Het jaar van de gemeenteraad 2021
2021 is wederom een jaar dat zich kenmerkt door het raadswerk op afstand en digitaal vergaderen. Tal van onderwerpen zijn in de commissies en raad behandeld die het dagelijkse leven van de inwoners raken zoals de
Omgevingsvisie - het strategisch document van de gemeente voor de fysieke leefomgeving -, de harmonisatie van
de buitensportaccommodaties, maar ook de tekorten in de jeugdzorg. Dit vergt soms lastige keuzes van de raad.
Het afgelopen jaar stelden de raadsleden 164 vragen aan het college en dienden zij 42 moties (verzoeken aan het
college) in om hun invloed uit te oefenen.
Niet alleen vergaderen
Het contact met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is belangrijk voor een raadslid. Zo
weten ze wat er speelt in de samenleving. Veel werkbezoeken zijn door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Niet
alles werd afgezegd: zo gingen raadsleden in de zomer op de fiets om in en rond Breukelen een aantal locaties te
bezoeken en met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. De raad nam deel aan meerdere werkconferenties.
Nieuwe raads- en commissieleden zijn welkom geheten en van anderen is afscheid genomen. In het voorjaar is de
cursus Politiek actief gestart waarin inwoners worden meegenomen in de wereld van de lokale politiek en wat er allemaal komt kijken bij het werk als raads- of commissielid. Maar liefst 45 deelnemers hebben de cursus gevolgd. Ben
je ook geïnteresseerd in de cursus? Neem dan contact op met de griffie via de contactgegevens onderaan de pagina.
Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraad wordt eens in de 4 jaar door de inwoners van onze gemeente gekozen. Op 14, 15 of 16 maart kunt u
naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Zo kunt u invloed uitoefenen op de thema's die u belangrijk
vindt. De 33 nieuwe raadsleden worden tijdens een bijzondere raadsvergadering op 30 maart beëdigd en geïnstalleerd.
U kunt dit live volgen via raadsinformatie.stichtsevecht.nl of via de kanalen van RTV Stichtse Vecht.
Onderwerpen raads- en commissievergaderingen
De onderwerpen die worden besproken tijdens vergaderingen zijn te vinden op de website van de gemeente.
De vergaderingen zijn live te bekijken op de webpagina raadsinformatie.stichtsevecht.nl. Hier staan ook de
agenda’s. De vergaderingen zijn meestal op dinsdag en
starten om 19:30 uur. De raadsvergaderingen zijn eens
per maand. Het programma Rondom de raad van RTV
Stichtse Vecht doet hier live verslag van. Na afloop zijn
de vergaderingen ondertiteld terug te zien via raadsinformatie.stichtsevecht.nl.
Spreekrecht
Wanneer er een onderwerp door de commissies of raad
wordt besproken waarover u uw mening wilt geven, dan
kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Soms kan dit
ook als het onderwerp niet op de agenda staat. Neem
contact op met de griffie als u wilt inspreken.

Het afgelopen jaar
hebben 111 insprekers
hun mening kenbaar gemaakt.

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 gemeenteraad
vertegenwoordigt
de inwoners,
stelt kaders en
controleert
burgemeester en
wethouders.

Lokaal Liberaal

9

VVD

5

GroenLinks

5

CDA

3

Streekbelangen

3

PvdA

3

ChristenUnie-SGP

2

Samen Stichtse Vecht

1

PVV

1

Het Vechtse Verbond

1

Zetelverdeling
Stichtse Vecht heeft 33 raadsleden, verdeeld over 10
politieke partijen. Lokaal Liberaal, VVD, CDA en PvdA
vormen samen de coalitie.
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26 - 01 -2021
• Vertrek Els Swerts (PvdA)
raadslid en fractievoorzitter
• Sophia Jeddaoui neemt haar
plaats als raadslid in
• Lukas Burgering (PvdA)
wordt commissielid

02-03-2021
Victor van Dijk (CU-SGP)
wordt commissielid
11-05-2021
• Vertrek raadslid Rein Bonhof
(Lokaal Liberaal).
• Olaf Morel neemt zijn plaats in

08-06-2021
Raymond Fiscalini
(Het Vechtse Verbond)
wordt commissielid
06-07-2021
Lukas Laskowski (CDA)
wordt commissielid

18-01-2021
Werkconferentie
Participatie
23-02-2021
Rekenkameronderzoek
over de Invoering van
de Omgevingswet in de
gemeente Stichtse Vecht
07-04-2021
Werkconferentie
De raad aan zet bij de
omgevingswet
22-04-20211
Werkconferentie
Agressie en integriteit

Cursus Politiek Actief
45 deelnemers leerden
over de lokale politiek
en wat het betekent om
raadslid te zijn
10-07-2021
Raadsconferentie Wonen

13-07-2021
Installatie kinderburgemeester
Fien Sant
28-08-2021
Raad op de fiets
28-09-2021
• Vertrek raadslid
Arjan Wisseborn (VVD);
is nu wethouder
• Bas van Schaik neemt zijn
raadzetel over als jongste
raadslid
• Marieke Versloot
(Streekbelangen)
wordt commissielid
02-11-2021
• Mishael van Luipen (VVD)
• Jeffrey van Vrouwerf (VVD)
• Kenneth de Boer
(Lokaal Liberaal)
worden commissielid
09-11-2021
Nova Schriek
(Samen Stichtse Vecht)
wordt commissielid

30-11-2021
Raadslid Jos van Nieuwenhoven
vertrekt bij VVD en sluit zich aan
bij Lokaal Liberaal
22-12-2021
• Leo Koning (PvdA)
• Dennis de Vries (PvdA)
worden commissielid

T 0346 - 25 42 75

28-10-2021
Werkconferentie
Bestuurscultuur
02-11-2021
Officiële opening raadzaal
Koetshuis, Boom en Bosch
Breukelen

17 -11-2021
Rekenkameronderzoek
Afvalinzameling Stichtse
Vecht.

23-11-2021
Werkconferentie
Participatieleidraad

