
Pagina 1 van 4 
 

 

Verslag van de gecombineerde informatieve commissie Sociaal Domein/ Fysiek Domein van de 
gemeente Stichtse Vecht, gehouden op dinsdag 22 september 2020, 19:30 uur in gemeentehuis 
Boom en Bosch te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ed Theunen 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden    
Lokaal Liberaal (LL) Olaf Morel 
VVD Rick Nederend (1-3), Rianne Beekman (4), Bas van Schaik (5,6) 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess   
ChristenUnie-SGP (CU-SGP) Ike Roetman  
PvdA Els Swerts (1-3), Joseph Toonen (4-6) 
GroenLinks (GL)  Albert Gemke (1-3), Marja van Gaalen (4),  
  Tjeerd Schumacher (5,6) 
Streekbelangen (SB) Jacques Helling 
Het Vechtse Verbond (HVV) Mieke Hoek (1-3) 
Maarssen 2000 Riëtte Habes  
Afwezig:  PVV 
 
Burgemeester en Wethouders: Hetty Veneklaas, Maarten van Dijk 
 
1. Opening 
Voorzitter Ed Theunen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
 
3. Taakstelling 20% voorveld Sociaal Domein 
De voorzitter geeft aan dat het doel van de bespreking is om de commissie inzicht te geven in de 
consequenties om 20% te bezuinigen op het voorveld Sociaal Domein (SD). Ike Roetman geeft aan 
dat hij samen met M2000 het punt op de agenda heeft geplaatst nadat de fracties waren benaderd 
door de betrokken partijen op wie de 20% korting van toepassing is. Men werkt samen onder de 
noemer ‘vitale coalitie’. De vitale coalitie wilde graag richting de gemeenteraad reageren. 
 
Dennis Boekhout geeft een toelichting op het proces vanuit het gemeentelijke perspectief. Vorig jaar 
is bij de kadernota besloten om 3 miljoen om te buigen. Daar komt de taakstelling vandaan. Hij licht 
toe dat de gemeente volop bezig is met aanbestedingen en ontmoetingsdagen heeft georganiseerd. 
Vanuit de gemeente is de vitale coalitie gevraagd om met een voorstel te komen over wat men wel 
en niet meer kan doen als de korting van 20% wordt doorgevoerd. Op basis daarvan kan de 
gemeente dan beoordelen of de consequenties aanvaardbaar zijn. 
 
Eric de Haan (Bibliotheek AVV) en Sylvia Cox (Welzijn) vertolken het gezichtspunt namens de vitale 
coalitie. De vitale coalitie bestaat uit 6 maatschappelijk organisaties binnen Stichtse Vecht: 
Bibliotheek AVV, Vrijwilligersorganisatie Handje Helpen, Jongerenorganisatie Jeugd-Punt, Kwadraat 
maatschappelijk werk, Leef maatschappelijk werk en Welzijn Stichtse Vecht. De maatschappelijke 
organisaties voelen zich overvallen door de bezuinigingen. Men ziet dat de gevolgen van de korting 
vooral bij de meest kwetsbare inwoners terecht komen. Dat brengt risico’s met zich mee en 
laagdrempelige voorzieningen vallen weg. Het heeft ook gevolgen voor eerder gemaakte afspraken, 
zoals het integraal beleidskader SD. Men heeft een notitie opgesteld, die bij de vergaderstukken 
gevoegd is. De vitale coalitie rekent voor dat de besparing van 6 ton leidt tot 3,4 miljoen aan extra 
kosten. Men wil daar graag over in gesprek met de politiek. Wat is nu de visie voor de toekomst, 
welke keuzes worden gemaakt? 
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Vanuit verschillende fracties wordt de vraag omgedraaid. Wat ziet de vitale coalitie als de minst 
zorgwekkende plekken waarop kan worden bezuinigd? Welke keuzes zouden de organisatie aan de 
gemeente willen voorleggen, vanuit hun eigen expertise? Waar is samenwerking mogelijk en waar is 
overlap qua doelgroep? 
 
Vanuit de vitale coalitie wordt aangegeven dat het maken van keuzes lastig is. Men heeft nu de 
consequenties in beeld gebracht. De vitale coalitie verwacht juist van de politiek dat men keuzes 
maakt. Bijvoorbeeld: geef je geld uit aan een grote groep mensen die het eigenlijk best zelf kan 
redden (daardoor bereik je veel mensen met weinig geld)? Of geef je het juist aan een heel kleine 
groep die het harder nodig heeft (en bereik je weinig mensen met veel geld)? 
 
Vanuit verschillende fracties wordt aangegeven dat we elkaar nodig hebben. De politiek kan het 
antwoord niet geven, daarvoor is input nodig van de vitale coalitie.  
 
Hoe nu verder? Wat is het vervolg? Als je kijkt naar de ‘zorgpyramide’(met bovenin als top de 
specialistische zorg en onderin als basis het voorveld SD), zit de efficiencyslag dan niet veel meer bij 
de dure, specialistische zorg? Geven we niet te veel geld uit aan een hele kleine groep?  
 
Kan de vitale coalitie in beeld brengen wat het oplevert als men beter samenwerkt en wat de minst 
ingrijpende keuzes zijn? Is men bereid om daar samen met de gemeente naar te kijken? De vitale 
coalitie is daartoe bereid, maar benadrukt dat het beleid vanuit de gemeente voor hen leidend is. 
 
Het onderwerp wordt voor nu afgerond. De fracties laten het even bezinken. De bal ligt bij de vitale 
coalitie en de wethouder om samen te kijken welke bezuinigingen mogelijk zijn en wat het maximaal 
haalbare is. 
 
 
4. Sportbeleid 
De huidige sportnota loopt tot eind 2020. Over het proces van de totstandkoming van de nieuwe 
sportnota wordt de commissie bijgepraat door beleidsadviseur Marcel Scheefhals.  
 
Marcel verwijst naar onder meer naar sportstichtsevecht.nl. De nota ‘In vogelvlucht’ is bij de 
vergaderstukken gevoegd en laat zien wat er de afgelopen jaren is gedaan. Sport en bewegen staat 
volop in de belangstelling. Ook sportbeleid is in beweging. Het ging vroeger vooral over de 
accommodaties ging, daarna over sportstimulering en nu over sport als middel.  
 
Het uitgangspunt voor het nieuwe beleid is ‘iedereen doet mee’. De hoofdonderwerpen: 

- Sportstimulering (denk ook aan het lokaal sportakkoord) 
- Sportaccommodaties (er is meer multifunctioneel denken nodig) 
- Georganiseerd en ongeorganiseerd sporten (koppeling met de openbare ruimte en 

speelvoorzieningen) 
- Sport als middel (denk aan bv JOGG, eenzaamheid, inclusie, betaalbaar sporten) 
- Rol van de gemeente (regierol, faciliteren, coördineren. Geen uitvoering). 

Er wordt een breed participatietraject gevolgd. De nota komt in Q1 2021 naar de raad. 
 
Wat vind de commissie belangrijk om terug te zien in het beleidsplan? 

- Regie bij sportverenigingen: men moet het zelf doen. Maar er blijft ook een rol voor de 
gemeente. 

- Is er duidelijkheid over de harmonisatie bij het voetbal? (De verwachting is dat er voor de 
sportnota helderheid is). 

- Belang van mogelijkheden voor sport nabij huis en veilige speelplaatsen. 
- Hoe kunnen we de ledenaantallen bij verenigingen opkrikken? (De verenigingen hebben het 

lastig. Er komt een behoeftepeiling om te zien waarin de gemeente hen kan ondersteunen. 
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Het is belangrijk niet meer in hokjes te denken -hockey, tennis, voetbal- maar in ‘sport en 
beweging’). 

- Kijk welke behoeften er leven onder inwoners, en daarbij ook naar sporten die nu niet 
aangeboden worden. (Er komt een inwoner enquête en de input wordt in de nota verwerkt). 

- Kijk naar de relatie armoede en sporten. En naar bewegen op en rond school. Daar is veel 
winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan groene tuinen waar je kunt klimmen en klauteren en 
naar de dagindeling. Kan het lesprogramma worden aangepast? Hoe kunnen we dit 
creatieve manieren stimuleren? 

- Laat de input die eerder is opgehaald rondom het sportpunt terugkomen in de nota. Aandacht 
voor innovatie. Wat kunnen verenigingen nog meer zelf doen? Maak een doorkijkje naar de 
toekomst en een pad er naar toe. 

- Scheer niet elke club over dezelfde kam als het gaat om harmonisatie. 
- Aandacht voor bewustwording: mensen moet zelf in beweging komen.  

De wethouder roept op dat men ook later nog gerust suggesties kan doorgeven. 
 
Er worden nog twee stellingen gedeeld: 

- Stelling 4: zijn voor de ongeorganiseerde sport meer vrij toegankelijke sportmogelijkheden in 
de openbare ruimte nodig? Hierover is verdeeldheid. Ja: sporttoestellen in de openbare 
ruimte nodigen uit tot bewegen en er kunnen combinaties gemaakt worden met elkaar 
ontmoeten in de buurt. Twijfel: er is al veel speelgelegenheid. En gaat het niet ten koste van 
verenigingen? Kritisch: geeft overlast, toestellen staan op de verkeerde plek en worden niet 
gebruikt.  

- Stelling 5: sportstimulering hebben doelgroepen als kinderen, jongeren en ouderen evenveel 
aandacht nodig. Vrijwel iedereen is het hiermee eens. Maar wel kan de inzet per doelgroep 
verschillend zijn. Kijk naar welke groepen er nu actief meedoen en welke niet. Wat is er voor 
nodig hen in beweging te brengen? Ouders spelen hier een belangrijke rol bij. 
 
 

5. Bodemdaling en onderwaterdrainage 
Wethouder Maarten van Dijk geeft aan dat bodemdaling een actueel thema is in ons gebied. Hij is 
eerder bijgepraat over de projecten die lopen in Spengen, Kortrijk en Portengen en wil de informatie 
graag met de commissie delen. Annette van Schie, projectleider bij het waterschap HDSR geeft 
daartoe presentatie en agrariër en oud-raadslid Siem Scherpenzeel deelt zijn ervaringen.  
 
Annette geeft aan dat de bodemdaling verschillende oorzaken heeft. De hoofdoorzaak voor de daling 
van de veenbodem is oxidatie (als het veen droogvalt dan verteert het). Andere oorzaken zijn  
door krimp en zwel (veen is een soort spons), zetting (gewicht) en inklinking. In het stedelijk gebied 
komt bodemdaling altijd door zetting. Daarom zijn daar andere maatregelen nodig in de stedelijke 
omgeving dan in het in veengebied.  
 
De veenbodem is continu in beweging. De grond daalt rondom Kockengen zo’n 2 cm per 3 jaar. Als 
we niets zouden doen, lag inmiddels een heel groot deel van het gebied onder water (2 meter onder 
zeeniveau). Het waterschap doet er al van alles, maar het zakken gaat gestaag door en de 
zeespiegel stijgt. Dat geeft op termijn grote problemen. 
 
Het project in Spengen is in 2016 begonnen. Er zijn 7 deelnemers, waarvan Siem Scherpenzeel er 
een is. Primair gaat het om de bodemdaling maar ook de CO2-uitstoot vermindering is een item 
geworden. Het idee is om het veen vochtig houden met slootwater. Daartoe is een 
waterinfiltratiesysteem bedacht. Een sensor meet de hele tijd het grondwaterstand. Met een meter en 
regelkast kan de boer de grondwaterstand bepalen. En door een watervat kan men zelf de 
grondwaterstand regelen.  
 
De meetgegevens leveren heel veel inzicht en kennis op. Annette laat een grafiek zien met diverse 
meetgegevens. Een van de inzichten is dat het slootpeil maar weinig onder het maaiveld staat, maar 
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vooral de grondwaterstand in de zomer enorm uitzakt (meer dan een meter). De eerste bevindingen 
zijn dat de bodembeweging door dit waterinfiltratiesysteem de helft minder is dan bij de 
referentiepercelen zonder infiltratie. De proef kent een looptijd van 10 jaar. 
 
Bodemdaling is een hot item en het project heeft in 2018 een landelijke waterinnovatieprijs 
gewonnen. Bodemdaling is hot item. Er zijn ook nieuwe proeven in Kortrijk en Portengen. 
 
Het waterschap is trots op de ondernemende en innoverende inwoners en vraagt de gemeente deze 
trots ook uit te dragen en kennis te delen. 
 
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:41 uur. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
AMH, 23 september 2020 
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