
Gemeenteraad
Agenda

Datum 27-06-2017
Aanvang 19:30
Griffier J.A. Hekman
Voorzitter M.J.D. Witteman
Locatie 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen

De agenda en vergaderstukken worden 10 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Kunst en Cultuur comité vraag aandacht voor Cultuur

Het KeC comité biedt de raad op 27 juni een leuke culturele activiteit aan. U wordt voorafgaande aan de raad om
19.00 uur ontvangen door accordeonisten, dan volgt toneel met verstandelijk beperkte mensen en tot slot treedt
Liesbeth Meylemans op met kinderen. Dringend verzoek om een half uurtje eerder aanwezig te zijn.

1. 19:30 Opening

a. Afscheid wethouder T. de Weger

De heer T. de Weger was waarnemend wethouder i.v.m. de ziekteperiode van wethouder mevr. J.
Koops. Mevrouw J. Koops hervat heeft haar taken als wethouder hetvat op ....

2. 19:30 Spreekrecht inwoners

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk maandag 26 juni 2017 12:00 uur, via griffie@stichtsevecht.nl.

3. 19:50 Vaststellen van de agenda

4. 19:55 Vragenhalfuur voor leden van de raad.

Vragen voor maandag 25 juni 2017 12:00 uur indienen bij griffie@stichtsevecht.nl.

Verzoek om alleen zeer urgente vragen te stellen.

Bespreekstukken

5. 20:00 Programmarekening 2016 gemeente Stichtse Vecht.
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Verslaglegging van het college over het begrotingsjaar 2016. De commissie Bestuur en Financiën heeft ingestemd
met behandeling als bespreekstuk.

De Conceptaccountantsverklaring is geplaatst. De defintieve verklaring is op 20 juni 2017 toegevoegd.

De antwoorden op enkele technische vragen die in de commissie zijn gesteld zijn toegevoegd.

6. 20:45 Voorjaarsnota 2017

In de Voorjaarsnota stelt de gemeenteraad kaders en geeft richting voor de toekomst. De Voorjaarsnota is een
strategisch document en gaat over alle gemeentelijke beleidsterreinen heen.

Besproken in de commissie Bestuur en Financiën van 13 juni 2017.

a. 20:45 Algemene Beschouwingen

Elke fractie heeft maximaal 5 minuten spreektijd, met alleen interruptie in de vorm van korte
verduidelijkende vragen. Na de 5 minuten kunnen andere interrupties worden geplaatst.

De moties en amendementen worden ingediend en toegelicht.

b. 21:45 Reactie College

(Na korte schorsing)

c. 22:15 Tweede termijn (max. 2 minuten) met debat

d 22:50 Stemming over Amendementen en Moties.
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