
 

Pagina 1 van 6 

 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Bestuur en Financiën, gehouden op 
dinsdag 11 oktober 2022 om 19:30 uur in Boom en Bosch, Maarssenzaal in Breukelen. 

 
Aanwezig Agendapunten 

Voorzitter Ronald van Liempdt 

Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 

 
De leden 

Lokaal Liberaal Frank Venus 1 t/m 8 

VVD Rick Nederend 1 t/m 8  

D66         Bert IJpeij                          1 t/m 5  

D66 Peter van Dam 6 t/m 8 

GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 8 

Streekbelangen Marieke Vis- Versloot 1 t/m 8  

CDA Marlous Scherpenzeel- van Schie 1 t/m 8  

PvdA André Kooij 1 t/m 8 

ChristenUnie-SGP Immanuel Wijland 1 t/m 8 

Samen Stichtse Vecht Primla Jaipal  1 t/m 8 

SP Marcelo Segall 1 t/m 8 

Het Vechtse Verbond Raymond Fiscalini 1 t/m 8 

 
Burgemeester en Wethouders 

Ap Reinders Burgemeester 

Arjan Wisseborn VVD 

Dick Polman D66  

 

Afwezig 

Belang van Nederland 

 

Tevens aanwezig 

Gijsbert Heij              Beleidsadviseur financiën 

Martin Rommers       Wnd. gemeentesecretaris/algemeen directeur 

Bart Lammers         Strategisch adviseur 

 

 

1. Opening. 

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

agenda. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

Het Vechtse Verbond wil agendapunt 6 ‘Aanvullende financiering brandweerposten’ nu niet 

behandelen maar in een besloten vergadering bespreken i.v.m. de geheime bijlage met 

financiële gegevens waarover niet in de openbaarheid mag worden gesproken.  

 

VVD stelt voor dit punt wel te behandelen maar in een besloten gedeelte van de vergadering.  

 

De commissie stemt in met het voorstel van de VVD. De bespreking van agendapunt 6 start in 

een besloten vergadering en vindt daarna in de openbaarheid plaats.  

 

De agenda is met deze wijziging vastgesteld. 

 

3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen. 
Er zijn geen aanmeldingen. 
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4. Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen. 
Samen Stichtse Vecht vraagt t.a.v toezegging T-411 van portefeuillehouder Reinders wat het 
resultaat is uit de Mobiliteitsstudie en of dit is teruggekoppeld aan de heer Taal.  
 
Burgemeester Reinders verwijst naar de commissie van 13 september jl. waarin deze 
toezegging is besproken, de terugkoppeling heeft plaatsgevonden, de Mobiliteitsstudie loopt, de 
toezegging is opgepakt maar dus nog niet afgerond. 
 
Samen Stichtse Vecht verzoekt t.a.v. T-392 leges zonnepanelen Rijksmonument met 
maatregelen voor de eigenaren van monumentale panden te komen nu de Omgevingswet weer 
uitgesteld zal gaan worden. Wat zijn de plannen van het college? 
 
Wethouder Wisseborn zegt dat dit niet afhankelijk is van de voortgang van de Omgevingswet, hij 
komt hierop begin volgend jaar terug in het kader van de uitvoeringsagenda duurzaamheid.  
 

5. Jaarrekening 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 RHCVV 
De fracties stemmen in met het voorstel.  
 
VVD merkt nog op dat de jaartallen onder beslispunt 2 niet 2022-2025 maar 2023-2026 moeten 
zijn. 
Samen Stichtse Vecht vraagt of er in de begroting rekening is gehouden met een hogere 
bijdrage als gevolg van uittreden Weesp.  
SP vraagt nog naar de kosten voor de extra verdieping op het pand.  
ChristenUnie –SGP heeft een vraag over de reserve vorming, dat moet geen doel op zich zijn. 
 
Burgemeester Reinders zegt dat het gaat om de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-
2026. Doel is in het kader van een robuust RHC te kijken naar mogelijkheden om de bijdragen 
niet of nauwelijks te verhogen. Dat hangt af van de afspraken die we met Amsterdam kunnen 
maken. Uitgangspunt is wat kunnen we doen met de middelen die we hebben. Mocht er toch 
sprake zijn van een hogere bijdrage dan komt hij terug bij de raad. Doel van een robuust RHC is 
voor een langere periode de gemeentelijke bijdragen vast te leggen. Geld erbij vragen willen we 
zoveel mogelijk in een keer doen. Soms zijn er onvoorziene uitgaven waarvoor men bij de raad 
komt. De reserve is net zoals bij andere organisaties om onverwachte uitgaven te kunnen 
dekken, het is een bescheiden algemene reserve. Kosten die nu al worden gemaakt komen ten 
laste van de lopende begroting, extra kosten voor de verdieping en e-depot worden in het traject 
van een robuust RHC meegenomen.  
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 1 november. 

  

6. Aanvullende financiering brandweerposten 

De voorzitter schorst het openbare deel van de vergadering om 20:00 uur. De vergadering gaat 

in beslotenheid verder met agendapunt 6. Daarna zal het agendapunt in openbaarheid worden 

besproken.  

 

De voorzitter heropent de openbare vergadering om 20:30 uur. De vragen die in het besloten 

gedeelte zijn gesteld worden, voor zover zij in openbaarheid mogen worden beantwoord, eerst 

herhaald.  

 

Het Vechtse Verbond vraagt welke constructie aan de betonfabriek ten grondslag ligt en welke 

financiële afspraken er voor de bouw zijn gemaakt met de betonfabriek.  

 

Wethouder Wisseborn zegt dat er locatieonderzoek is gedaan en daaruit kwam deze locatie naar 

voren, het is de enig beschikbare locatie. Normaal gesproken wordt de kazerne gebouwd door de 

gemeente en behoort dit tot het vastgoed van de gemeente maar hier was geen andere keus. De 

betonfabriek realiseert het gebouw en wordt de eigenaar. De betonfabriek bekostigt het gebouw, 
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de brandweer gerelateerde onderdelen betaalt de gemeente, die spullen zijn te verwijderen. Voor 

de investering betalen wij huur.  

 

SP vraagt waarom de kosten sinds 2018 zo zijn gestegen, toen was er geld dat anders is 

ingezet. 

 

CDA vraagt waarop de kostenverdeling 40% De Bilt en Stichtse Vecht 60% is gebaseerd. 

 

Wethouder Wisseborn zegt dat de opbrengst van het oude gebouw in 2020 ten gunste is 

gebracht van de begroting, waardoor het overschot wat groter was en het tekort wat kleiner. In 

2018 is gestart met de brandweerkazernes Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht en Tienhoven. Dat was 

de scope op dat moment, later kwam de noodzaak om iets in Kockengen te doen, gekozen is om 

die kazerne te renoveren en te verduurzamen. Voorbereidingskosten voor Loenen zijn ook uit dat 

krediet betaald. Nu naderen we de realisatie van de kazerne in Nigtevecht en nieuwbouw 

Westbroek-Tienhoven, waarbij sprake is van een behoorlijke kostenstijging. In Tienhoven is een 

andere invulling gekozen waarvoor grond is aangekocht, de kazerne staat op een andere, 

duurdere plek, er is meer geld nodig maar de scope voor de aanpassing van de kazernes is 

anders. De 60%-40% is gebaseerd op het inwoneraantal van het hele gebied waar de post 

betrekking op heeft.  

 

Tot zover de herhaling uit het besloten deel. 

 

Samen Stichtse Vecht heeft vragen over het proces, er is zonder consultatie van de raad 

overgegaan tot het aankopen van gronden en starten van de aanbesteding, het is een 

aanzienlijke toename van het budget, is dit een geoorloofde uitgave? Waarom is de raad bij de 

berap niet gewaarschuwd over de overschrijding, zie nota waardering en afschrijving. Heeft de 

gemeente De Bilt al ingestemd met het voorstel. Gepland was dat de kazerne medio 2022 

gereed zou zijn, wat zijn de redenen voor de vertraging? Wanneer en hoe is de raad hierover 

geïnformeerd.  

 

       D66 vraagt of er niet eerder een moment was, nu werd voorzien dat de kosten overschreden 

       zouden worden, om de raad te informeren over de overschrijding en het deels anders inzetten 

       van het budget. In de dagbrief vandaag stond niet helemaal duidelijk wanneer over het geheime  

       stuk gesproken mag worden, de toevoeging ‘tenzij de vergadering besloten wordt’ had dit  

       kunnen verduidelijken.  

 

       VVD wil ondanks de hogere uitgave toch ook benadrukken dat het hier gaat om nieuwe 

brandweerkazernes. Het is belangrijk dat ze er zijn en goed zijn ingericht. Men gaat er vanuit dat 

de raad wordt geïnformeerd als er zekerheid is dat een extra investering nodig is.  

 

       GroenLinks benadrukt het maatschappelijk belang, er is wel zorg of de raad voldoende aan het  

stuur staat, als je een overschrijding ziet aankomen meldt het aan de raad. 

 

       Wethouder Wisseborn vindt het geen ongeoorloofde uitgave. Het is deels voor wat anders 

gebruikt vanwege de scope wijziging. Er is nu pas inzicht in de getallen en het wordt daarom nu 

voorgelegd. In de Jaarstukken voor 2021 is over Nigtevecht al een melding gedaan. De Bilt 

neemt deze maand ook een besluit. Vraag van Samen Stichtse Vecht naar de redenen van 

vertraging bouw kazerne wordt schriftelijk beantwoord. Dat Loenen en Kockengen niet uit de 

beoogde scope zijn gefinancierd verdient niet de schoonheidsprijs, dit had eerder gerapporteerd 

moeten worden.  

 

Actiepunt wethouder Wisseborn: vraag Samen Stichtse Vecht naar redenen vertraging 

bouw kazernes schriftelijk beantwoorden.  
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→ Kan als hamerstuk naar de raad van 1 november, Streekbelangen en Samen Stichtse Vecht 

geven aan, i.v.m. beantwoorden van vragen, als het een bespreekstuk wordt. 

 

7. Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2023 VRU 

Lokaal Liberaal mist een passage over de stroomstoringen in Maarssen in het stuk, de risico’s en 

gevolgen daarvan. Water/scheepvaart is laag risico terwijl de pont in Nigtevecht door de minister 

wordt gezien als groot gevaar. Vrachtschepen en vervoer van gevaarlijke stoffen zijn 

onderbelicht. Sinds 2016 zijn re geen noemenswaardige dingen gebeurd rondom virussen staat 

er in het rapport, er is de coronacrisis geweest waarover niets is vermeld.   

ChristenUnie-SGP vraagt wat de betekenis is van flexibele opschaling, zijn wij daartoe in staat? 

D66 zegt dat op pag. 25 bij ondermijning de aanpak van drugscriminaliteit ontbreekt. 

Samen Stichtse Vecht adviseert zelf contact op te nemen met het ministerie wat betreft de 

stroomstoringen.  

 

Burgemeester Reinders zegt dat het stuk niet is bedoeld om alles dekkend te zijn. De 

stroomstoringen horen hier niet in thuis, bij het beleidsplan dat wordt opgesteld komt dit wel 

terug. Het college is in overleg met Stedin. Wat betreft Amsterdam-Rijnkanaal en de pont is een 

verschil van inzicht met de minister, de risico’s zijn volgens de burgemeester beperkt en 

voldoende afgedekt. Corona is een langdurige crisis waarop in het stuk wel wordt geanticipeerd. 

Flexibel opschalen betekent hoeveel menskracht en materieel is nodig om een incident te 

bestrijden. Ondermijning is een belangrijk punt maar niet specifiek voor de VRU. 

 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 1 november. 

 

 Korte schorsing van 21:17-21:23 uur. 

 

8. Voortgang doorontwikkeling Organisatie 

In de RIB’s 38 en 42 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Wethouder Polman zal 

dit ook verder niet meer toelichten. De fracties worden in de gelegenheid gesteld vragen te 

stellen aan de wethouder.  

 

Streekbelangen vindt het positief dat het rapport veel input heeft vanuit de medewerkers, het is 

het bureau gelukt de pijnpunten naar boven te halen, dat geeft vertrouwen. Hoe kijkt de 

wethouder naar de adviezen en hoe wordt hieraan invulling gegeven.  

 

Wethouder Polman is blij dat er ruime input is opgehaald in het rapport bij de medewerkers. 

College erkent en herkent het rapport, onderschrijft de adviezen, belangrijk om geen nieuwe 

grote interventies te doen, kijk naar wat er loopt en wat krachtig is. Accent op inkoopproces, 

projectmatig werken en onboarding programma. Cruciaal is het gesprek aangaan op alle 

niveaus, ook met de medewerkers in het team, n.a.v. het rapport en de organisatievisie en in het 

kader van de beleidsagenda.   

 

ChristenUnie-SGP vraagt wat er wordt gedaan om de kennis te borgen om processen minder 

afhankelijk te maken van het behoud van medewerkers. Coalitieakkoord is leidend, welke 

keuzes zijn gemaakt die afwijken van wat we nu doen.  

 

Wethouder Polman zegt dat er een traject loopt voor het verbeteren van processen, het is lastig 

om kennis te borgen, de arbeidsmarkt trekt aan het personeel. We richten ons niet meer op wat 

we niet doen maar op wat we wel doen, prioriteit aan het coalitieakkoord, die punten extra 

inspanning, daarnaast doen we ook andere dingen, zeker met acute zaken zoals het 

leerlingenvervoer en de energiearmoede. Dan moet ander werk blijven liggen zoals 

uitvoeringsprogramma duurzaamheid.  

In reactie op de opmerking van Samen Stichtse Vecht dat de salariëring ook aandacht behoeft 

zegt de wethouder dat dit voor veel mensen wel belangrijk is maar het staat niet bovenaan. We 
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willen wel naar een strategische personeelsplanning waarbij in een breder kader naar de 

organisatie wordt gekeken.   

 

Het Vechtse Verbond ziet in het rapport een aantal bevestigingen over discussies uit het 

verleden, bijvoorbeeld dat het gaat om een reorganisatie naast een doorontwikkeling. Is er 

politieke invloed op het ambtelijk apparaat en hoe groot is die, er wordt met geen woord 

gesproken over bestuurlijke verantwoordelijkheid, op welke wijze gaat het college invulling 

geven aan de adviezen om geen nieuwe activiteiten te starten en expliciet maken van 

prioriteiten en is er een tijdpad. 

 

Wethouder Polman zegt dat er politieke invloed is op de ambtenaren, in samenspraak worden 

zaken opgepakt, het rapport geeft een scherpe reflectie op de afgelopen periode, binnen een 

aantal randvoorwaarden wordt de directie in positie gebracht om sturing te geven aan de 

organisatie, er worden expliciet prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt, ga gericht aan de slag, 

doe het via de lijn. In de zomer moeten we een forse slag hebben gemaakt maar dit loopt 

daarna door in een volgende fase.  

 

GroenLinks is tevreden hoe het gaat, wel zorgelijk de maatschappelijke ontwikkelingen gaan 

door en moeten niet teveel uit de pas lopen. Problemen zijn ook regionaal, is er gekeken naar 

samenwerking waarbij ambtelijke capaciteit wordt verdeeld met gemeenten Utrecht, Amsterdam 

of provincie.  

 

Wethouder Polman zegt dat er een dilemma is i.v.m. maatschappelijke ontwikkelingen en 

capaciteit dus moet je keuzes maken. Daar is oog voor. Er is regionale samenwerking opgezet 

maar wij zijn niet de enige organisatie met personeelstekort en je moet soms zelf ook personeel 

inzetten voordat je kunt lenen dus dat schiet nog niet op. Kennis delen gebeurt wel aan de 

verschillende bestuurstafels. 

 

Samen Stichtse Vecht wil onderzoek hoe onze bewoners nu tegen de gemeente en het bestuur 

aankijken. Wat heeft het tekort aan capaciteit voor invloed op de inwoners. De monitor sociale 

kracht geeft al aan dat er veel mis gaat. Gezamenlijk de schouders eronder zetten want 

uiteindelijk doen we het voor de inwoners.   

 

Wethouder Polman vraagt zich af wat je met een meting wilt bereiken en vindt het nu niet zinvol, 

er is een tevredenheidsonderzoek dienstverlening Wmo uit 2021, op een later moment kan wel 

worden gekeken of het nuttig is zo’n onderzoek te doen bij een bredere groep om te kijken of je 

hebt bereikt wat je voor ogen had.  

 

D66 vindt het rapport niet heel verrassend wel ernstig van inhoud, goed om na te denken wat de 

rol van de raad is geweest in het proces, hoe kunnen we het anders/beter doen, we moeten hier 

samen uitkomen. Oproep aan de partijen om zich ter verenigen om de klus te klaren. Een 

heldere visie, richting en tijdpad geeft rust. Betrek de raad bij een begroting die meer richting 

geeft en inhoudelijk meetbaar is, zonder daaraan echt sturing te geven, zie aangenomen motie 

van Maarssen 2000 uit 2018 die niet is uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek. Wellicht kan 

wethouder bij het fractievoorzittersoverleg aanschuiven.  

 

Wethouder Polman heeft het tijdpad geschetst. De raad wordt betrokken bij het traject realistisch 

begroten, Uitvoeringsprogramma duurzaamheid komt eind Q1 waarin doelen en activiteiten 

meer aan elkaar worden gekoppeld. Aparte commissie is aan de raad, rapport zegt wel raad 

‘pak je rol’. De organisatie moet aan de slag. Informeel kan de raad het gesprek aangaan met 

directie.  
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In reactie op de vraag van ChristenUnie-SGP naar het perspectief, lichtpunten voor de komende 

periode zegt de wethouder het vertrouwen te hebben de goede kant op te gaan maar het is een 

lang en intensief traject. 

 

VVD ziet veel positiefs van de medewerkers in het rapport, de aanleiding van de 

doorontwikkeling wordt nog steeds gezien door de medewerkers, dat is voldoende bodem om de 

komende tijd met elkaar stappen te zetten om een succes te maken van aanpassingen waarvan 

iedereen vindt dat die gedaan moeten worden om de organisatie beter te laten functioneren, er 

is behoefte aan rust, daadkracht en focus, er is vertrouwen dat het goed komt, het is een lange 

weg met aantal obstakels, nadruk ligt wel veel op de leiding van de organisatie,  

organisatieontwikkeling is te weinig iets van de medewerkers zelf, gemist wordt een 

doorvertaling hoe de medewerkers zelf een rol konden spelen, hoopt voldoende aandacht 

hiervoor in de komende periode. 

 

Wethouder Polman zegt dat de medewerkers het gesprek kunnen aangaan in het kader van de 

organisatieontwikkeling en de beleidsagenda.  

 

SP vraagt de cijfers over in- en uitstroom. Als er te weinig personeel is, is het dan nog 

bestuurbaar. 

 

Volgens de wethouder is het nog bestuurbaar, de ondergrens is moeilijk te bepalen, de 

uitstroom stabiliseert maar is nog steeds te hoog, het aantal vacatures ligt rond 40, er is meer 

balans maar we zijn er nog lang niet. Ziekteverzuim is te hoog, dit is zorgelijk, hier gaan we mee 

aan de slag met specifieke aanpak. 

 

CDA mist concrete acties in het rapport, advies is ga in gesprek met de medewerkers, wordt dit 

extern begeleid? 

 

Wethouder Polman zegt dat er gesprekken komen op teamniveau, bij de vormgeving daarvan is 

een extern bureau betrokken. Concrete acties: inkoop op orde brengen, projectmatig werken, 

aanpak ziekteverzuim, proces onboarding. 

 

PvdA zegt dat we blij moeten zijn dat er veel mensen zijn die bij de gemeente willen werken, 

hoge uitstroom en ziekteverzuim, er wordt een angstcultuur ervaren, gevraagd wordt of een 

medewerkers tevredenheidsonderzoek is overwogen. 

 

Wethouder Polman zegt dat maandelijks metingen worden gedaan hoe men zich voelt, bij het 

rapport zijn ca. 50 mensen betrokken nu wordt het gesprek met iedereen aangegaan, jaarlijks is 

er een breder medewerkers tevredenheidsonderzoek. 

 

Over 3 maanden komt de wethouder terug met een update. 

 

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

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

13-10-2022 

JW 


