Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
Stichtse Vecht, 14 juli 2020
Geachte dames en heren,
Wij hebben met instemming kennis genomen van de nieuwe samenstelling van uw College. Wij
vinden de verbreding van uw College naar vier wethouders, lettend op de vele taken, een goede zaak.
Bovendien mag u in beginsel rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad waarmee de
voorwaarde is ontstaan voor het zo gewenste stabiele bestuur.
De voorgestelde wijzigingen in het bestaande Collegewerkprogramma spreken ons aan en zijn in lijn
met beleidspunten waar door ons bij verschillende voorstellen aandacht voor is gevraagd.
Voorbeelden, zo vinden wij het een goede zaak dat dienstverlening aan inwoners en ondernemers op
een hoger plan wordt gebracht. Dat aandacht wordt besteed aan de versterking van de ambtelijke
organisatie, beter passend bij uw ambities spreekt ons zeer aan. Verbetering van de
inspraaktrajecten, zoals u aangeeft, op het gebied van Ruimtelijke Ordening, etc. is zeer welkom en
nodig.
Er zijn helaas nog altijd lange wachtlijsten voor woningzoekenden, ook voor onze werknemers. Het
ontbreken van voldoende woningen in verschillende categorieën, is voor bedrijven en hun
woningzoekenden een grote zorg. Wij hebben daar bij verschillende gelegenheden aandacht voor
gevraagd. Het doet ons goed dat in het Addendum dit ruimschoots aan de orde komt. Wij zien de
aangekondigde voorstellen hierover met vertrouwen tegemoet en rekenen hierbij op de nodige
prioriteit.
Wij maakten eerder een aantal opmerkingen over de opvattingen voor een duurzame gemeente in het
vorige Collegeprogramma. Onder meer bij ons commentaar op de zogenaamde Routekaart. Vooral
ook lettend op de financiële consequenties voor onze bedrijven en de werknemers. Een breed
draagvlak, zoals nu aangekondigd onder de inwoners, graag met onze aanvulling “ook het
bedrijfsleven”, vinden wij met u van groot belang. De ambitie voor het volledig opwekken van
duurzame energie in 2030 wordt in het Addendum terecht verlegd naar 2040 (ook de Provincie
Utrecht houdt 2040 aan). De interpretatie wat onder Duurzame gemeente moet worden verstaan en
hoe we het standpunt moeten interpreteren dat de Regionale Energie Strategie RES als leidraad dient
te worden genomen is zeker een discussie waard. Waarbij wij de aangekondigde “realistische”
benadering een goed uitgangspunt vinden.
Tijdens de huidige “Coronacrisis” waarbij veel bedrijven in problemen zijn gekomen bleek dat de
gemeente adequaat en tijdig inspeelt op regelingen tot steun aan het bedrijfsleven. Waar zowel
bestuurlijk als ambtelijk veel aandacht voor is. Deze brief willen wij benutten om hiervoor onze
waardering uit te spreken.
Wij zijn als Ondernemersvereniging dus verheugd over de nieuwe samenstelling van het College en
het te wijzigen Collegeprogramma. De plezierige samenwerking met uw College en de gemeenteraad
zetten wij graag op constructieve wijze voort.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van OVSV,
C.G.J. van den Oosten
Voorzitter
cc. Raadsleden

Gerdine van Loon – van Ieperenburg
Secretaris
(e-mail: secretariaat@ovsv.nl)
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