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Besluitenlijst (gewijzigd) van de openbare vergadering van de commissie Bestuur en Financiën, 
gehouden op dinsdag 13 september 2022 om 20:05 uur in Boom en Bosch, Maarssenzaal in 
Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Ike Roetman 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 5, 9, 10 
Lokaal Liberaal Ronald van Liempdt 6 t/m 8  
VVD Bas van Schaik 1 t/m 10  
D66 Peter van Dam 1 t/m 8 
D66         Bert IJpeij                          9, 10  
GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 10 
Streekbelangen Marieke Vis- Versloot 1 t/m 10  
CDA Marlous Scherpenzeel- van Schie 1 t/m 10  
PvdA Victor Koppelmans 1 t/m 10 
ChristenUnie-SGP Victor van Dijk 1 t/m 10 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes  1 t/m 10 
SP Marcelo Segall 1 t/m 10 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 10 
Belang van Nederland Wim Ubaghs 1 t/m 10  
 
Burgemeester en Wethouders 
Ap Reinders Burgemeester 
Arjan Wisseborn VVD  
 
Tevens aanwezig 
Gijsbert Heij              Beleidsadviseur financiën 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de 
agenda. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
Samen Stichtse Vecht vraagt waarom de staat van de gemeente niet is geagendeerd, er is 
afgesproken dat dit 1 keer per 2 maanden wordt besproken in de commissie. 
 
De voorzitter verneemt van de griffie dat er as. donderdag een RIB uitkomt en dat dit in oktober 
weer wordt geagendeerd voor de commissie.  
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen. 
Er zijn geen aanmeldingen. 
 

4. Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen. 
De voorzitter meldt dat er gisteren met de dagbrief nog een update is gegeven over een aantal 
zaken betreffende portefeuillehouder Reinders.  
 
Openstaande moties portefeuillehouder Reinders:  
Het Vechtse Verbond vraagt t.a.n. M-136 inzake lachgas wat het resultaat is van de 
aanwijzingsbesluiten, er is al wel bekeurd. 
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Samen Stichtse Vecht vraagt t.a.v M-137 inzake onttrekkingsbesluit parkeerplaatsen PB en 
aanpassing APV wat de laatste stand van zaken is. 
 
Burgemeester Reinders verwijst naar de dagbrief van gisteren en zegt in gesprek te zijn met de 
hockeyclub. Het heeft de aandacht maar er is niets nieuws te melden. Met het nemen van het 
aanwijzingsbesluit is wel een deel van de overlast weggenomen, dit wordt verder nog 
besproken. 
Wat betreft het lachgas is de motie uitgevoerd, het is nog te vroeg voor het trekken van 
conclusies over het effect. (noot: de burgemeester verwees in de vergadering naar een RIB 
maar er is nog niets in een RIB gedeeld). 
 
Openstaande toezeggingen portefeuillehouder Reinders:  
D66 vraagt t.a.v. T-132 naar de stand van zaken, is er al iets te melden over de evaluatie 
instrument burgerinitiatief. 
 
Burgemeester Reinders stelt voor dat deze vraag later, in het kader van de discussie over de 
beleidsvoornemens van het college, aan het college wordt gesteld.  
Overigens valt dit nu onder de portefeuille van wethouder Polman. 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt de griffie om de overzichten van moties en toezeggingen op naam 
van de nieuwe/juiste portefeuillehouders te zetten. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt of deze lijsten nu in het vervolg weer per portefeuillehouder worden 
aangeleverd en niet in een totaallijst. 
 
De voorzitter zegt dat het presidium zich buigt over de wijze waarop deze lijsten verbeterd 
kunnen worden, deze vraag over de wijze van aanlevering wordt aan het presidium doorgeleid. 
 

5. Aanbesteding accountant 
De fracties stemmen in met het voorstel.  
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 27 september. 
 

6. Vaststellen Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022 
 Belang van Nederland heeft een amendement aangekondigd en licht dit toe. De fractie is geen   
voorstander van besloten overleggen en notulen die niet openbaar zijn, men is neemt ook niet 
deel aan besloten vergaderingen, het dictum luidt als volgt: 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:  
Artikel 7 lid 2.  
2.Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is geheim en wordt onder 
geheimhouding met de raads- en commissieleden gedeeld. 

te wijzigen in:  
 

2. Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is openbaar, wordt aan de 
fractievoorzitters en overige aanwezigen ter beschikking gesteld en daarnaast openbaar via het 
raadsinformatiesysteem gepubliceerd.  
 
Lokaal Liberaal gaat niet mee met het amendement van BVNL. De fractie vindt een reglement 
voor dit gremium overbodig, daarnaast worden er geen besluiten genomen maar afspraken 
gemaakt, Lokaal Liberaal overweegt op dit punt een amendement in te dienen. De wisselwerking 
tussen fractievoorzitter en de overige fractieleden is een goede aanvulling.  
ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond gaan akkoord met het voorstel en zullen het 
amendement van BVNL niet steunen. 
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Streekbelangen en ChristenUnie-SGP akkoord. 
GroenLinks vindt de voorgestelde wijziging in artikel 7 nu eigenlijk al te ver gaan, verslag alleen 
verstrekken aan de fractievoorzitters, het is aan de fractievoorzitters om dit te delen binnen de 
fractie. Men zal het amendement van BVNL niet steunen. Fractie snapt de overwegingen van 
Lokaal Liberaal. 
D66 vindt dat er met de eigen fractie overlegd moet kunnen worden dus is voor ja, tenzij… 
 
Burgemeester Reinders zegt dat in het Reglement van orde van de raad wordt voorgeschreven 
een reglement voor het fractievoorzittersoverleg vast te stellen. In dit overleg worden inderdaad 
geen besluiten genomen, het is meer bedoeld om informatie uit te wisselen. Het vaststellen van 
een verslag is ook al een besluit. Het amendement van BVNL wordt ontraden.  
 

→ Kan als bespreekstuk naar de raad van 27 september i.v.m. aangekondigde amendementen van 
BVNL en Lokaal Liberaal en het standpunt van GroenLinks. 

 
7. Vaststellen reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022 

Samen Stichtse Vecht vindt het goed dat de besluitenlijst openbaar wordt, gevraagd wordt wat de 
rol is van het presidium t.a.v het doen van handreikingen aan de voorzitters. Is het niet beter om 
deze rol bij de werkgroep werkwijze van de raad te leggen. Fractie ziet deze aanvulling liever niet 
opgenomen.  
 
Burgemeester Reinders zegt dat dit op verzoek van het presidium is toegevoegd, we willen van 
elkaar leren en het besluitvormingsproces helder maken en waar nodig verbeteren. De 
voorzitters van de commissie zitten in het presidium en daarnaast is er de pool van plv. 
voorzitters. Het is logisch om dit in het presidium te beleggen, daarnaast zijn er natuurlijk ook nog 
andere wegen om te reflecteren. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 27 september. 
 

8. Vaststellen Protocol publiceren persoonsgegevens op het Raadsinformatiesysteem 
 gemeente Stichtse Vecht 
Samen Stichtse Vecht ziet het liever omgekeerd, contactgegevens publiceren en een 
uitzondering maken als dit expliciet wordt gevraagd. Bewoners gaan ervanuit dat de raadsleden 
over de contactgegevens geïnformeerd worden. Volgens haar informatie is dit ook conform de 
wet. 
 
Burgemeester Reinders zegt dat dit protocol is gebaseerd op wet- en regelgeving en dat dit niet 
anders kan. Het is mogelijk op verzoek contactgegevens met raads- en commissieleden te delen.  
 
Lokaal Liberaal wil wel de gegevens van correspondentie aan de raad doorkrijgen.  
 
BVNL zegt dat de wet dit voorschrijft maar er zijn uitzonderingen, zoals Samen Stichtse Vecht 
stelt mag volgens de wet.    
 
Burgemeester Reinders gaat uit van de deskundigheid van de ambtenaren, dat is leidraad. Als 
inwoners er geen bezwaar tegen hebben dat gegevens worden gewisseld met de raad gebeurt 
dat ook. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 27 september. 
 
9. Gemeentefonds meicirculaire 2022 

Op verzoek van de voorzitter licht wethouder Wisseborn kort de meicirculaire toe en de 
financiële vooruitzichten, 2026 wordt volgens de wethouder een ‘ravijnjaar’ doordat er in dat jaar 
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een lagere uitkering uit het gemeentefonds wordt verwacht en daardoor de begroting voor 2026 
een tekort laat zien.  
 
D66 vindt het ingewikkeld om uit de meicirculaire te herleiden wat de consequenties zijn voor 
Stichtse Vecht. Bepaalde ontvangen bedragen zijn niet terug te vinden in de tabel. Verzocht 
wordt voorlopig voordat deze circulaires/p&c producten in de commissie komen een sessie te 
beleggen waarin een toelichting wordt gegeven. De andere fracties steunen dit voorstel. Vragen 
worden gesteld over doeluitkeringen, die hebben een doel en dienen daarvoor gereserveerd te 
blijven totdat blijkt dat dit niet meer nodig is. Doeluitkering energietoeslag is uitgekeerd toch 
wordt dit toegevoegd aan de stelpost achteruitgang Algemene uitkering. Er wordt een vraag 
gesteld over de Omgevingswet. 
CDA vraagt waarom de meicirculaire nu pas wordt besproken en niet eerder. 
Streekbelangen vraagt wat de pilot mantelzorgbeleid waarvoor € 50.000 is ontvangen inhoudt, 
wanneer worden er resultaten verwacht. 
Samen Stichtse Vecht zegt dat wellicht, gezien de timing, een kaderbrief kan volstaan als 
sturingsinstrument hoe kan dit beter passen in het totaal aan p&c documenten. Energietoeslag 
gaat naar € 1300. Te weinig inwoners benutten de regeling, moet dat inderdaad niet worden 
geoormerkt. Er wordt een vraag gesteld over de MOBW gelden.  
GroenLinks vraagt wat er gebeurt als we dit niet vaststellen. We gaan over op een andere 
invulling van de p&c cyclus, wat heeft het voor waarde om dit vast te stellen. Fractie kijkt uit naar 
de nieuwe manier van werken.  
PvdA vraagt hoe de wethouder de problemen in het ‘ravijnjaar’ 2026 denkt te gaan oplossen.  
 
Wethouder Wisseborn zegt dat bedragen op een stelpost staan omdat er geen concrete plannen 
liggen. De meicirculaire komt niet in mei maar in de recesperiode. In het kader van de 
energietoeslag zijn bedragen uitgekeerd maar we houden geld over. Als er een besluit is 
genomen over verhoging van dit bedrag moet dit zo snel mogelijk worden uitgekeerd aan de 
doelgroep, gestimuleerd moet worden dat mensen hiervan gebruik maken. De stukken zijn wel 
transparant maar ook ingewikkeld, het raadsvoorstel is bedoeld om daarin wat helderheid te 
geven. Voor 2026 wordt een aanzienlijk tekort voorzien, men wil niet nu al bezuinigen maar in 
het kader van de begroting 2024 wel het gesprek met de raad aangaan hoe dit aan te pakken 
met evt. bezuinigingen. Ook op hoger niveau (VNG-kabinet) vindt hierover overleg plaats.  
 
Actiepunt griffie: Voorlopig voordat circulaires/p&c producten in de commissie komen 
een sessie beleggen waarin een verduidelijking wordt gegeven.  
 
Actiepunt wethouder Wisseborn: de vragen van Samen Stichtse Vecht over de MOBW 
gelden ( Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen) en D66 over Omgevingswet 
schriftelijk beantwoorden. 
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 27 september. 
 

10. Bestuursrapportage 2022 
Belang van Nederland is ontstemd over het proces voor het indienen van schriftelijke vragen en 
maakt hierover een aantal opmerkingen. De fractie overweegt een motie in te dienen om haar 
ongenoegen uit te spreken. De politieke vraag die niet is beantwoord wordt gesteld: ‘Hoe rijmt het 
college de uitspraak “de medewerkers zoeken het overleg met de inwoners” met het gegeven dat 
steeds meer inwoners (getuigen ook hetgeen de insprekers tijdens de diverse vergaderingen 
stellen) dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om het de gemeente in contact te komen.’  
D66 vindt het vreemd dat in 2022 een te laag budget is opgenomen voor loonsom/inhuur, 
uitgaande van 2021, terwijl bleek dat er over 2021 al een tekort was. Hopelijk wordt dit in 2023 
beter geraamd. Waar staan we voor wat betreft het weerstandsvermogen, dit transparanter 
benoemen.  
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Samen Stichtse Vecht stelt voor te kijken naar de termijn en het moment van het indienen van de 
technische vragen. De berap is een afwijkingen rapportage maar is hierin niet eenduidig, het gaat 
over het verleden en er wordt naar de toekomst gekeken.  Fractie gaat in op de RIB van vandaag 
over TIM Stichtse Vecht, men heeft altijd al het belang van goed monitoren benadrukt. Er wordt 
een vraag gesteld over de Burgemeester Waverijnweg, er is een amendement aangenomen 
maar dit wordt nu anders uitgevoerd. 
GroenLinks wil een dashbord met de maatschappelijke effecten, behalen we de gestelde doelen, 
waar gaan we naartoe, het is goed de p&c producten te verbeteren. Gewezen wordt op het 
klimaatbeleid waar nu het rekenkamerrapport over is uitgebracht, stel dat we niet akkoord gaan 
met de berap, wat gebeurt er dan? 
Ook Het Vechtse Verbond heeft moeite met het proces voor het indienen van schriftelijke vragen. 
Gevraagd wordt hoe het zit met het budget voor het fietspad Safariweg en wat het uiteindelijk 
wordt, een fietspad kan niet meer.  
Het baart Streekbelangen zorgen dat nog steeds taken worden doorgeschoven of niet worden 
uitgevoerd, ook wettelijke taken, er moet meer op realiteit worden gestuurd, er is sprake van 
prijsstijgingen bijv. ’t Kikkerfort.  
CDA zegt dat vraag 35 niet van het CDA maar van Samen Stichtse Vecht is. Er wordt een vraag 
gesteld over de stand van zaken harmonisatie buitensport. 
PvdA ziet risico’s in het doorschuiven van taken, door prijsstijgingen wordt het kostbaarder en dat 
heeft een negatief effect op het resultaat.   
 
Wethouder Wisseborn erkent het risico dat de PvdA benoemt, wat betreft het 
planningsoptimisme moet er in kaart worden gebracht op basis van historische gegevens hoe 
planningsoptimisme zich verhoudt tot de tegenvallers en meevallers. Wat betreft de harmonisatie 
buitensport  komt de wethouder binnenkort met een voorstel naar de raad. Er zal worden 
gekeken hoe het indienen van vragen rond de berap anders georganiseerd kan worden. De 
wettelijke taken worden gewoon uitgevoerd. Tot 31-12 loopt het contract met Gazprom daarna 
zijn hogere energiekosten te verwachten. De vraag over fietspad Safariweg (wat zit er in die € 
50.000) wordt schriftelijk beantwoord. Op basis van de gegevens over 2021 had de post inhuur in 
2022 beter geraamd moeten worden. Verwacht werd minder uit te geven in 2022. Vorige week 
werd in het college de situatie rond TIM Stichtse Vecht bekend, hierop is gelijk geacteerd door de 
wethouder door het aangaan van gesprekken. Wethouder Polman denkt na over de wijze waarop 
de raad verder wordt geïnformeerd. Als de berap niet wordt vastgesteld en er geen besluit wordt 
genomen heeft dit geen gevolgen voor een begroting voor 2023, die wordt gewoon opgesteld. 
Het beantwoorden van de vragen door de ambtenaren vergt tijd en dan moet het ook langs de 
domeinwethouder en de coördinerend wethouder.  
T.a.v. de vraag van Samen Stichtse Vecht over omgekeerd inzamelen, het aantal 
grondcontainers en de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt merkt de wethouder op dat de 
overschrijding is veroorzaakt door het serviceniveau dat is vergroot aan de inwoners, er start 
binnenkort een werkgroep van de raad die gaat kijken naar de uitkomsten van het gevoerde 
beleid.  
 
Actiepunt wethouder Wisseborn: De vragen van Het Vechtse Verbond over fietspad 
Safariweg en Samen Stichtse Vecht over Burgemeester Waverijnweg worden schriftelijk 
beantwoord. 
 

→ Kan als bespreekstuk naar de raad van 27 september, te beantwoorden vraag van Belang van 
Nederland. 

       
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22:20 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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15-9-2022 
JW 
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