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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
3 maart 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

Datum: dinsdag 3 maart 2015
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht
Voorzitter: M.J.D. Witteman
Griffier: J.A. Hekman

Bij de stukken Voor "Met de raad aan tafel" is een Factsheet RTV Stichtse
Vecht toegevoegd.

1. 19:30 uur
Opening.
In memoriam wethouder H. van Rhee.

2. 19.40 uur Met de raad aan tafel en spreekrecht

a. 19:40 uur Met de Raad aan tafel.
Toelichting:
Het bestuur van RTV Stichtse Vecht heeft zich aangemeld om "Met de raad aan
tafel" te gaan.

b. 20.00 Spreekrecht
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 2 maart, 12:00 uur
via griffie@stichtsevecht.nl

3. 20:10 uur
Vaststellen van de agenda.

4. 20:15 uur
Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergadering van 27 en 29 januari 2015.

5. 20:15 uur
Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 2 maart, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

6. 20:45 uur
Ingekomen stukken en mededelingen.
Raadsleden die vragen hebben over of n.a.v. ingekomen stukken, wordt verzocht dat
maandag 2 maart, uiterlijk 12.00 uur door te geven aan griffie@stichtsevecht.nl
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20:50 uur
Hamerstukken

7. Tweede wijziging Legesverordening 2015
Toelichting: de commissie Bestuur en Financien van 3 februari 2015 heeft ingestemd
met behandeling als hamerstuk.

8. Bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 in Nigtevecht.
Toelichting: de commissie Fysiek Domein van 3 februari 2015 heeft ingestemd met
behandeling als hamerstuk.

9. Verbreden doel reserve grondexploitatie.
Toelichting: de fractie van Maarssen 2000 heeft gemeld dat ook ingestemd kan wor-
den met behandeling als hamerstuk; de andere fracties hadden dit in de commissie
Fysiek Domein van 3 februari 2015 al gemeld.

Bespreekstukken

10. 20.55 uur Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester M.J.D. Witteman

11. 20.55 uur ontheffing woonplaatsvereiste wethouder E.R.M. Balemans

12. 21:00 uur Wijzigen kwaliteitscriteria Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).
Toelichting: in de commissie Fusiek Domein van 3 ferbuari 2015 hebben de fracties
van Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt en PvdA gevraagd om behandeling als
bespreekstuk.

21:30 uur
Sluiting

Informele afsluiting


