsvoorstel is gewijzigd (geel gearceerd).
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16. 22:00 uur Ruimtelijke visie voor Garsten-Noord 2014.
Toelichting: besproken in de werksessie van 10 september 2014; voortgezette bespre-
king in de werksessie van 23 september 2014. De fractie van de PvdA heeft verzocht
om behandeling als bespreekstuk.

Verzoek om Interpellatie van F. van Liempdt over werkzaamheden Huis ten Bosch-
straat in Maarssen.

Motie van wantrouwen Maarssen 2000
Toelichting: De fractie van Maarssen 2000 dient n.a.v. de uitvoering schuldhulpver-
lening een motie van wantrouwen in tegen wethouder Van der Horst van Sociale
Zaken/Participatiewet.

22.30 uur Sluiting

Informele afsluiting


