
GEWIJZIGDE AGENDA EN BEGINTIJD OM 19:30 UUR!

Locatie gemeentehuis Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht

Aanvang 19:30

Datum 16-12-2015

Voorzitter dhr. M.J.D. Witteman

Griffier J.A. Hekman

Toelichting Alle agendapunten van 15 december zijn verschoven naar 16 december. De vergadering begint toch
op het gebruikelijke tijdstip van 19:30 uur!

Agenda:

1 19:30 uur Opening en benoeming commissie geloofsbrieven

Toelichting Voorgesteld wordt om drie raadleden te benoemen in de commissie
onderzoek geloofsbrieven i.v.m. de benoeming van een nieuwe wethouder
en een nieuw raadslid.

2 19:30 Spreekrecht inwoners

Toelichting Aanmelding voor het spreekrecht moet uiterlijk op maandag 14 december om
12.00 uur plaatsvinden per email aan griffie@stichtsevecht.nl.

3 19.50 uur Vaststellen van de agenda.

4 19.55 uur Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2 december 2015

5 20.00 Ingekomen stukken en mededelingen.

Toelichting Lijst ingekomen stukken t/m 11 december 2015

6 20.00 uur Vragenhalfuur voor leden van de raad.

Toelichting Toelichting: Vragen voor maandag 14 december, 12:00 uur indienen bij
griffie@stichtsevecht.nl

7 20:30 uur Voordracht en benoeming wethouder i.v.m. de vacature wethouder Verkroost

Toelichting Wethouder Verkroost heeft in de gemeenteraad van 10 november 2015 zijn
ontslag aangeboden. De fractievoorzitters van D66, VVD, Streekbelangen,
ChristenUnie-SGP en GroenLinks stellen voor enkele wijzigingen in de
formatie van de wethouders vast te stellen en mevr. L. J. van Dort te
benoemen als wethouder.

a Voordracht nieuwe wethouder

Toelichting De fractie van GroenLinks draagt mevr. L.J. van Dort voor
als wethouder. De burgemeester meldt in een brief dat een
integriteitsonderzoek heeft plaatsgevonden.

b Vaststellen formatieomvang wethouders

c Stemming over benoeming wethouder mevr. L.J. van Dort

d Installatie wethouder mevr. L.J. van Dort

8 21.15 uur Diverse benoemingen

a Benoeming nieuw raadslid GroenLinks

Toelichting Benoeming door de vacature die is ontstaan doordat mevr.
E.L. van Dort tot wethouder is benoemd. Het raadsvoorstel
en -besluit wordt later gepubliceerd.

b Benoeming nieuw commissielid PvdA

Toelichting Benoeming van derde commissielid van de PvdA-fractie.



c Benoeming nieuwe leden Auditcommissie

Toelichting Benoeming in de auditcommissie van E. de Ridder (D66) in
de vacature van H. Vreeken. Benoeming mevr. M. Hoek als
5e lid van de auditcommissie.

  21:30 uur Schorsing  

  21:40 uur Hamerstukken  

9 Verordening alleenrecht Schoonmaakdienst Stichtse Vecht

Toelichting Voorstel om het alleenrecht schoonmaakdienst Stichtse Vecht te gunnen aan
PAUW-bedrijven. De commissie bestuur en financien van 24 november heeft
ingestemd met behandeling als hamerstuk.

10 Wegsleepverordening

Toelichting Aanpassing i.v.m. wijziging van het bedrijf dat de auto's wegsleept. De
commissie bestuur en financien van 24 november heeft ingestemd met
behandeling als hamerstuk.

11 Integraal Veiligheidplan 2016-2018

Toelichting Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) geeft de kaders voor het veiligheidsbeleid
van de komende jaren. De commissie bestuur en financien van 24 november
heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

12 Handhavingsbeleidsplan en -verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Toelichting Wijzigingen in de verordening i.v.m. de Participatiewet. Het beleidsplan geeft
kaders waarbinnen Stichtse Vecht het handhaven wil vormgeven voor een
doelmatige en rechtmatige verstrekking van bijstand. De commissie sociaal
domein van 1 december heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

13  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Toelichting Betreft een kleine aanpassing: de grondslag van de huidige verordening
(Wet Werk en Bijstand) moet worden gewijzigd in de Participatiewet. De
commissie sociaal domein van 1 december 2015 heeft ingestemd met
behandeling als hamerstuk.

14  Bestemmingsplan Bouwvlak Sluysoort in Maarssen.

Toelichting Het bestemmingsplan voorziet in een splitsing van het bestaande bouwvlak
om twee woningen in plaats van één woning mogelijk te maken. De
commissie fysiek domein van 1 december heeft ingestemd met behandeling
als hamerstuk.

15  Dorpsvisie Oud Zuilen.

Toelichting Door het vaststellen van de visiepunten uit de dorpsvisie worden kaders
gegevens voor de uitvoering. De commissie fysiek domein van 1 december
heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

16 Rechtspositie griffiemedewerkers

Toelichting De werkgeverscommissie stelt voor dat de raad een formeel besluit te neemt
over rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke regelingen die vanaf 1
januari 2011 door de werkgeverscommissie zijn vastgesteld. De commissie
bezwaarschriften heeft geconstateerd dat dit een raadsbevoegdheid is die
niet gedelegeerd kan worden.

17 Belastingverordeningen 2016

Toelichting Jaarlijks worden de belastingverordeningen vastgesteld met de diverse
tarieven. De commissie bestuur en financien van 24 november heeft
ingestemd met behandeling als hamerstuk.

  Bespreekstukken  

18 21:45 uur Bestemmingsplan Kievitsbuurten.



Toelichting Het bestemmingsplan betreft het trekgatenlandschap ten oosten van de
Scheendijk. Het voorstel is besproken in de commissie fysiek domein van 17
november 2015. De commissie heeft ingestemd met behandeling als
bespreekstuk. De nota zienswijzen is aangepast (op de blz. 57, 59, 63, 64,
65 en 68). Met de heren Randeraad en De Ridder zijn gesprekken gevoerd
en de uitkomsten hiervan zijn in een memo weergegeven. De heer Van den
Berkhof reageert per brief op het discussiepunt van de "boatsavers" bij de
jachthaven Ruimzicht. De Belangenvereniging Kievitsbuurten noemt
aanvullend op de inspraak in de commissie nog op enkele aandachtspunten.
Discussiepunten zijn: 1. aantal "boatsavers" bij jachthaven Ruimzicht en de
precedentwerking hiervan. 2. formaat van de bergingen. De VVD en
GroenLinks hebben een amendement aangekondigd.

19 22.30 uur uur Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020

Toelichting De gemeente heeft een wettelijke taak om schuldhulpverlening uit te voeren.
In het plan staan de kaders voor de periode 2016-2020, waarbij het
zwaartepunt wordt verschoven naar het voorveld. Hierdoor wordt ingezet op
het vroegtijdig signaleren en oplossen van schuldenproblematiek. In een
aanvullende memo wordt ingegaan op het "voorveld" en enkele vragen van
de commissie. Daarnaast is een antwoord van het college geplaatst op
vragen van Lokaal Liberaal over saneringskrediet. De fractie van Lokaal
Liberaal heeft gevraagd om bespreking i.v.m. de brief van de PvdA en de
reactie van het college daarop. De PvdA overweegt een motie over de
preventie (regierol gemeente).

20 22:50 uur Oprichting vastgoedbedrijf Stichtse Vecht BV

Toelichting Per 1 januari 2016 wordt de Vennootschapsbelasting van toepassing op
overheidsondernemingen. In verband daarmee wordt voorgesteld om een
Vastgoedbedrijf Stichtse Vecht BV. op ter richten De commissie bestuur en
financien van 24 november heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.

21 23.05 uur Initiatiefvoorstel PvdA onafhankelijke cliëntondersteuning in 2016.

Toelichting Voorstel is om voor het jaar 2016 in te zetten op continuering van de
dienstverlening van MEE. De fractie van de PvdA wil het initiatiefvoorstel in
de raad bespreken. Het initiatiefvoorstel is na de bespreking in de commissie
gewijzigd.

22 23.20 uur Initiatiefvoorstel Lokaal Liberaal benoemen leden Auditcommissie

Toelichting Voorstel om het mogelijk te maken dat ook commissieleden kunnen worden
benoemd in de auditcommissie.

  23: 30 uur Sluiting  

  Informele afsluiting  
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