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Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 09-11-2021 19:30 uur
Voorzitter: A.J.H.T.H. Reinders
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35
Koetshuis
Beperkingen als gevolg van coronamaatregelen

0

Gezien de beperkte ruimte als gevolg van de coronamaatregelen (1,5 m. afstand, etc.) is er slechts
plaats voor raadsleden, voorzitter, griffie, collegeleden, en ambtelijke ondersteuning.
Alle overige belangstellenden wordt gevraagd om de vergadering thuis, via de website, te kijken of
luisteren.

1.
Opening
19:30

0

2.
Spreekrecht inwoners
19:30

0

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 8 november 2021, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

3.
Vaststellen van de agenda
19:50

2

Motie 3.1 vreemd aan de orde van de dag van Het Vechtse Verbond e.a. - Aanwijzingsbesluit verbod
lachgas

4.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
19:55

0

Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 8 november 2021, vóór 12:00 uur aan
griffie@stichtsevecht.nl.
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5.
Benoeming commissielid Samen Stichtse Vecht
20:25 Bespreekstuk

3

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marijke de Jong
De raad wordt voorgesteld mevrouw N. Schriek, wonende te Maarssen, te benoemen als
commissielid voor de fractie van Samen Stichtse Vecht.

6.
Programmabegroting 2022
20:30 Bespreekstuk

21

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens

De begroting betreft de financiële uitwerking van de kadernota. Algemene beschouwingen worden
gehouden om te discussiëren over de plannen die het college voor de komende jaren
(meerjarenperspectief) in de begroting heeft verwerkt. Wat wil de raad de komende jaren en vooral
aankomend begrotingsjaar t.a.v. het beleid gerealiseerd zien; komt dit voldoende in de aangeboden
begroting tot uitdrukking. Welke concrete wijzigingsvoorstellen (amendementen) willen fracties
indienen en daar bij de raad een meerderheid voor ophalen. De begroting wordt in
meerjarenperspectief aangeboden (gevraagd wordt kennis te nemen van het meerjarenperspectief)
maar concreet wordt gevraagd de begroting voor het komende begrotingsjaar vast te stellen.
De commissie Bestuur en Financiën van 26 oktober 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
geadviseerd. Bij de kadernota houden de fracties hun beschouwingen en een enkele motie of
amendement is aangekondigd.
In de commissie van 26 oktober is een raadsinformatiebrief aangekondigd over het
meerjarenperspectief, deze zal na het college van 2 november aan de stukken worden toegevoegd.

6a.

Eerste termijn fracties (5 minuten per fractie)

0

De 1ste termijn vindt plaats zonder onderbreking. Na de beschouwing is er extra tijd om de dictums
voor te lezen. Daarna is er ruimte voor interruptie en debat per spreker.
Volgorde fracties:
1 GroenLinks
2 Lokaal Liberaal
3. SB
4. VVD
5. ChU-SGP
6. CDA
7. SSV
8. PvdA
9. PVV
10.HVV

6b.

Reactie college op beschouwingen, moties en amendementen
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6c.
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Tweede termijn fracties (3 minuten per fractie)

0

Reactie raad op antwoord college en andere fracties.

6d.

Reactie college (indien gevraagd)

0

6e.

Besluitvorming amendementen

0

6f.

Besluitvorming moties

0

6g.

Besluitvorming Programmabegroting 2022

0

7.

Sluiting

0

Endelhovenlaan 1 3601 GR Maarssen
14 0346
info@stichtsevecht.nl
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