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Verslag van de informatieve commissie II, gehouden op dinsdag 13 december 2022 om 19.30 uur in 
het Koetshuis van Boom en Bosch te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ike Roetman 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Kenneth de Boer 
D66 Mark Tassche, Steven Lameris, Lisanne Peelen    
VVD Mischa de Wit 
GroenLinks Mariet Brandts, Marja van Gaalen,  
CDA Sarah van Lindeberg-Hes 
Streekbelangen        Marieke Vis-Versloot, Jan van Sligtenhorst 
PvdA Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Victor van Dijk  
Samen Stichtse Vecht Riette Habes, Primla Jaipal, Sander Jonker 
BVNL Daniel Bekkers 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Raymond Fiscalini 
SP Tineke de Vries 
 
Burgemeester en Wethouders: Karin van Vliet, Dick Polman. 
 
Ook aanwezig: Else Boss, Dennis van der Graaf, Saskia Hovinga, Madeleine Frelier (BBO) 
   
 
1. Opening 

De voorzitter opent de commissievergadering en heet de belangstellenden, sprekers, 
wethouders en commissieleden welkom. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. TIM SV 

Wethouder Dick Polman had vanavond graag het BDO rapport kunnen presenteren. Maar het 
onderzoek kost meer tijd en loopt nog. De belangen zijn groot en het is belangrijk om ook binnen 
de juridische kaders van de aanbestedingsprocedure te blijven. Uitgangspunt van het college is 
de continuering van de zorg voor de inwoners. Daarom heeft het college vandaag besloten tot 
een tussentijdse oplossing en een voorlopig bedrag van 2 miljoen voor 2022 beschikbaar te 
stellen aan TIM.  
 
Else Boss en Dennis van der Graaf lichten de toekenning van de 2 miljoen toe:  
- TIM heeft een groot financieel probleem. Maar men moet nu al wel verplichtingen aan 

kunnen gaan voor het komende jaar, met zorgorganisaties en onderaannemers. Daarom is 
er een extra bijdrage van 2 miljoen beschikbaar gesteld. Met als doel: de continuïteit van de 
zorg. Er zijn wel aanvullende voorwaarden gesteld rondom inzicht in de kostenontwikkeling. 

- De problematiek is financieel en juridisch zeer complex. Daarom loopt het BDO- onderzoek. 
- De 2 miljoen is vastgesteld op basis van data uit de periode 2019-2021. Na de aanbesteding 

bleken de kosten voor Jeugd en WMO uit 2021 veel sterker gestegen dan verwacht. De 
oorzaak komt grotendeels door corona, maar het is ook een landelijke trend. Deze zorggroei 
had meegenomen moeten worden bij de aanbesteding. De gemeente had gehoopt dat met 1 
contractpartner de groei om te buigen. 



 

Pagina 2 van 3 
 

 

- Er is sprake van een open-einde regeling voor de gemeente. De gemeente neemt nu de 
verantwoordelijkheid, vooruitlopend op BDO-onderzoek. Deze oplossing valt binnen de 
mogelijkheden van de Aanbestedingswet (‘een onvoorziene exogene factor’). 

- Dekking: 1 miljoen komt uit reservering voor TIM SV (het ‘ventiel’ voor transitie). Dit ventiel is 
er omdat je niet eenzijdig het risico bij een externe partij kunt leggen om zorg te leveren 
binnen de open-einde regeling. Daarnaast is er een onderbesteding binnen taakvelden 
Jeugd. De definitieve afrekening volgt in 2023 bij de jaarrekening. Er is een risico dat er op 
programmaniveau een overschrijding nodig is. 

- Deze toekenning van 2 miljoen voor 2022 staat los van de uitkomsten van het BDO-
onderzoek. Het betreft een voorlopige toekenning. Op basis van de jaarrekening komt er een 
definitieve bijstelling. 

 
Samenvatting van de vragen uit de commissie: 

- Er is onvrede vanuit de commissie over de communicatie. De commissie had de presentatie 
van het BDO-rapport verwacht. Dat had beter gecommuniceerd kunnen worden, bijvoorbeeld 
via een RIB. De wethouder biedt zijn excuses daarvoor aan. Hij had ook gehoopt dat het 
rapport klaar zou zijn. 

- Gaat de raad niet over het toekennen van dit extra budget van 2 miljoen? De wethouder geeft 
aan dat het een afwijking binnen bestaand beleid betreft. Hij doet hiervan melding bij de raad 
en het wordt bij de jaarrekening inzichtelijk gemaakt. Maar de gemeente zal sowieso deze 
kosten op zich moeten nemen. 

- ‘Het ventiel’ kan eventueel ook in 2023 gebruikt worden. 
- Is er een plan B? Na het BDO-rapport is er een compleet beeld. 
- De wethouder verwacht in januari opnieuw naar de commissie te komen, met het rapport en 

de reactie vanuit het college daarop. Hij maakt een overweging om eventueel alleen het 
rapport te presenteren en overlegt hierover met de griffie.   
 

4. Kwaliteitskaart Spelen 
Wethouder Karin van Vliet licht toe dat de kwaliteitskaart een uitwerking van het beleidsplan 
‘buitenspelen natuurlijk’ betreft. Madeleine Frelier van ingenieursbureau OBB en beleidsadviseur 
Saskia Hovinga gaan verder inhoudelijk in op het proces en de kwaliteitskaart. 
 
Buiten is meer dan alleen spelen; het gaat ook om sporten, ontmoeten en bewegen. Je hebt 
centrale speelplekken binnen een kern en steunplekken dichtbij. Met veilige routes om er te 
kunnen komen. De gemeente wil kwaliteitskaarten maken. Dat betreft een breed toekomstbeeld 
op de thema’s spelen, sporten, ontmoeten en bewegen. Daarnaast worden per plek staalkaarten 
gemaakt hoe een plek er uit kan komen te zien. 

 
De afgelopen periode is de ‘harde data’ geanalyseerd en de kwaliteitskaart 1.0 opgesteld. 
Daarnaast zijn onder meer kinderrondgangen georganiseerd in de grote kernen. Daar speelt het 
meeste met betrekking tot de verdeling van de speelplekken. Deze problematiek speelt minder in 
de kleine kernen. Nu volgt de fase van de ‘zachte data’, door middel van een online vragenlijst 
met een visueel gedeelte. Deze vragenlijst wordt in februari uitgezet. Rond april is dan de 
kwaliteitskaart 2.0 klaar. Daarna worden er scenario’s gemaakt over de inrichting van de 
speelplekken. Daarbij wordt rekening gehouden met budget, tijd en menskracht. De scenario’s 
komen terug in de commissie na de zomer. 
 
In het verleden is een begin gemaakt met de herinrichting van de speelplekken per wijk. Daarna 
is de aanpak veranderd en gekozen om eerst naar verouderde speelplekken te kijken. Nu ligt de 
behoefte om eerst een gemeente breed beeld van het speelbeleid te hebben. Daar wordt nu met 
de kwaliteitskaart aan gewerkt. 
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Samenvatting van vragen uit de commissie: 
- Is bij de kinderrondgang (en straks bij de herinrichting) ook rekening gehouden met minder 

validen? Ja, de rondgang was met kinderen met verschillende mogelijkheden. Ook bij de 
online enquête wordt een uitvraag gedaan naar wensen van minder validen.  

- De enquête is zo gemaakt dat een zo breed mogelijke groep inwoners erop kan reageren. 
Men kan altijd contact met de gemeente opnemen. De vragenlijst wordt gepromoot via 
bewonersverenigingen, sport, scholen, bibliotheek etc. 

- Er is onderscheid in de vragenlijst tussen kinderen en volwassenen. 
- Wat gebeurt er met alle informatie die er al is vanuit de bewoners? Alles wat er al is en 

bekend is, wordt meegenomen bij het maken van de kwaliteitskaart 2.0. Intussen is de 
bevolking ook veranderd, dus het is nu geen vreemd moment om een nieuwe uitvraag te 
doen om het gemeente-brede beeld te kunnen bepalen. 

- Advies: betrek ook de dorpsraden. De komst van de kwaliteitskaart zal er ook voor zorgen 
dat de gemeente makkelijker kan reageren op buurtinitiatieven. 

- Hoe wordt de fysieke staat van de speeltuinen bepaald? Door de jaarlijkse 
veiligheidsinspectie en door de onderhoudsaannemer die zichtinspecties houdt.  

- Hoe wordt omgegaan met de beweging van bewoners? Straks elke 5 jaar monitoren of de 
kwaliteitskaart nog klopt. Verwachtingen over prognoses in een wijk worden nu niet 
meegenomen, maar is een optie.  

- Er komt een actieve terugkoppeling naar inwoners. Aan de hand van de kwaliteitskaart 2.0 
komt er een vervolgplanning voor de herinrichting. Als een speelplek heringericht wordt, komt 
er een kleiner participatietraject met de direct betrokkenen over de daadwerkelijke invulling 
van de speelplekken.  

- Wat gebeurt er met de afspraken die al zijn gemaakt met bewoners? Er was een lijst met 12 
speelplekken. Die lijst blijft bestaan en de gemaakte afspraken blijven staan. 

- Het gaat om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Dus er wordt per plek breder gekeken 
dan alleen spelen voor kinderen. 

- Er is een budget voor speeltuinen. 
- In de zomer wordt verwacht dat de scenario’s klaar zijn. Daarna wordt een vervolgplanning 

gemaakt. Het onderwerp komt nog terug naar de commissie.  
 
5. Sluiting 

De voorzitter dankt de kijkers thuis, belangstellenden, sprekers, wethouders en de 
commissieleden en sluit de vergadering om 21:50 uur. 

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

 
 
AMH 
14-12-2022 
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