
Volgorde behandeling agendapunten tijdens de gecombineerde commissievergadering van 
22-10 a.s. waarbij uitgegaan is van clustering van de agendapunten per portefeuillehouder. 
 
 
1.  Opening/mededelingen/vaststelling vergaderorde 

 
 

3.  Insprekers 
• Er zijn 5 insprekers. Zie Go voor opgave wie inspreken. 

Er zal door enkelen fysiek worden ingesproken en door enkelen digitaal via Teams 
 
Cluster portefeuille wethouder Hoelscher 
 
2.  Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

• Mededeling wethouder Hoelscher over aanpak kostenstijgingen Sociaal Domein 
Aangemeld voor behandeling door GroenLinks en ChristenUnie. Echter bij de 
behandeling kunnen alle fracties, dus ook die de mededeling niet voor behandeling 
hebben aangemeld, desgewenst vragen aan het college stellen. 

 
 
Cluster portefeuille wethouder Boom 
 
9.  Rapportage “Protocol grote projecten” 
 
 
Cluster portefeuille wethouder Verbeek 
 
6.  Meerjarenonderhoudsplanning 2020 t/m 2024 voor infrastructuur en rioolexploitatie 
 
 
Cluster portefeuille wethouder Rebel 
 
4.  Tweede tussenrapportage COVID-19 
 
5.  Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2021-2025 verduurzaming gemeentelijk vastgoed 
 
7.  Belastingmaatregelen 2021 
 
 
Portefeuille wethouder Rebel maar op onderdelen ook van de burgemeester en van de 
overige wethouders 
 
8.  Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 
 
Bij dit agendapunt zullen de volgende onderdelen door de voorzitter afzonderlijk aan de orde 
worden gesteld. 
• Nota van Aanbieding en de kerngegevens     
• Programma Algemeen Bestuur en Dienstverlening    
• Openbare Orde en veiligheid       



• Beheer en Inrichting Openbare Ruimte      
• Sociale Infrastructuur        
• Maatschappelijke Ondersteuning      
• Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling     
• Overzicht algemene dekkingsmiddelen, kosten van overhead,  

VpB en onvoorzien         
 
Paragrafen:  
• Lokale heffingen         
• weerstandsvermogen en risicobeheersing      
• onderhoud kapitaalgoederen       
• financiering          
• bedrijfsvoering          
• Verbonden partijen:       

o Regio Gooi en Vechtstreek     
o Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek     
o Tomingroep         
o Gemeenschappelijk regeling uitvoering sociale zaken c.a.  
o Gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren    
o Bank Nederlandse Gemeenten     
o Coöperatie Gastvrije randmeren      
o Stichting Goois Natuurreservaat      

• Grondbeleid          
 

• Bijlage 2: Septembercirculaire 2020      
• Bijlage 3: Analyse van de Septembercirculaire    
• Bijlage 4: Overzicht Maatregelen tot sluitend maken begroting  
• Bijlage 5: Overzicht prioriteiten      

 
 
 
10.  Rondvraag en sluiting 
 


