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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 18 oktober 2022 om 19:30 uur in het Koetshuis/ de raadszaal van Boom en Bosch in 
Breukelen. 

 
Aanwezig  Agendapunten 

Voorzitter Rick Nederend 

Griffier Jacqueline Willenborg 

 
De leden   

Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 1 t/m 3d 

VVD Bas van Schaik 1 t/m 3b, 3d 

VVD Babet de Vries 3c 

D66 Mark Tasche 1 t/m 3a, 3c 

D66 Peter van Dam 3b 

D66  Lisanne Peelen 3d 

GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 3b 

GroenLinks Marja van Gaalen 3c 

GroenLinks Mariët Brandts 3d 

Streekbelangen Marieke Vis-Versloot 1 t/m 3d 

CDA René Nijland 1 t/m 3d  

PvdA Lukas Burgering 1 t/m 3d  

ChristenUnie-SGP Ike Roetman 1 t/m 3b, 3d 

ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 3c 

Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 1 t/m 3d 

SP Tineke de Vries 1 t/m 3d 

Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 3d  

 
Burgemeester en Wethouders 

Het hele college is aanwezig 

 

Afwezig 

Belang van Nederland 

 

Verder aanwezig 

Gijsbert Heij Beleidsadviseur financiën  

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de commissievergadering en heet iedereen welkom.  

    

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt conform vastgesteld.  

 
3. Programmabegroting 2023 
De behandeling vindt plaats in 4 blokken. 
 
3a Algemeen en paragrafen. 
 
Meerdere fracties spreken hun complimenten uit voor deze Programmabegroting, de vorm is goed, 
hij is goed leesbaar, duidelijker en ook het indienen van de technische vragen via Pepperflow heeft 
men als positief ervaren.  
 
GroenLinks: maatschappelijke trein dendert door, begroting straalt te weinig ambitie uit en er is een 
gebrek aan concrete doelstellingen, dat is teleurstellend, het is vooral planvorming, wat is er de 
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vorige periode gebeurd, er is teveel stilgestaan, daar plukken we nu de vruchten van, politieke 
verantwoordelijkheid van de coalitiepartners.   
CDA: wel ambitieus, plannen niet te herleiden naar budgetten, vraag over indexatie loonschalen (2% 
ipv 2,6% uit meicirculaire). 
Het Vechtse Verbond: teveel is op de achtergrond geraakt, nu samen werken aan het realiseren van 
de ambities, ook de raad hierbij betrekken. Grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente, 
er komen nog veel kosten aan die nu nog niet zichtbaar zijn.  
ChristenUnie-SGP gaat ervanuit dat het college de financiële vertaling van de ambities goed heeft 
gedaan zodat dat we in het kader van de berap niet voor verrassingen komen te staan, fractie is 
voorstander van effectindicatoren, de vraag van Samen Stichtse Vecht naar zicht op  

hoeveel van het budget daadwerkelijk terecht komt bij de inwoner is interessant, hoe liquide is de 

Algemene reserve, gemist worden de raadsrapporteurs in het stuk, er zit een verschil tussen het 

aantal te realiseren woningen tot en met 2026 in de bijlagen (747) en programma. 3 (2.300), fractie is 

positief, focus houden en denkt dat de uitdagingen worden opgepakt.  
Samen Stichtse Vecht vindt het gezien de opzet van de begroting lastig om dekking te vinden voor 
een tegenvoorstel en lastig om te zien waar de grote verschillen zitten, gemist wordt het gemeentelijk 
vervoersplan, veel mijlpanen staan in 2022 en 2023, worden dit jaar de voorbereidende 
werkzaamheden gefinancierd? Veel geld gaat naar de eigen organisatie ICT, personeel dit leidt tot 
meer overhead. 
SP vindt dat vrijgekomen gronden uit verkoop van vastgoed geoormerkt moeten worden voor sociale 
woningbouw, zij overwegen een motie, fractie verwacht een stijgende lijn bij o.a. kwijtscheldingen, 
hoe gaan we huurders van particuliere woningen helpen bij verduurzaming, zij zouden graag 
rekenkameronderzoek zien naar het deel van de euro dat daadwerkelijk bij de inwoner terecht komt 
binnen het sociaal domein. 
PvdA vindt het voor de werving van personeel belangrijk dat er genoeg ambities zijn, wij zijn nog 
steeds niet goed in staat ambtenaren aan te trekken en te behouden, wat gaat college doen om de 
ambitie waar te maken. Fractie zet er vraagtekens bij of de begroting in evenwicht is, PvdA wil liever 
sociaal investeren in mensen, werkgelegenheid, duurzaamheid, dan een reserve opbouwen.  
Streekbelangen zegt dat er in de huidige tijd veel onzekerheden zijn, is er een risico dat de capaciteit 
niet voldoende is voor de uitvoering van de ambities.  
VVD vraagt hoe het college kijkt naar de kwijtscheldingen en oninbare vorderingen bij belastingen. 
T.a.v. de solvabiliteitsratio, die dicht tegen meest risicovol aanligt, wordt de wethouder gevraagd naar 
zijn visie. 
Lokaal Liberaal waakt ervoor dat door externe factoren gaten in de begroting kunnen vallen dus 
voorzichtigheid is geboden, gezien huidige situatie tering naar de nering zetten en ambities beperken, 
basisdienstverlening en fundament op orde brengen, het is een uitlegbaar verhaal, voorzichtig zijn en 
hopen op betere tijden.   
D66 wil de punten uit haar verkiezingsbeloften realiseren, woningbouw, duurzaamheid en ‘laat 
niemand vallen’. Er zijn drie zorgpunten: projectplan toekomstgericht begroten, hoe gaan we dat 
doen, raad ook bij betrekken. Robuustheid van de begroting: risico’s onvoldoende ingeschat, 
weerstandsvermogen is te laag, grote zorgen over betrouwbare begroting. Realistische 
investeringsbegroting: de investeringskredieten moeten realistischer. 
 
Wethouder Wisseborn zegt dat het onzekere tijden zijn, ook voor de begroting, we moeten de 
komende periode oppassen. Langjarig is de loonindex 2%, als er een nieuwe cao komt wordt dit 
verwerkt en de raad via de berap geïnformeerd. Concreet zicht op het effect van de uitgaven blijft 
lastig, we willen daar in 2024 wel meer zicht op krijgen en hiervoor het gesprek gaan voeren. 
Sommigen uitgaven zijn niet rechtstreeks te relateren aan een inwoner. Het Mobiliteitsprogramma 
komt in december in de commissie. De kwijtscheldingen zijn stabiel en de oninbare vorderingen zijn 
er niet zoveel dit wordt door de BghU uitgevoerd. Er zijn wel meer betalingsregelingen. De raad wordt 
vroegtijdig betrokken bij de plannen voor toekomstgericht begroten. Realistische 
investeringsbegroting, dat moet inderdaad beter. Vraag van ChristenUnie-SGP over solvabiliteitsratio 
wordt schriftelijk beantwoord.  
 
Wethouder Polman vindt dat de begroting voldoende ambitieus is om ambtenaren aan te trekken, er 
liggen op diverse terreinen voldoende uitdagingen. De vraag van Samen Stichtse Vecht over meer 
overhead wordt schriftelijk beantwoord.  
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Wethouder Van Liempdt zal in het stuk de juiste woningaantallen opnemen.  
 
Actiepunt wethouder Wisseborn: vraag van ChristenUnie-SGP over solvabiliteitsratio 
schriftelijk beantwoorden.  
 
Actiepunt wethouder Polman: vraag van Samen Stichtse Vecht over meer overhead schriftelijk 
beantwoorden.  
 
Actiepunt wethouder Van Liempdt: (ChristenUnie-SGP) aantallen te realiseren woningen in 
bijlage en pag. 3 aanpassen. 
 
Korte schorsing van 21:00-21:05 uur. 
 
3b Programma 1 Bestuur en 2 Veiligheid 
 
ChristenUnie-SGP is redelijk tevreden, wil betrokkenheid van de inwoners bij het realiseren van de 
doelstellingen. 
GroenLinks vraagt of uitkomst van het rapport Herenweg-Gageldijk niet voldoende basis is voor 
strategisch financieel beleid, er wordt overwogen een amendement/motie in te dienen om de ambities 
voor de jongeren aan te scherpen. Geen gesprek maar verantwoording afleggen. De problemen zijn 
bekend, jongeren hebben behoefte aan actie.  
Lokaal Liberaal wil meer cameratoezicht, aandacht voor veiligheid fietsers en project Waaks nieuw 
leven inblazen, praat met jongeren. 
Samen Stichtse Vecht mist informatiepositie raad, wil eerdere motie herschrijven en opnieuw 
indienen. Gemist wordt de jeugdparticipatie. Gemist worden mogelijkheden om in contact te komen 
met de inwoners, het vertrouwen is wankel dus moet daarin worden geïnvesteerd, bijv. tent in de wijk, 
nieuwjaarsreceptie, zomerbijeenkomst. Geld vrij maken om juist de boer op de gaan. Fractie gaat niet 
akkoord met de financiële doorwerking t.a.v. de investeringen brandweerkazernes.  
VVD gaat er vanuit dat het programma veiligheid uitvoeriger gedefinieerd gaat worden in het IVP 
waarin wordt opgenomen wat de gemeente wil bereiken in het kader van veiligheid.   
SP vraagt of inwonerspanel alleen digitaal is, alleen voor inwoners doen niet voor bedrijven, daarvoor 
is een ondernemersloket. 
Streekbelangen vindt dat met alle inwoners in gesprek gegaan moet worden niet alleen specifiek met 
de jeugd. Hopelijk dat begroting in de toekomst meer meetbaar is zodat raad in staat wordt gesteld 
de controlerende functie uit te oefenen.  
D66 vindt de participatie een belangrijk onderdeel, de rek is eruit men voelt zich niet 
vertegenwoordigd door de politiek, jeugd moet nadrukkelijker genoemd worden in dat verband. 
Gesprek over ondermijning met alle ondernemers voeren, zijn de mijlpalen een ambitie of een 
streven. 
Het Vechtse Verbond vindt ook participatie van vooral jongeren belangrijk, ga de scholen bezoeken, 
geeft gastlessen over politiek. Ga met provincie in overleg over onveilige wegen, meer blauw op 
straat in ochtenduren bij scholen. 
 
Wethouder Wisseborn zegt dat het rapport over Herenweg-Gageldijk niet voldoende is, het 
verbetertraject wordt breder ingezet. Volgens hem is de tent in de wijk niet geschrapt. De mijlpalen 
zijn ambities waarover verantwoording wordt afgelegd. Het is goed om te volgen welke voornemens 
provincie en rijk hebben met hun wegen, bij ontwikkelingen wordt contact gelegd met de dorpsraden.   
 
Wethouder Polman zegt dat informatie over het inwonerspanel onderweg is naar de raad. Risico’s die 
zich voordoen hebben uiteraard effect op organisatie, er zullen dan prioriteiten gesteld moeten 
worden.  
 
Burgemeester Reinders zegt dat de inzet van politie en BOA’s operationeel voldoende is geregeld, 
ook nemen zij de scholen mee. Er is ook oog voor andere vormen van ondermijning maar in het 
buitengebied is dit een speerpunt in het kader van het keurmerk veilig buitengebied waar de 
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gemeente zich voor wil kwalificeren. De training bewustwording en weerbaarheid is voor de raad in 
nieuwe samenstelling, dus voor alle raadsleden.  
 
Korte schorsing van 21:50-21:55 uur.  
 
3c Programma 3 Fysiek 
 
Het Vechtse Verbond vindt draagvlak van onderaf belangrijk, bij omgekeerd inzamelen 
opmerkingen/aanbevelingen betrokken bewoners serieus nemen, behoud van openbaar vervoer en 
zorg voor veilige bushaltes.  
PvdA zegt dat vragen over aardgas nog niet zijn beantwoord en herhaalt deze. Vraag om eerder, om 
19:00 uur, verlichting uit te doen bij gemeentelijk vastgoed.   
VVD mist Cronenburgh op de prioriteitenlijst, blij met budget voor vervangen en uitbreiden openbare 
verlichting, donkere plekken oppakken t.a.v. vervanging openbare verlichting moeten we een 
achterstand inhalen is dat realistisch. 
Lokaal Liberaal is blij met de ambities, middelen en capaciteit zijn beperkt dus complimenten dat 
projecten doorgaan.  
GroenLinks ziet weinig concrete doelen en ambities, wat is het resultaat van de mijlpalen, wil meer 
concrete getallen wat betreft de te bouwen woningen, wat gaat college doen om het woningtekort in 
tussenliggende periode op te lossen, kijkt men naar tijdelijke woningen, ambitie moet zijn wachttijd 
omlaag brengen of concreet aantal woningen noemen dat gerealiseerd wordt. Gebrek aan 
klimaatambitie, geen duidelijke doelen of resultaten, in plaats van niemand verplichten om van het 
gas af te gaan inwoners begeleiden in de energietransitie.  
D66 is blij met de woningbouwplanning, dit is voor Maarssenbroek en Nieuwer ter Aa, wat zijn de 
plannen voor de andere 30 woningbouwprojecten, gemeente zou samenwerken met corporaties en 
ingenieursbureaus, daar ziet men niets van terug. Wil meer duurzaamheidsmaatregelen zien als 
zonnepanelen zonnevelden, warmtepompen.     
Samen Stichtse Vecht deelt de zorg dat de woningbouwopgave eenzijdig is ingevuld en ziet uit naar 
de prioriteitenlijst, aandacht voor verstedelijking Maarssenbroek, dit heeft gevolgen voor de 
leefbaarheid, geen voorstander van permanente bewoning recreatiewoningen, recreatie is 
ondermaats in de ambities, investeren in kwaliteitstoerisme. Bij afvalscheidingsstation wordt ter 
financiering woonopgave Zogwetering niet genoemd, gaan we voorfinancieren /lenen? Op pag. 111 
staat het aantal kilo’s restafval, dat is niet volgens de ambitie, op de lijn die gevolgd wordt graag een 
toelichting.  
Streekbelangen is blij met de lijst van projecten maar ziet liever dat er gebouwd wordt in de hele 
gemeente. 
CDA vraagt of het budget voor duurzaamheid € 180.000 per jaar toereikend is, blij met plan van 
aanpak vitaal platteland, hopen op een concreet SMART programma en waar komt dit terug in de 
begroting. 
ChristenUnie-SGP vraagt zich af of we de 4.500 in 2030 woningen gaan halen. Pag. 30 exploitatie 
sociale huurwoningen aan woningcorporaties toekennen, is dat haalbaar. 
SP vindt alles maar mager en langzaam, het college is niet doordrongen van de woningnood, laten 
we per half jaar de wachtkolom in beeld brengen dan weet iedereen waar die aan toe is.  
 
Wethouder Wisseborn vindt de planning voor vervangen verlichting realistisch, het 
afvalscheidingsstation heeft geen relatie met Zogwetering, voor de extra ondergrondse containers is 
geld gereserveerd, er komt een apart voorstel, het beleid voor afvalverwerking wordt geëvalueerd, 
daaruit kan een nieuwe ambitie voor restafval komen.  
 
Wethouder Van Liempdt zegt dat de mogelijkheden van tijdelijke woningen worden onderzocht, aan 
de uitbreiding wijk Cronenburgh wordt op de achtergrond gewerkt er is nu nog geen projectteam dus 
daarom staat het project nog niet op de lijst. Als een project is afgehandeld kan de capaciteit voor 
een ander project worden ingezet. De raad kan niet zomaar een wijziging in de lopende planning 
aanbrengen. In 2023 wordt het woningbouwprogramma vastgesteld. De gevolgen van de 
verstedelijking van Maarssenbroek hebben de aandacht zie o.a. project schoon, heel en veilig. 
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Wethouder Polman zegt volgende maand met een aanpak energiearmoede te komen met een aantal 
kleine maatregelen voor huurders van particuliere woningen, de twee vragen (90) van de PvdA zijn 
beantwoord, college gaat kijken wat er t.a.v. bezuinigen op verlichting gemeentelijk vastgoed mogelijk 
is. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid komt eraan, blij met het budget voor duurzaamheid, ook van 
het Rijk worden nog extra middelen verwacht voor duurzaamheid in de komende jaren.  
 
Toezegging wethouder Polman: (PvdA) kijken naar mogelijkheden bezuiniging op verlichting 
gemeentelijk vastgoed.  
 
Korte schorsing van 22:55-23:00 uur. 
 
3d Programma 4 Sociaal en 5 Samenleving 
 
GroenLinks vindt het lastig de controlerende taak goed uit te voeren, het is lastig ambities te vertalen 
naar bedragen, waar gaan we concreet naartoe met vroegsignalering, goed punt zijn de huiskamers 
voor ontmoeting, belangrijke voorzieningen staan op het spel. TIM is zorgwekkend, hoe wordt 
kwaliteit van de dienstverlening gemonitord. Aandacht voor passende respijtzorg, als mijlpaal de 
respijtwijzer opnemen, de groep Oekraïners wordt wel benoemd maar andere vluchtelingen niet, 
fractie overweegt een motie nu de situatie in Ter Apel zo uit de hand loopt t.a.v. kinderen, tekorten in 
de kinderopvang is zorgelijk. 
D66 gaat in op het voornemen om een regenbooggemeente te worden, is verbaasd dat de lhbtiq plus 
doelgroep niet expliciet wordt benoemd, er komt een actieplan maar er is geen geld gereserveerd 
naast een bedrag van € 5000. Hoe ziet college beheersing van de risico’s op overschrijdingen binnen 
het sociaal domein en ruimte om uitvoering te geven aan het actieplan regenbooggemeente.  
PvdA vraagt naar de gevolgen van de financiële situatie van TIM bij deze begroting, lokale 
ondernemers hebben het moeilijk dus toch graag kijken naar mogelijkheden voor stimulansen, om de 
grens van de minimum inkomens norm te verhogen van 120% naar 130 % is € 676.000 nodig, dit 
budget moeten we gaan vinden desnoods t.l.v. algemene reserve. 
Lokaal Liberaal wil het speeltuinenbeleid nieuw leven inblazen als er weer geld is. 

Samen Stichtse Vecht mist doelgroepenvervoer, hoe gaat de gemeente hier vorm aan geven nu de 

provincie dit niet meer per 2024 financiert, mist bij Integraal beleidskader sociaal domein bij passend 

onderwijs nabij de kinderen en de schoolgang, fractie overweegt een motie, voor huisvesten van 

vluchtelingen naast lokaal initiatief kijken hoe dit initiatief kleinschalige opvang bij particulieren te 

ondersteunen, inzet gemeentelijk vastgoed? Harmonisatie binnensport zit niet in de begroting.  
SP heeft een vraag over budget harmonisatie buitensport, TIM hoe voorkomen in de toekomst 
aanbesteding uit de klauwen loopt, wat zijn mogelijkheden voor de raad om op tijd bij te sturen.  
CDA budget harmonisatie buitensport mocht dat niet toereikend moet dat uit reserves komen, hoe 
concreet gaan we inzetten op huisvesting arbeidsmigranten. 
Het Vechtse Verbond vindt situatie TIM zorgelijk, adequate controle is nodig, energiearmoede mag 
niet in de knel komen door het verleggen van prioriteiten zoals opvang vluchtelingen.  
VVD is blij met focus op economie, kijkt uit naar huisvestingsplan onderwijs, wil meedenken bij 
oplossen uitdagingen jeugd en wmo.  
ChristenUnie-SGP wil pro actieve houding t.a.v. kinderen van vluchtelingen en integrale aanpak bij 
complexe multi problematiek in gezinnen door tijdelijk persoonlijke begeleiding. 
 
Wethouder Van Liempdt wil geen sociale woningen beschikbaar stellen voor huisvesting 
arbeidsmigranten, onderzoeken daar waar ze werken dient opvang te worden geregeld.  
 
Wethouder Polman zegt dat het onderzoek bij TIM is gestart, donderdag komt er een RIB uit met de 
onderzoeksopzet, of er nog meer risico’s zijn is niet duidelijk, via maand- en kwartaalgesprekken met 
TIM wordt de kwaliteit van dienstverlening gemeten, er spelen meerdere risico’s binnen het sociaal 
domein, bij TIM kijken hoe is het gegaan met sturing wat leren we daarvan en wat is de rol van de 
raad, gemeente heeft geen subsidies voor directe stimulansen voor het bedrijfsleven, behalve in 
Maarssen en Breukelen met winkeliers in gesprek over stimuleren winkelgebied. Voor bedrijven is 
ook een regeling voor aanvragen steun (BBZ) i.k.v. energiearmoede. Er wordt overigens gekeken 
naar een regeling voor ondernemers i.k.v. energiearmoede. 
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Wethouder Van Vliet zegt dat voor contacten in de wijken instanties subsidie krijgen van Welzijn, over 
tekort bij kinderopvang gaat de gemeente niet, plan voor de regenbooggemeente wordt in de lokale 
inclusieagenda opgenomen, het budget is € 5000. In het kader van inspraak over herinrichting 
speeltuinen is onlangs een enquête uitgezet per locatie. Voor de harmonisatie binnensport komt in 
2023 nieuw beleid. Onafhankelijke begeleiding bij multiproblematiek is er al door vrijwillige 
bewindsvoering (maatjes vanuit Handje Helpen en Stichting Leef). 
 

Actiepunt wethouder Van Vliet:  vraag Samen Stichtse Vecht schriftelijk beantwoorden: op 

bladzijde 41 wordt gesproken over de middelen voor wmo-voorzieningen van € 0,6 miljoen. Dit 

beschikbare bedrag zou € 0,2 miljoen lager zijn dan 2 jaar geleden. Hoe zit dit. 
 
De voorzitter zegt dat de Programmabegroting als bespreekstuk dor kan naar de raad van 8 
november. Hij verzoekt de fracties tijdig hun moties in te dienen.  
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:59 uur. 

 

 

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

 

JW 

20-10-2022  

 

 

 

  

 


