13-7-2021

Vergadering, Gemeente Stichtse Vecht

Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 13-07-2021 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
Digitale vergadering 1
Digitale vergadering

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is
besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.
De vergadering vindt derhalve niet plaats in het Koetshuis.

1.
Opening
19:30

0

2.
Afscheid huidige en installatie nieuwe kinderburgemeester
19:30 Openbaar

0

Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Noortje Arts
3.
Spreekrecht inwoners
19:45

1

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

4.
Vaststellen van de agenda
20:05

1

5.
Vragenhalfuur voor leden van de raad
20:10

0

Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 12 juli 2021, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

6.

Stemming Weigering bestemmingsplan Straatweg naast 76a Breukelen

15

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Joost Broeke
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Bespreekstuk

7.
Kadernota 2022
20:40 Bespreekstuk

0

4

Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Behandelend ambtenaar: Sybren Hennekens
Ieder jaar stelt de gemeente een kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die
nodig zijn om aan het einde van het jaar een begroting te maken. In de begroting staat welke
plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht
worden. De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2022 vast te stellen en te besluiten om met
toekomstige financiële meevallers de inzet van de reserves, stelposten en uitvoeringsbudgetten
Fysiek domein ongedaan te maken voor het geld elders ingezet wordt.
De commissie Bestuur en Financiën van 29 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
geadviseerd. Bij de kadernota houden de fracties hun beschouwingen en een enkele motie of
amendement is aangekondigd.

7a.

Eerste termijn fractie (max. 5 minuten per fractie)

0

7b.

Reactie college op beschouwingen, moties en amendementen

0

7c.

Tweede termijn fracties (3 minuten per fractie)

0

Reactie raad op antwoord college en andere fracties (max. 3 minuten).

7d.

Reactie college (indien gevraagd)

0

7e.

Besluitvorming amendementen

0

7f.

Besluitvorming moties

2

7g.

Besluitvorming Kadernota 2022

0
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8.
Bezuiniging sociale basis Vitale Coalitie
22:30 Bespreekstuk

4

Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
Behandelend ambtenaar: Tirza Kouwenberg en Hans Slaats
De raad wordt voorgesteld:
1. De in de meerjarenbegroting opgenomen taakstelling van 20% op de sociale basis terug te
brengen met 75% tot een taakstelling van 5% ten bedrage van € 165.000 bestaande uit:
a. € 30.000 korting op de subsidie van Jeugd-Punt;
b. € 87.150 korting op de subsidie van Welzijn Stichtse Vecht;
c. € 47.850 korting op de subsidie van Kwadraad.
2. De financiële effecten van de voorgestelde taakstelling te verwerken in de Kadernota 2022.
De commissie Bestuur en Financiën van 29 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk
voorgesteld.
De bespreekpunten zijn ondermeer de indexatie en de vraag of er geen andere manier van
ombuigen is.

9.
Beheerplan wegen
23:00 Hamerstuk

5

Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Herman Wiss
Vanuit het oogpunt van risicobeheersing en toetsing van de realiteit van de raming in de begroting en
meerjarenraming, is het noodzakelijk te beschikken over een actueel beheerplan Wegen. Voor het
inlopen van geconstateerde achterstanden en adequaat onderhoud / vervanging in de komende
periode wordt verhoging van de budgetten noodzakelijk gevonden. De raad wordt voorgesteld het
beheerplan vast te stellen, de reserve om te vormen naar een voorziening en de stortingen en
ontrekkingen vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd plan.
De commissie Fysiek Domein van 22 juni 2021 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. Een
aantal fracties heeft aangekondigd mogelijk met een motie te komen.

10.
20
min

Motie Vreemd aan de agenda - SB inzake woningbouwproject Nieuwer ter Aa
Bespreekstuk

1

Sluiting
Bespreekstuk

0

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