
Installatie en beëdiging 
nieuwe burgemeester

Ap Reinders
06-02-2020

Eerste raadsvergadering 
nieuwe burgemeester, laatste 

raadsvergadering griffier 
Jelle Hekman 
03-03-2020

Eerste digitale 
raadsvergadering 

02, 03 en 09-06-2020

Extra en eerste voltallige
raadsvergadering nieuwe raadzaal: 

het Koetshuis 
(onrust Maarssenbroek) 

31-08-2020
Laatste 

raadsvergadering 2020
 15 en 16-12-2020

Afscheid
waarnemend burgemeester 

Yvonne van Mastrigt
29 -01- 2020

Het jaar van de gemeenteraad 2020 

1 1 12333568

33 zetels verdeeld over 10 politieke partijen

   

Raadsvragen (220)

Spreekrecht 

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen gebruik 
maken van het spreekrecht. Het afgelopen jaar is 143 
keer een mening gegeven over een onderwerp dat 
hen raakt. 

Inspraak tijdens de commissie

88 in de Commissie Fysiek domein     
8  in de Commissie Sociaal domein                    
3  in de Commissie Bestuur en Financiën

Eerste landelijke Corona maatregelen 
12-03-2020

Marijke de Jong
waarnemend griffier

03-03-2020 - 08-05-2020
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2024

96 124
Artikel 41 RvO vragen Technische vragen

99 44
tijdens 

commissievergadering
tijdens 

raadsvergadering

Wat doet de gemeenteraad

De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën 
op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordig-
ing, het stellen van kaders en het controleren van het 
college (burgemeester en wethouders samen). De ge-
meenteraad wordt eens in de 4 jaar door de inwoners 
van een gemeente gekozen. De volgende gemeente-
raadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 
maart 2022.

Contact met de gemeenteraad

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad?  Neem 
dan contact op met de griffie. De griffie werkt voor 
de gemeenteraad. De griffie staat onder leiding van 
griffier Bianca Espeldoorn.

De griffie adviseert u graag over:
• mogelijkheden om met gemeenteraadsleden in 
   contact te komen
• het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering of 
   commissie
• hoe u uw mening kunt laten horen bij een commissie 
  of een vergadering van de gemeenteraad

Zetelverdeling

Stichtse Vecht heeft 33 raadsleden verdeeld over 
10 politieke partijen. Lokaal Liberaal, VVD, CDA en
PvdA vormen samen de coalitie.

www.raadsinformatie.stichtsevecht.nl   E  griffie@stichtsevecht.nl    T  0346  - 25 42 75 

Moties (56)
Aangenomen: 36
Aangehouden: 2 
Verworpen: 18

Amendementen (44)
Aangenomen:   20
Verworpen:       24

Beweging in de raad

Vertrekkende raadsleden
Frank van Liempdt (nu wethouder)  
- Lokaal Liberaal, 8-7-2020
Annet Schoevaars – GroenLinks, 29-09-2020

Nieuwe raadsleden
Frank Venus  - Lokaal Liberaal, 14-07-2020
Marja van Gaalen - GroenLinks, 29-09-2020

Nieuwe commissieleden
Aart van Noord – CDA, 28-01-2020
Sander Jonker – Samen Stichtse Vecht, 29-09-2020

Vergadering meekijken

De vergaderingen zijn live te bekijken op de
webpagina www.raadsinformatie.stichtsevecht.nl
Hier staan ook de agenda’s. De vergaderingen 
zijn op dinsdag en starten om 19:30 uur. De 
raadsvergaderingen zijn eens per maand en 
worden ook uitgezonden door RTV Stichtse Vecht.

Installatie nieuwe griffier 
Bianca Espeldoorn-Bloemendal 

08-05-2020

Eerste raadsvergadering nieuwe 
raadzaal met 3 raadsleden.

08-05-2020

Wat wilt u weten over de gemeenteraad? 
Stuur uw vraag naar griffie@stichtsevecht.nl

Gemeenteraadsvergaderingen (12)

5 met een uitloop naar een 2e avond, 
1 met een uitloop naar een 3e avond.

Commissievergaderingen (62)

Besluitvormende commissies: 45
Informatieve commissies: 17
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