
Vergadering

Vergadering van Raad
Datum: 13-11-2018 19:30 uur 
Voorzitter: Yvonne van Mastrigt 
Griffier: Jelle Hekman; e-mail jelle.hekman@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 46 57
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Spreekrecht inwoners 

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 12 november, 12.00 uur bij 
griffie@stichtsevecht.nl.
De spreektijd is maximaal 3 minuten.
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Vaststellen van de agenda 1
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Vragenhalfuur voor leden van de raad 

Indienen van vragen uiterlijk om maandag 12 november, 12.00 uur bij griffie@stichtsevecht.nl. De 
vragen moeten urgent en actueel zijn.
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Programmabegroting 2019 
Bespreekstuk

Portefeuillehouder: gehele college
Behandelend ambtenaar: Marleen de Brouwer en Rene Godlieb
In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2019-2022 geeft het college het beleid voor 2019 
en volgende jaren aan. Het collegewerkprogramma is verwerkt in de begroting.
Het raadsvoorstel over de septembercirculaire is er aan toegevoegd.

De programmabegroting is besproken in de commissie bestuur en financien van 30 oktober 2018. 
Naar aanleiding van aangenomen amendementen bij het Collegewerkprogramma en technische 
vragen bij de programmabegroting is de programmabegroting op enkele punten gewijzigd. De 
wijzigingen zijn geel gearceerd.
Het gaat om de amendementen:
A 1 - Problematische eenzaamheid bestrijden - wijziging blz. 29.
A 3 - Sportinvesteringsfonds - wijziging blz. 36.
A 10 - Inburgering - wijziging blz. 29 en 30.
A 13 - Ondernemingsklimaat - wijziging blz. 33.
A 15 - Verzorgingshuis Maarssenbroek - wijziging blz. 33.
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5 a Eerste termijn fracties (4 minuten per fractie) 

Per fractie maximaal 4 minuten, m.u.v. het voorlezen van de opdracht uit de moties en 
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Gemeente Stichtse Vecht Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen

T: 0346 254275
griffie@stichtsevecht.nl

amendementen. Na elke spreker mogelijkheid tot debat. Formeel indienen van de moties en 
amendementen.
De fracties wordt verzocht de moties en amendementen uiterlijk op vrijdag 9 november, 12.00 uur 
aan de griffie te sturen.

Schorsing na de eerste termijn.

Zie Overzicht Amendementen en moties. 
A 3 Programma Rondom de Raad is nog niet afgerond.

5 b Reactie college 0

5 c Tweede termijn fracties (2 minuten per fractie) 

Na tweede termijn korte schorsing.

0

5 d Stemming over amendementen en moties en vaststelling programmabegroting. 

Tevens stemming over het raadsbesluit en de begrotingswijzigingen n.a.v. de septembercirculaire.

0

22.30 Sluiting 

Na afloop informele afsluiting.
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