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Agenda van de openbare Gemeenteraad van
19 mei 2015

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Gemeenteraad

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

Er zijn geen aanmeldingen voor Met de Raad aan tafel.
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 20 mei 2015. Gezien de lengte van de agenda, dient u daar re-
kening mee te houden.

GEWIJZIGDE AGENDA

Agendapunt 19. Motie PvdA over opschorten ouderbijdrage JGGZ is
VERVALLEN.

1. 19:30 uur Opening.

2. 19:30 uur Spreekrecht inwoners.
Toelichting:
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 18 mei, 12:00 uur via
griffie@stichtsevecht.nl.

3. 19:50 uur Vaststellen van de agenda.

4. 19:55 uur Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2015.

5. 19:55 uur Vragenhalfuur voor leden van de raad.
Toelichting:
Vragen voor maandag 18 mei, 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

6. 20:25 uur Ingekomen stukken en mededelingen.
Raadsleden die vragen hebben over of n.a.v. ingekomen stukken, wordt verzocht dat
maandag 18 mei, uiterlijk 12.00 uur door te geven aan griffie@stichtsevecht.nl.
Op de lijst treft u onder H stukken aan die op verzoek van raadsleden door het col-
lege zijn verstrekt.
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7. 20.30 uur Benoeming AB lid Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Toelichting: Mevrouw L. van Dort stopt als lid van het Algemeen Bestuur. Mevrouw
H. Veneklaas heeft zich kandidaat gesteld.

8. 20.30 Benoemen vijftal commissieleden.
Toelichting: de fractievoorzitters van de VVD, ChristenUnie-SGP en Stichtse Vecht
Beweegt hebben voordrachten gedaan voor benoeming van nieuwe commissieleden.

9. 20.45 uur Voordracht voor wethouder namens ChristenUnie-SGP.
Toelichting: door het overlijden van wethouder H. van Rhee is een vacature ont-
staan. De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft mevr. Jacqueline Koops-Scheele
voorgedragen als kandidaat. De burgemeester heeft een integriteitsonderzoek laten
verrichten (zie brief). De kandidaatwethouder heeft verzocht om ontheffing van de
woonplaatsvereiste.

a. Voordracht.

b. Reactie op de voordracht en vragen aan mevr. Koops.

c. Stemming en besluit over benoeming.

d. Installatie.

e. Besluit Ontheffing woonplaatsvereiste.

Herstemming

10. 21.15 uur Motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt over 80 km op de Oost-
kanaaldijk in Loenen.
Toelichting: tijdens de raad van 31 maart zijn de stemmen gestaakt.

21:20 uur
Hamerstukken

11. Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 in Maarssen.
Toelichting: de commissie fysiek domein van 14 april heeft ingestemd met behande-
ling als hamerstuk.
Het raadslid M. Veldhuijzen heeft een amendement aangekondigd over het niet in-
nen van de extra leges.

12. Vaststellen kaders voor monitoring Sociaal Domein.
Toelichting: de commissie sociaal domein van 14 april heeft ingestemd met behan-
deling als hamerstuk.
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13. Raadsvoorstel opheffen kerngroep transities sociaal domein.
Toelichting: de commissie sociaal domein van 14 april heeft ingestemd met behan-
deling als hamerstuk.

14. Harmonisatie Applicatie Sociaal Domein en invoering regiesysteem SWW
Toelichting: de commissie sociaal domein van 14 april heeft ingestemd met behan-
deling als hamerstuk.

15. Besluitvorming over Gemeenschappelijke regeling BRU.
Toelichting: de commissie bestuur en financien van 7 april heeft ingestemd met be-
handeling als hamerstuk. Het raadsbesluit is gewijzigd n.a.v. de bespreking in de
commissie.

16. Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente
Stichtse Vecht en wijzigen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractie-
ondersteuning.
Toelichting: de commissie bestuur en financien van 7 april heeft ingestemd met be-
handeling als hamerstuk.

17. Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad.
Toelichting: de commissie bestuur en financien van 7 april heeft ingestemd met be-
handeling als hamerstuk.

Bespreekstukken

18. 21:25 uur Motie GroenLinks over vuurwerk.
Toelichting: besproken in de commissie Bestuur en Financien van 10 maart 2015;
aangehouden in de raadsvergadering van 31 maart 2015.

19. 21.40 uur Motie PvdA over opschorten ouderbijdrage JGGZ. VERVALLEN
Toelichting: besproken in de commissie sociaal domein van 14 april 2015. Het college
heeft in een RIB aangegeven de inning op te schorten De PvdA-fractie heeft naar
aanleiding daarvan aangegeven af te zien van behandeling in de raad.

20. 21:50 uur Kadernota Sport "Niemand buitenspel".
Toelichting: de commissie sociaal domein van 7 april heeft ingestemd met behande-
ling als bespreekstuk. Het raadsvoorstel, raadsbesluit en de Kadernota zijn gewij-
zigd n.a.v. de besprekingen in de commissie.

21. 22.30 uur Verordening Re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag SWW 2015
Toelichting: de commissie sociaal domein van 14 april heeft ingestemd met behan-
deling als bespreekstuk.

22. 22.45 uur Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor realisatie belastingsamen-
werking SWW.
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Toelichting: de commissie bestuur en financien van 7 april heeft ingestemd met be-
handeling als bespreekstuk. Het raadsvoorstel is n.a.v. de bespreking gewijzigd en
het Bedrijfsplan is als bijlage toegevoegd.

Naar aanleiding van een aantal vragen van raadsleden, onderstaand een uitleg van
de portefeuillehouder van de betekenis van de verschillende rapporten zoals die ten
behoeve van de belastingsamenwerking SWW zijn uitgebracht.
In december 2013 is door het college besloten om een businesscase te laten maken
met betrekking tot de belastingsamenwerking. Deze businesscase is gemaakt door
het bureau SMQ en is opgeleverd in maart 2014. Op basis van dit rapport is door
het college besloten om een projectplan voor de belastingsamenwerking te laten
opstellen. Het bureau ANG is in september 2014 gestart met het opstellen van dit
projectplan en heeft het projectplan in februari 2015 opgeleverd. Doordat ANG kon
beschikken over meer geactualiseerde gegevens (bijvoorbeeld de kosten van de be-
lastingapplicatie) dan SMQ, zijn de cijfers in het projectplan van ANG verschillend
van de cijfers in het SMQ rapport. Dit laatste rapport dient u derhalve te lezen als
een aanzet, waarna het uiteindelijke bedrijfsplan van ANG het definitief vaststaande
stuk is geworden. De in het raadsvoorstel gepresenteerde tabellen komen dan ook
voort uit het bedrijfsplan van ANG.
Op verzoek van R. Druppers is het rapport Van KokxDeVoogd "Toetreding 6 ge-
meenten tot BghU (=Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap
Utrecht)" toegevoegd aan de stukken.

23:00 uur
Sluiting

Informele afsluiting


