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Vergadering
Vergadering van Raad
Datum: 15-09-2021 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.) dient
iedereen zich van te voren te melden.
Er is in principe 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.
19:30

Opening.

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners.

0

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot dinsdag 14 september 2021, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl.
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
In verband met de 1,5 meter afstand wordt de insprekers gevraagd om in gemeentehuis Boom en
Bosch te wachten totdat zij aan de beurt zijn. Insprekers worden daar opgehaald door een
medewerker van de gemeente.

3.
19:45

Vaststellen van de agenda.

0

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/p... 9-9-2021
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4.
19.50
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Staat van de organisatie.
Richtinggevende uitspraken

0

Behandelend ambtenaar: Frank Halsema
De fracties van Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en PVV hebben een spoeddebat in de
gemeenteraad aangevraagd. Aanleiding zijn de gebeurtenissen van afgelopen maanden, de situatie
binnen de gemeente, het onmiddellijk vertrek van wethouder Klomps en de effecten van de
doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De fracties geven aan dergelijke signalen niet te
kunnen negeren en zijn van mening het aan de bewoners verplicht te zijn transparantie te verkrijgen
en oplossingen aan te dragen. De raad wordt opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan over de
maatregelen die getroffen moeten worden om de gemeente weer in rustiger vaarwater te krijgen en
te houden.
Vragen die zij hierbij aan de orde willen stellen zijn:
1. Op welke wijze heeft het college getracht de wethouder in zijn portefeuilles te ondersteunen?
2. Waren de signalen al niet eerder bij het college bekend?
3. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?
4. Is er nog financiële ruimte om een extra bestuurder aan te stellen of om andere maatregelen te
treffen?
5. Kunnen de werkzaamheden nog anders geprioriteerd worden?
De fracties roepen de gemeenteraad op zich helder uit te spreken.

21:20

Sluiting.

0

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/15-september/19:30/p... 9-9-2021

