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(gewijzigd)
Onderwerp
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n.v.t.
Datum raadsvergadering
27 september 2011

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2011;
gehoord de werksessie
gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de artikelen 10:13 en 10:15 van de Algemene wet
bestuursrecht;

besluit:
1. De bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het hieronder opgenomen schema, te
delegeren of op te dragen aan het college;
2. Voor de onder 1. van dit besluit bedoelde bevoegdheden de voorwaarden, zoals vermeld in het
hieronder vermelde schema, vast te stellen en daarop van toepassing te verklaren;

Onderwerp:

A

Deelnemingen

A.1

Het goedkeuren c.q. kenbaar maken van
zienswijzen tegen de jaarrekening van
gemeenschappelijke regelingen

A.2

Het doen blijken van gevoelens als bedoeld
in artikel 35, 3de en 5de lid Wet
gemeenschappelijke regelingen, omtrent de
ontwerp-begroting en wijzigingen van de
begroting van gemeenschappelijke
regelingen waar de gemeente aan
deelneemt.
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Voorwaarde:

Voor de onder A1 t/m A3 bedoelde bevoegdheden geldt dat goedkeuring van de (ontwerp) begroting, begrotingswijziging of jaarrekening
uitsluitend mag worden verleend, indien dit niet
leidt tot financiële consequenties die niet bij de
gemeentebegroting of een begrotingswijziging
zijn voorzien.
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A.3

Het goedkeuren c.q. kenbaar maken van
zienswijzen tegen (ontwerp) begrotingen,
begrotingswijzigingen en jaarrekeningen
van verenigingen, stichtingen en
vennootschappen, waarin de gemeente
participeert of anderszins een belang heeft.

A.4

Het benoemen van bestuursleden c.q.
leden van de raad van toezicht alsmede het
goedkeuren van statuten van stichtingen
die (mede) openbaar onderwijs in stand
houden.

B

Trouwlocaties

B.1

Het aanwijzen van een locatie als huis der
gemeente.

Er mogen geen consequenties aan verbonden
zijn voor de toegankelijkheid van het openbaar
onderwijs in de gemeente.

De locatie moet voor iedereen toegankelijk zijn,
ook voor mindervaliden. De locatie mag geen
discussie oproepen bij het principiële
onderscheid tussen kerk en staat. De locatie
moet de toets van openbare orde en goede
smaak kunnen doorstaan en moet garant staan
voor een stijlvolle huwelijksceremonie.

3. de delegatiebesluiten van de voormalige gemeenten Breukelen, Maarssen en Loenen in te
trekken;
4. dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie;
5. dat dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit gemeente Stichtse Vecht 2011.
Loenen aan de Vecht, 27 september 2011
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