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1. Opening
De voorzitter opent deze digitale commissievergadering en heet iedereen welkom. Per blok wordt
vastgesteld of de leden van de commissie aanwezig zijn.
2. Vaststellen agenda.
Streekbelangen merkt op over punt 3e, de Septembercirculaire, op voorhand een opmerking te
maken en het niet als apart punt wil bespreken.
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Programmabegroting 2021
De insprekers zullen niet aan het begin maar bij punt 3d het woord voeren.
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3a. Algemeen en paragrafen
Meerdere fracties spreken waardering uit over de heldere, leesbare begroting en de beantwoording
van de technische vragen.
Lokaal Liberaal zal diverse aanpassingen voorstellen waaronder het eenmalig beschikbaar stellen
van € 50.000 voor de kinderboerderijen, temporiseren duurzaamheidsambities is een goede zaak,
fractie is blij met terugkeren mantelzorgcompliment en koop lokaal principe, voor voortbestaan
zwembad Kikkerfort investeringsfonds instellen, aan verhoging afvalstoffenheffing kan men nu niets
doen, fractie is tevreden dat de noodzakelijke ombuigingen zijn gevonden binnen de eigen
organisatie.
Streekbelangen is verheugd met terugkeer mantelzorgcompliment, heeft zorgen over structuur
gemeentefonds, is college bereid acties te ondernemen om dit onheilspellende meerjarenperspectief
te gaan keren. En zo ja, hoe wordt de raad daarbij betrokken en op welke termijn.
Subsidieverwerving staat niet in de begroting, om daar meer actie op te ondernemen, in regionaal
verband, zal de fractie een motie indienen.
CDA geeft ambtenaren en college compliment dat de ombuigingen zijn gevonden, in het algemeen is
het college goed op weg in de uitvoering van het collegewerkprogramma.
Het Vechtse Verbond komt in de raad terug op het mantelzorgcompliment, de tekst is onduidelijk of
het nu om € 50.000 of € 100.000 per jaar gaat, bij € 50.000 moeten de uitvoeringskosten daar ook
nog vanaf, fractie pleit voor behoud Kikkerfort, heeft problemen met stijging afvalstoffenheffing, wat
betreft de kinderboerderijen moet de financiering terug zoals het was.
PvdA zal in de raad de algemene beschouwingen houden, fractie kondigt amendement en motie aan
voor sociaal domein.
GroenLinks geeft geen compliment voor de begroting, niet omdat deze niet goed is maar omdat het
tijd wordt dat inwoners hierover kunnen meedenken, wacht met smart dat er inhoud wordt gegeven
aan de bestuurlijke vernieuwing. De fractie kijkt uit 3 perspectieven naar de begroting: weinig
middelen (te beperkte omvang gemeentefonds waardoor financiële accenten belangrijk zijn), de
koersvastheid (inwoners geven signalen, we moeten andere accenten leggen, inspelen op de huidige
ontwikkelingen) en de coronacrisis (heeft kwetsbaarheid in de samenleving blootgelegd). Drie
accenten wil men terugzien. De fractie richt zich vanavond op duurzaamheid, wonen, economie en
sociaal domein.
Samen Stichtse Vecht mist een visie van het college, er wordt niet ingezet op het digitale werken,
bewonersparticipatie. Op kleine bedragen binnen schoon en veilig wordt bezuinigd, dat heeft
gevolgen voor de inwoners. Waarom is er geen schaduwbegroting i.v.m. corona, betrek bewoners
erbij. Waarvoor wordt de besparing woon-werkverkeer ambtenaren ingezet. Besteed het aan een
kwaliteitsimpuls voor het personeel. Hoe kunnen ambities voor cultuur worden vormgegeven als er
wordt bezuinigd. Stelpost achteruitgang algemene uitkering wordt naar beneden bijgesteld, wat is
reden hiervoor en wat gaat college met het geld doen.
ChristenUnie-SGP merkt t.a.v. de verplichte indicatoren op dat de raad wel kan aangeven waar de
prioriteiten liggen en dus wel degelijk de waardes kan beïnvloeden, staat positief tegenover de motie
subsidieverwerving.
VVD vindt de begroting evenwichtig, het financieel verstandige beleid moet worden voortgezet.
PVV is niet tevreden met de begroting, hierin staan vervelende maatregelen voor de inwoners,
bezuiniging op mantelzorgers, kosten voor statushouders, verhoging afvalstoffenheffing, hogere
OZB, klimaatmaatregelen zijn te ambitieus.
Wethouder Klomps zegt dat college brieven heeft gestuurd naar de ministers en in de VNG
vergadering alle moties voor meer geld zijn gesteund. Er is overleg over het financieringssysteem, de
raad wordt via een RIB geïnformeerd (Q1). Misschien is het goed de raad een overzicht te geven van
de subsidies die wel zijn binnengehaald. Rapportage vindt plaats volgens de gebruikelijke p&c
cyclus. Nog een schaduwboekhouding is overdreven. Het budget op cultuur daalt niet. Over de motie
subsidies wil wethouder met indiener overleggen. Over de gevolgen van corona en het fonds
daarvoor zal dit jaar worden gerapporteerd aan de raad, dit is zo breed dat daar zorgvuldig naar moet
worden gekeken.
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3b. Programma 1. Bestuur en 2. Veiligheid
Lokaal Liberaal kijkt uit naar het plan van aanpak veiligheidsmaatregelen Maarssenbroek.
Samen Stichtse Vecht vraagt of er financiële middelen zijn voor de aanpak van woonfraude i.v.m. de
onlangs aangenomen motie. Bepaalde investeringen naar voren halen, in overleg met inwoners,
wanneer wordt burgerpanel actief, indicator voor dienstverlening en klanttevredenheid is naar
beneden bijgesteld, cijfer geeft discutabel beeld, de 2e lijn is niet meegenomen, hoe kan dit
realistischer in de begroting worden opgenomen.
VVD onderstreept belang Algemene reserve van voldoende niveau met een gezonde
weerstandsratio.
Het Vechtse Verbond vraagt of en hoe thuiswerkers worden gefaciliteerd in een goede werkplek, is
college bereid signaal naar provincie af te geven over onveilige oversteekplaatsen, fractie komt met
een motie.
ChristenUnie-SGP vraagt naar het plan van aanpak bestuurlijke vernieuwing, waarop is het
benodigde bedrag van € 20.000 gebaseerd. T.a.v. de dienstverlening (loketfuncties) vindt de fractie
dat uitdagendere doelen gesteld kunnen worden. Fractie komt met een amendement om van andere
getallen uit te gaan.
PvdA heeft geen opmerkingen.
GroenLinks vraagt wat college wil bereiken met bestuurlijke vernieuwing, hoe wordt geborgd dat de
inwoner daar zeggenschap op krijgt. Veiligheid is een complexe opgave met gefragmenteerde
bedragen, als men veiligheid, schoon en veilig als een opgave ziet hoe ziet dat eruit in de begroting.
Er moet een versnelling komen in de opgaven van veiligheid. Als de prestatie indicatoren niet werken
moet daar ambtelijk of door college verandering in worden gebracht.
Wethouder Klomps zegt dat de kpi voor dienstverlening naar beneden is bijgesteld, door de
ontwikkelingen en covid. Er zijn richtlijnen voor een arbo veilige thuiswerkplek waarvoor middelen
beschikbaar worden gesteld. Over de veiligheid op provinciale wegen is wethouder in gesprek met
provincie.
Burgemeester Reinders zegt dat het burgerpanel er eind Q1 2021 zal zijn. Er wordt een plan
ontwikkeld over aanpak woonfraude en bekeken wordt welke middelen nodig zijn, als dit
ontoereikend is wordt dat gerapporteerd aan de raad. Voor bestuurlijke vernieuwing zal in november
een 1e concept rapport naar de Pioniersgroep gaan. Niet alles is veiligheid maar als er raakvlakken
zijn met andere programma’s worden die benut.
3c. Programma 3 Fysiek
Streekbelangen vraagt of het college bereid is het voornemen om in 2030 klimaatneutraal te zijn te
heroverwegen, in relatie tot de routekaart, i.v.m. de meerjarig verslechterende financiële positie. Er
moet steeds meer geld bij de gemeenschappelijke regeling voor afval, dit kan niet, hier moet harde
actie op worden ondernomen. Fractie komt met een motie om in regionaal verband inspanningen te
doen om de kosten voor afval te verlagen. Fractie komt met een motie om geen extra geld te geven
aan gemeenschappelijke regeling Plassenschap maar de € 70.000 anders te besteden.
ChristenUnie-SGP wil kijken welke kosten bij de stijging afvalstoffenheffing beïnvloedbaar zijn en
welke niet. Wat betreft de kosten verkeersregelaar De Strook dient met Wijdemeren en andere
gemeenten te worden overlegd. Fractie wil weer over de 2e Vechtbrug praten en hiervoor kosten
reserveren.
PVV wil de klimaatplannen loslaten en steunt de motie en amendement van Streekbelangen voor
Recreatie Midden Nederland en afval.
CDA heeft een vraag over de bezuiniging op het planmatig onderhoud van wegen, het
wegenonderhoud is niet overal optimaal, hoe is dit te rijmen en wanneer wordt het weer volgens plan
uitgevoerd.
PvdA vraagt of het zo is dat als gevolg van het beleid van de Rijksoverheid, importeren van
buitenlands afval, onze tarieven stijgen voor het afvalverwerking.
Lokaal Liberaal vindt de motie van Streekbelangen over afval sympathiek, hoe kunnen kosten
worden bespaard. Goed om te kijken hoe andere gemeenten afval inzamelen. In breder verband
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kijken welke mogelijkheden er zijn voor optimale inzameling tegen acceptabel tarief. Fractie is blij met
aanpassing duurzaamheidsambities.
VVD kondigt een motie aan om voor 2020 € 15.000 extra beschikbaar te stellen voor afkoppelen
hemelwater en groene daken, dit hoeft dan niet in 2021.
Het Vechtse Verbond is het eens met Lokaal Liberaal wat betreft afval, te weinig capaciteit voor
adequate handhaving is een zorgpunt, ziet graag starterslening terugkomen, wil campagne voor
stimuleren plaatsen zonnepanelen op daken met subsidie, vraagt aandacht voor onderhoud wegen.
Samen Stichtse Vecht heeft een vraag over het onderhoud van kunstwerken, burger betrekken bij
opstellen groene kaart, waarom wordt er juist niet meer geïnvesteerd in gebiedsgericht werken om de
ambities waar te maken en in geluidwerende maatregelen.
GroenLinks is niet enthousiast over de keuze voor oplossen klimaatproblemen. Fractie wil versnelling
in woningbouw, ook creativiteit bijv. tiny houses. Actievere opstelling bij grondbeleid.
Wethouder Klomps zegt dat het niet zo is dat de jaarlijkse extra kosten voor afvalverwerking
onevenredig drukken op de begroting, deze worden rechtstreeks doorbelast aan de inwoners. Als we
nu stoppen met omgekeerd inzamelen dan stijgen de kosten nog meer. De oproep om te kijken naar
andere vormen wordt ter harte genomen. De gemeentelijke organisatie in 2030 klimaatneutraal staat
in het collegewerkprogramma.
Wethouder Van Dijk zegt dat er op 3 november overleg is met Wijdemeren over de strook. In Q1
wordt het wegenbeheersplan geactualiseerd. Sleuven in buitengebied worden opgevuld. Er is extra
capaciteit ingehuurd voor straatwerk om de achterstand aan fixi meldingen weg te werken. De
bezuiniging incidenteel op gebiedsgericht werken is voor communicatie.
Wethouder Van Liempdt zegt dat er hard wordt gewerkt om de uitvoering van het
woningbouwprogramma te borgen, het is lastig om op korte termijn projectleiders in te huren.
3d. Programma 4. Sociaal en programma 5. Samenleving
Insprekers:
Mevrouw Domburg (directeur Handje Helpen, namens de Vitale Coalitie) houdt een pleidooi om de
voorgenomen structurele bezuiniging op de subsidies voor een aantal maatschappelijke organisaties
met 20% niet door te laten gaan maar aan de slag te gaan met het procesvoorstel en op basis van
het resultaat de juiste beslissingen te nemen.
De heer Boon (voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein) houdt eveneens een pleidooi om deze
bezuiniging niet door te voeren.
Samen Stichtse Vecht benadrukt het belang van preventie in het voorveld met de laagdrempelige
organisaties van de Vitale Coalitie en hoopt dat de moties over preventie voorgelegd worden aan de
Vitale Coalitie. Fractie steunt de moties. Fractie pleit ervoor om i.v.m. corona investeringen naar
voren te halen, elkaar ontmoeten op een veilige plek buiten is belangrijk, zoek naar een structurele
oplossing voor deze organisaties, jammer dat monitor sociaal domein niet beschikbaar is om i.k.v. de
begroting of jaarstukken de discussie te voeren, geef de raad op tijd informatie zodat de raad de
juiste keuzes kan maken.
GroenLinks zegt dat er ondanks minder geld voor 2021 allemaal beleidsstukken in de planning staan,
dat geeft een probleem. Zonder visie op het voorveld wordt bezuinigd bij partners. De effecten van
bezuiniging in voorveld zijn desastreus op gebied van preventie. Fractie wil dit herstellen. Heeft het
college een analyse gemaakt van opgetreden of te verwachten effecten van corona, de analyse is
belangrijk bij de verdeling van middelen. Zorg voor de jeugd en eenzaamheidsbestrijding vragen een
initiërende rol van het college.
Lokaal Liberaal worstelt met de informatie die zij hebben gekregen, er is een probleem met de
betaalbaarheid, hoe kunnen we dingen slimmer doen, hoe kunnen we met de beperkte middelen
hetzelfde blijven doen, er komt een amendement voor het eenmalig beschikbaar stellen van € 50.000
voor de kinderboerderijen, Kikkerfort moet behouden blijven creëer een investeringsfonds voor veren nieuwbouw.
Het Vechtse Verbond wil de bezuiniging van 20% niet uitvoeren, als van het bedrag voor het
mantelzorgcompliment ook nog de uitvoeringskosten af gaan dient fractie amendement in.
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PvdA zegt dat partijen de ambities op voorveld niet kunnen waarmaken door bezuinigingen, ook door
corona is het niet mogelijk snel te acteren, fractie heeft met veel partijen overlegd over een
amendement over de subsidiekorting, er moet tijd worden genomen om met een voorstel te komen
samen met partijen. In de raad komt fractie met een motie om compensatie voor minima voor kosten
beschermingsmiddelen i.v.m. corona.
CDA wil het procesvoorstel van Vitale Coalitie een kans geven, de motie van PvdA en
Streekbelangen zijn interessant om naar te kijken, fractie staat voor een financieel haalbaar en
maatschappelijk aanvaardbare oplossing voor dit probleem.
Streekbelangen maakt zich zorgen over de consequenties van de bezuinigingen, is er voldoende
budget voor het toekomstbestendig maken van buitensport accommodaties, fractie komt met een
motie over buitensport. Ook voor het behoud van zwembaden komt men met een motie.
VVD vraagt hoe het proces met de maatschappelijke organisaties is gelopen, had de gemeente de
regie?
PVV is tegen bezuiniging op mantelzorg, gezondheid van ouderen, zwembaden, wel op sport en
bibliotheken, er kan beter meer worden geïnvesteerd in handhaving en preventie in plaats van op
zorgmedewerkers.
ChristenUnie-SGP vindt dat er nog niet voldoende informatie is over wat de negatieve
maatschappelijke effecten zijn van de bezuinigingen, dat moet de Vitale Coalitie eerst formeel via het
college in beeld brengen. Dat duurt even dus daarom kan het nodig zijn om volgend jaar nog niet te
bezuinigen en terug te komen op eigen besluit. Het mantelzorgcompliment moet structureel worden
gemaakt. Fractie twijfelt of het geld voor de sportaccommodaties voldoende is.
Wethouder Klomps zegt dat waar mogelijk investeringen naar voren worden gehaald i.v.m. corona.
De aanbestedingsregels moeten wel nageleefd worden.
Wethouder Veneklaas zegt dat de analyse van de corona effecten en de betekenis voor de
beleidskeuzen wordt opgesteld. Er is een coronafonds voor aanvragen. Effecten op de langere
termijn zijn nog niet duidelijk. Voor harmonisatie sport komt er een voorstel om alle subsidiepotjes en
investeringsbedragen in beeld te brengen en er komt een voorstel voor aanvullende subsidie op
achterstallig onderhoud en slechte velden. Met de voetbalverenigingen is de gemeente er nog niet uit
over de 1/3-2/3 regeling. Het zwembaddichtheidsonderzoek is een onderbouwing voor de
investeringen. De 20% bezuiniging is vorig jaar ingebracht bij de begrotingsbehandeling, de vraag ligt
voor of en hoe dit kan worden gerepareerd. De wethouder licht het proces met de Vitale Coalitie toe.
De gemeente heeft daarop wel regie gehad. Het college erkent de pijn en de risico’s van de gestelde
bezuinigingsopgave van 20% op het voorveld. Er is meer tijd nodig om goede afwegingen te maken.
Het college komt tegemoet aan de wens van de Vitale Coalitie en wil het proces doorlopen op kosten
van de gemeente (€ 35.000 ex btw). College en raad moeten nu ieder bekijken welk deel van de
bezuinigingen voor 2021 wel realiseerbaar en haalbaar zijn, passend bij het geld wat er in de
Septembercirculaire als surplus aanwezig is. In de raad moet daarover een besluit worden genomen.
Dit wordt een transformatievergoeding genoemd, wat wel haalbaar is wordt in mindering gebracht op
de € 660.000. De prikkel voor een goede vorm van samenwerking moet blijven. Naar aanleiding van
de uitkomst van het proces kan er voor de begroting 2022 een aanpassing komen.
Naar aanleiding van vragen van ChristenUnie-SGP en Lokaal Liberaal over de opmerking dat de
raad nu met een voorstel moet komen wat voor 2021 reëel is om te bezuinigen merkt wethouder
Veneklaas op dat de raad heeft besloten tot de 20% bezuiniging en de raad aan zet is om dat terug
te draaien.
VVD vindt dat het college een voorstel moet doen waar de raad uit kan kiezen.
PvdA zegt dat er een amendement zal worden ingediend, als dit wordt aangenomen is het voorstel
van de wethouder niet meer aan de orde.
Wethouder Klomps zegt dat het college nu een voorstel heeft neergelegd als onderdeel van de
programmabegroting, bij dit amendement is de dekking van € 660.000 uit het coronafonds niet juist,
en hoogte bedrag is niet juist, college wil in lijn met de beide amendementen wel het proces volgen
om ruimer de tijd te nemen, de raad kan bij amendement besluiten een deel van de opgave die zit in
de 20% bezuiniging voor 2021 wel op te nemen in de begroting en een deel niet, om tijd te kopen om
meer inzicht te krijgen. De uitkomst van het proces vormt de basis om voor 2022 een realistisch
Pagina 5 van 6

percentage op te nemen in de begroting. De gemeente werkt niet met investeringsfondsen. College
onderschrijft het belang van de maatschappelijk functie van zwembaden.
Wethouder Van Dijk zegt dat de bijzondere bijstand kan worden aangesproken voor kosten
persoonlijke beschermingsmiddelen corona. Onderzocht wordt of dit via de Upas kan.
→ Kan als bespreekstuk door naar de raad.
3 e. Gemeentefonds Septembercirculaire 2020
Er is geen tijd meer om dit punt te bespreken.
→ Voorstel kan door naar de raad, op verzoek van PvdA als bespreekstuk.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:50 uur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

JW 30-10-2020
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