
GEWIJZIGDE AGENDA
Agenda

Datum 04-04-2017
Aanvang 19:30
Griffier J.A. Hekman
Voorzitter M.J.D. Witteman
Locatie 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen

De agendapunten "Ontheffingen woonplaatsvereiste wethouders" en "Financiering Jeugdgezondheidzorg (JGZ) zij
gewijzigd van hamerstuk in bespreekstuk.

1 19:30 Opening

2 19:30 Spreekrecht inwoners.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 3 april 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

3 19:50 Vaststellen van de agenda.

4 19:55 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 maart 2017.

5 19:55 Vragenhalfuur voor leden van de raad.

Toelichting: Vragen voor maandag 3 april 2017 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl

6 20:25 Ingekomen stukken en mededelingen.

7 20:30 uur Benoemen commissielid VVD

Toelichting: De fractie van de VVD heeft de heer B.C. de Jager voorgedragen als derde commissielid.

20:35 uur Hamerstukken

8 Benoeming plv. lid Algemeen Bestuur Afvalverwerking Utrecht

Wethouder T. de Weger wordt voorgedragen voor benoeming als plv. lid in het Algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Utrecht.

9 Dekking onderwijshuisvesting
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Het Onderwijshuisvestingsplan kent een drietal posten die betaald moeten worden uit de reserve
onderwijshuisvesting. Het budgetrecht van deze reserve ligt bij de raad.

De commissie Sociaal Domein van 14 maart 2017 stemt in met behandeling als hamerstuk. In een memo is
toelichting gegeven op de dekking uit de stelpost Investeringen Onderwijshuisvesting en de reserve
Onderwijshuisvesting.

10 Opheffing Gemeenschappelijke Regeling primair onderwijs en aangaan samenwerkingsovereenkomst

De wet gemeenschappelijke regelingen laat de huidige (door de raad ingestelde) regeling voor het primair
onderwijs niet meer toe. Daarom wordt voorgesteld om de regeling op te heffen en er een collegeregeling
(samenwerkingsovereenkomst) van te maken.

De commissie Sociaal Domein van 14 maart 2017 stemt in met behandeling als hamerstuk.

11 Uitvoeringsbudget fase 2 geluidswal Maarssenbroek

Krediet voor de uitvoering van fase 2 van het project in gebruik genomen gemeentegronden langs de geluidswal in
Maarssenbroek.

De commissie Fysiek Domein van 14 maart stemt in met behandeling als hamerstuk.

12 Kadernota Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 2018

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Kadernota 2018 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en
Venen.

De commissie Bestuur en Financiën van 21 maart 2017stemt in met behandeling als hamerstuk.

13 Wijziging van de Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse
Vecht 2016

Met het fractievoorzittersoverleg is afgesproken om de spelregels voor juridische ondersteuning van raadsleden in
een verordening vast te leggen. Aan deze afspraak wordt nu uitvoering gegeven.

De commissie Bestuur en Financiën van 21 maart 2017 stemt in met behandeling als hamerstuk.

14 Toekomst Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het onderzoeksrapport naar de toekomstige mogelijkheden van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) voor de gemeenschappelijke regeling is opgesteld.

Er is behoefte aan een concreter beeld van de toekomstige uitvoering voordat verdere besluitvorming mogelijk is.
Hiertoe starten de PAUW-gemeenten elk voor zich een lokaal transformatieplan voor lokale aandachtspunten,
naast een coördinerend regionaal transformatieproject. Zo kan op een later moment een overwogen besluit
worden genomen over het te kiezen uitvoeringsmodel. Gevraagd wordt om de kosten hiervoor te dekken uit de
risicoreserve Sociaal domein.

De commissie Sociaal Domein heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.



Bespreekstukken

15 20.40 Ontheffingen woonplaatsvereiste wethouders

De wethouders E. Balemans en mevr. J. Koops hebben opnieuw voor de periode van een jaar het verzoek gedaan
om ontheffing van de woonplaatsvereiste.

Bespreekstuk op verzoek van Maarssen 2000.

16 20.45 Financiering Jeugdgezondheidzorg (JGZ)

Het algemeen bestuur van de GGDrU wil toe naar een andere manier van financieren van de
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat om de ontschotting van de financiering voor de leeftijden 0-4 en 4-18.
Daarnaast wordt voorgesteld om de financiering niet op basis van inwoneraantal maar op basis van kindaantallen
te laten lopen. Dit loopt via een ingroeimodel en pakt voor onze gemeente gunstig uit.

De fractie van D66 heeft gevraagd om behandeling als bespreekstuk.

17 20:50 uur Kosten en schuldentoelichting Vreelandseweg 6A Nigtevecht

Voorstel voor compensatie aan de bewoners van Vreelandseweg 6A. Besproken in de besloten commissie van 14
maart 2017. Geagendeerd voor de openbare commissie Fysiek Domein van 28 maart, 19:00 uur. Het voorstel
wordt na de bespreking in de commissie gepubliceerd bij de raadsagenda.

18  21:00 uur Motie Het Vechtse Verbond over de weideschuur nabij de Kerklaan (Loenen aan de Vecht) in het
Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

Motie van Het Vechtse Verbond, ingediend tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2017 en besproken in de
commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017.

19 21:30 uur uur Motie PvdA, Stichtse Vecht Beweegt en GroenLinks betreffende "Woonvisie moet uitgangspunt zijn
bij woningbouw".

Motie van PvdA, Stichtse Vecht Beweegt en GroenLinks, ingediend tijdens de raadsvergadering van 31 januari
2017 en besproken in de commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017.

21:45 Sluiting
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