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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Bestuur en Financiën, gehouden op 
dinsdag 6 december 2022 om 19:30 uur in Boom en Bosch, Maarssenzaal in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Rick Nederend 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 1 t/m 7 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer 8 en 9 
VVD Bas van Schaik 1 t/m 9  
D66         Bert IJpeij                          1 t/m 9  
GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 9 
Streekbelangen Marieke Vis- Versloot 1 t/m 9  
CDA Marlous Scherpenzeel- van Schie 1 t/m 9  
PvdA André Kooij 1 t/m 9 
ChristenUnie-SGP Immanuel Wijland 1 t/m 9 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes  1 t/m 9 
SP Tineke de Vries 1 t/m 9 
BVNL Wim Ubaghs 1 t/m 8 (tot 22:32 uur) 
 
Burgemeester en Wethouders 
Arjan Wisseborn VVD 
Ap Reinders Burgemeester 
 
Afwezig 
Het Vechtse Verbond 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De fractie van Het Vechtse 
Verbond is vanavond afwezig.  
 

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

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

4. Gemeentefonds Septembercirculaire 2022. 
PvdA vraagt of het niet handig was geweest de impact van de Septembercirculaire bij de 
bespreking van de begroting mee te nemen, dan was de discussie bij de begroting anders 
gelopen, nu de Septembercirculaire een positiever financieel beeld geeft. Welke mogelijkheden 
ziet het college voor nieuw, extra beleid. Zijn er nog andere, positieve ontwikkelingen te 
verwachten? 
SP ziet 5 ton in de Algemene Reserve voor de transitie Omgevingswet, hoe verhoudt zich dit tot 
het totale budget. Waar staat de Begroting Invoering Omgevingswet. 
Lokaal Liberaal, D66 en VVD zijn blij dat er financieel nu wat lucht is gekomen. 
GroenLinks wil niet sparen maar het geld nu versneld investeren in de energietransitie. 
ChristenUnie-SGP stemt in met het voorstel. 
 
Wethouder Wisseborn verwijst GroenLinks naar wethouder Polman. De organisatie is al jaren 
bezig met werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet, dit kost geld, hoeveel dit is 
t.o.v het totale budget kan hij niet zeggen. Het was nu procesmatig niet mogelijk de impact van 
de Septembercirculaire bij de begroting te betrekken. Mocht dat in de toekomst wel weer 
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mogelijk zijn dan zal dat uiteraard gebeuren. De Septembercirculaire is positiever dan andere 
jaren. Dit ligt niet aan de nieuwe financieringssystematiek, het is incidenteel geld, voor de jaren 
2026 en verder is er nog steeds een groot probleem. Er komen allemaal nieuwe taken op de 
gemeente af vanuit het Rijk, dat kost geld. Het totale budget moet gewoon omhoog. De VNG zal 
een stevige discussie moeten voeren met het kabinet.  
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december. GroenLinks, PvdA en SP laten weten als het 
een bespreekstuk wordt.  
 

5. Belastingverordeningen 2023 
De heer van ’t Hof spreekt in en vindt dat er een onderbouwing (met berekeningen) moet zijn 
van de kostendekkendheid van de belastingen.  
 
De voorzitter wijst er voor de discussie nog wel op dat de opbrengsten van de belastingen zijn 
vastgesteld in de Programmabegroting, die hangen samen met de tarieven.   
 
Samen Stichtse Vecht verzoek het college, net als de gemeente Utrecht doet, transparant te zijn 
over de berekeningsgrondslag.  
SP heeft vragen over de rioolheffing, is er wel eens overwogen om een ander systeem toe te 
passen met 2 tarieven voor 1- en meerpersoonshuishoudens  en voor niet woningen een 
percentage van de WOZ (zoals in Houten). Dat lijkt eerlijker. Heffing tot een gebruik van 50m3 
kan wel verlaagd worden zodat voor kleingebruikers een lastenverlichting komt. Staffelsgewijs 
verhogen voor degenen die meer gebruiken. Wat is de overweging geweest om de luxe 
belastingen (toeristen, kadegelden) maar zo weinig te verhogen. De forensenbelasting mag 
omhoog.  
Lokaal Liberaal heeft nog steeds de wens de hondenbelasting af te schaffen, gezien de huidige  
financiële situatie zal dit punt volgend jaar weer worden ingebracht.   
 
Wethouder Wisseborn zegt dat belastingen kunnen worden verhoogd binnen bepaalde grenzen. 
Bij de kadernota 2024 en verder zal zeker de discussie worden gevoerd over verhoging van de 
belastingen. Er is wel eens gesproken over een ander systeem voor de rioolheffing maar dit is 
niet verder uitgediept. Bij vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan is rekening gehouden 
met een kostendekkendheid over een periode van 75 jaar, dit is verwerkt in de rioolheffing. Het 
is zeker iets om mee te nemen richting 2024. Hij zal bekijken of het mogelijk is de 
berekeningsgrondslagen openbaar te maken.  
 

→ Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december. 
 

Toezegging wethouder Wisseborn: bekijken of het mogelijk is de berekeningsgrondslagen 
openbaar te maken.  

  
6. Ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling VRU 

VVD kan niet instemmen met het voorstel de zienswijzeprocedure bij de kadernota te laten 
vervallen. Er wordt een amendement aangekondigd om wel een zienswijze in te dienen. Een 
aantal fracties zal dit amendement steunen, een aantal wacht het dictum af. 
Lokaal Liberaal gaat ervanuit dat de dekking van een 5e bestuurslid uit het bestaande budget 
komt. 
 
Burgemeester Reinders zegt dat een extra bestuurslid niet leidt tot extra kosten voor de VRU. De 
praktijk is dat er nauwelijks zienswijzen bij de kadernota worden ingediend en als men die wil 
indienen is die mogelijkheid er gewoon, hierbij geldt dan geen termijn. Het amendement is dus 
overbodig.  
 
D66 vraagt of de fracties het eens zijn met het vervangen van de kadernota in zijn huidige vorm  
door een informatieve (kader)brief. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is 
juist bedoeld de raad meer mogelijkheden te geven in hun kaderstellende en controlerende rol bij 
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samenwerkingsverbanden. De fracties zijn het niet eens met vervanging kadernota in kaderbrief. 
Door het niet meer kunnen indienen van zienswijzen bij de kadernota en het verdwijnen van de 
kadernota raakt de raad sturings- en controlemogelijkheden kwijt. Wil de raad zienswijzen 
indienen, dan moet men daartoe zelf het initiatief nemen, dat betekent dat een andere procedure 
moet worden gevolgd. Er is geen ambtelijke voorbereiding en besluitvorming college. Dit is niet 
wenselijk.  
 
Burgemeester Reinders zegt er procedureel wel uit te komen als de formele zienswijzeprocedure 
verdwijnt. Hij zegt toe een kattebel bij de kadernota/kaderbrief op te stellen.  
 
De voorzitter concludeert dat er een raadsbrede steun is voor het aangekondigde amendement 
van de VVD, om de zienswijzeprocedure bij de kadernota te handhaven en ook de kadernota zelf 
te handhaven, in plaats van deze te vervangen door een kaderbrief. Voor de raadsbehandeling 
wordt afgesproken de bespreking te beperken tot een toelichting op het amendement door de 
VVD en de stemming.                                                                                                               

    
→ Kan als bespreekstuk naar de raad van 20 december, i.v.m. aangekondigd amendement van de 

VVD. 
 
7. Integraal Veiligheidsplan 

Over dit punt wordt lang gediscussieerd. De fracties missen een lokale inkleuring, het is te 
algemeen geformuleerd, het moet SMART, er wordt een analyse/evaluatie gemist, er werd een 
verdere uitwerking verwacht, wat is het budget voor welke dossiers, wat zijn de prioriteiten, het is 
meer hoog over van aard, is het een plan of agenda, het moet concreter wat doen we en wat kost 
het. Het plan is niet goed te beoordelen zonder uitvoeringsplannen. Over digitale veiligheid wordt 
gevraagd hoe naar de toekomst wordt gekeken, krijgt de burgemeester meer 
bevoegdheden/meer eigenaarschap gemeente en sterke communicatie naar doelgroepen. Kan 
dit ook worden opgenomen in de APV zoals de gemeente Almelo doet (mogelijkheid van 
opleggen dwangsom bij online oproepen tot ongeregeldheden).  
 
Burgemeester Reinders licht het proces dat is voorafgegaan aan dit stuk toe. Analyse en 
evaluatie huidige IVP is al gestart in oktober 2021, januari 2022 veiligheidseffectrapportage en 
evaluatie IVP in de commissie gepresenteerd, september wederom naar de informatieve 
commissie met een startnotitie en uiteindelijk is dit stuk opgesteld. Ook zijn de inwoners 
geraadpleegd. Dit IVP is bedoeld als input voor de regionale veiligheidsstrategie Midden 
Nederland, waar de politie inzet wordt geregeld. Het doel van het IVP is niet om op 
uitvoeringsniveau te gaan zitten maar op een hoger niveau. In het voorwoord spreekt hij over een 
veiligheidsagenda die dient als kompas hoe wij op een aantal specifieke thema’s samen met 
partners onze inzet willen plegen. De financiën voor veiligheid staan in de begroting. De 
uitvoeringsplannen die worden opgesteld worden gedeeld met de raad. In kader van digitale 
veiligheid is er een meldpunt voor ondernemers opgezet voor eerste hulp bij digitale kwesties. 
Diverse partijen communiceren naar de inwoners over digitale veiligheid.   
 
Een aantal fracties vindt het stuk niet besluitrijp. Burgemeester Reinders heeft de commissie 
gehoord, hij snapt de behoefte die er is, en neemt het stuk terug. Hij zal in een RIB de raad 
informeren over het proces, wat het IVP behelst en hoe hier verder mee wordt gegaan.   
 
Schorsing van 21:35-21:40 uur. 
 

8. Pilot wijzigingen reglement van de raad en commissieverordening 
 De heer Van ’t Hof spreekt in en vraagt waar extern kennis is opgehaald, hij plaatst  
kanttekeningen bij een aantal punten. 
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BVNL vraagt of de totale spreektijd door de fractie zelf kan worden verdeeld over de 
agendapunten.  
SP vindt dat het inspreken van de inwoners bij de raad gehandhaafd moet blijven, agenderen 
onderwerp niet afhankelijk stellen van aantal zetels, wie beoordeelt de vragen voor 
vragenhalfuur. 
Samen Stichtse Vecht zegt dat 1 raadslid via een toezegging ook een onderwerp kan laten 
agenderen. Wat is de definitie van een onderwerp, hoe zit het met een motie. Speciale aparte 
raad voor inspreken inwoners beleggen. Valt voorlezen dictum ook in de spreektijd?  
Lokaal Liberaal stemt in met de punten 1c t/m 1f. Punt 1a roept veel vragen op, hoe worden de 
dingen geregeld. Bij punt 1b is de vraag of er helemaal geen wijzigingen meer van de agenda 
mogelijk zijn. Bij punt 1g is de vraag hoe het gaat totdat de lijsten in Pepperflow staan en 
wanneer het in Pepperflow zal staan.  
GroenLinks vraagt wat de aanleiding is om dit te doen, dit gaat niet werken in 4 maanden, dit is 
politiek iedereen moet de mogelijkheid hebben om iets in te brengen, spreek elkaar aan, de 
voorzitter kan de vergadering in goede banen leiden, doe het gefaseerd. Jammer geen gesprek 
met de werkgroep vooraf geweest.  
ChristenUnie-SGP staat achter het voorstel en stelt voor het gewoon te gaan proberen.  
Streekbelangen wil de pilot proberen en de ervaringen evalueren. Als er wat moet veranderen 
moeten er verdergaande keuzes gemaakt worden.  
 
De voorzitter zegt dat de fracties een totaal spreektijd voor de hele raadsvergadering krijgen en 
dit zelf per agendapunt kunnen verdelen. Het voorlezen van het dictum van moties en 
amendementen valt buiten de spreektijd.  
 
CDA vindt dat het mogelijk moet blijven in de raad in te spreken, men heeft bedenkingen bij 1d, 
hoe gaat punt 2b vorm krijgen. Gevraagd wordt om beleid t.a.v. interrupties, tijdens betoog geen 
interrupties. Hoe gaan we evalueren. Wie geeft de doorslag bij het uiteindelijke besluit.  
 
Burgemeester Reinders schetst het proces, vanuit de raad 2018-2022 is gekeken naar 
verbeterpunten die zijn meegegeven aan de raad in nieuwe samenstelling, dit is bij het 
inwerkweekend besproken. Vervolgens is er een werkgroep werkwijze raad geformeerd met de 
leden Marieke Versloot, Lukas Burgering, Nova Schriek, Marja van Gaalen, Tineke de Vries,  
Rick Nederend, Ike Roetman, Ronald van Liempdt en Peter van Dam, onder begeleiding van de 
griffier en de burgemeester.  
De wens van de raad is om efficiënter te gaan vergaderen, houvast kan worden gevonden in  
structuur. De 2 partijen en 5 zetels is een soort kritische grens die wordt gesteld voor het 
agenderen van onderwerpen, dit geldt niet voor moties en amendementen. Het idee voor de 
insprekers is om hen in alle rust de gelegenheid te geven hun verhaal te doen, hoeveel spreektijd 
hangt af van het aantal aanmeldingen. Het moet een plek in de cyclus krijgen en hoeveel 
raadsleden daarbij aanwezig zijn is vrij.  
Het beperken van interrupties haalt naar zijn mening het debat weg. 
Hij roept op om het gewoon te gaan doen. Er komt een evaluatie die wordt besproken. Daarna 
wordt er een voorstel gemaakt voor het wijzigen van het reglement van de raad en 
commissieverordening. Hij zal een passende oplossing vinden om de evaluatie breed te 
bespreken, bijv. een enquête uitzetten en de resultaten bespreken in het raadsweekend. De lijst 
van moties en toezeggingen komen in Q1 in Pepperflow. Tot die tijd komen de lijsten periodiek 
ter kennisname in de commissies.  
 
De voorzitter stelt voor de bespreking in de raad te beperken tot punt 1a. Lokaal Liberaal neemt 
het nog even terug naar de fractie. Naar aanleiding van een opmerking van Samen Stichtse 
Vecht stelt de voorzitter dan voor dat alle fracties moeten bekijken hoe zij de discussie willen 
voeren zonder daarbij te uitgebreid te zijn, van de SP komt er wellicht een voorstel voor wijziging. 
 

→    Kan als bespreekstuk naar de raad van 20 december. 
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 Schorsing van 22:45-22:50 uur.  

 
9. Wijzigen verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Stichtse Vecht 

2022 
Gezien de tijd vraagt de voorzitter of dit stuk als hamerstuk door kan naar de raad van 20 
december. De fracties stemmen hiermee in.  
 

→    Kan als hamerstuk naar de raad van 20 december. 
 

        Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22:52 uur. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
7-12-2022 
JW 
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