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Benoeming Martin Rommers tot waarnemend 

gemeentesecretaris 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 11 oktober het formele besluit genomen om Martin 

Rommers te benoemen tot waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente Stichtse Vecht. 

Eerder heeft het college al het voornemen hiertoe met de gemeenteraad gedeeld (zie RIB 27 september). Het 

besluit van het college volgt na een positief advies van de ondernemingsraad conform artikel 30 WOR. De 

benoeming van Rommers geldt voor de periode van 1 oktober 2022 tot 1 mei 2023. Rommers volgt hiermee de 

heer Halsema op die op 1 oktober jongstleden uit dienst is getreden. 

 

De procedure voor het werven van een nieuwe gemeentesecretaris zal in oktober worden opgestart. Hierover 

zullen wij u de komende periode nader informeren. 

 

------------------- 
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Opdrachtverstrekking gezamenlijk onafhankelijk 

onderzoek naar financiële situatie TIM Stichtse Vecht 

Tijdens de commissievergadering van 20 september heeft het college toegezegd u te informeren over 

de opdrachtformulering voor het gezamenlijk onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie van TIM 

Stichtse Vecht. Hierbij treft u de opdrachtformulering voor de onderzoeksopdracht.  

Gezamenlijk met het bestuur van Timon hebben we op 11 oktober j.l. opdracht verleend voor dit 

onafhankelijk onderzoek aan BDO.  

Naar aanleiding van de vastgestelde onderzoeksopdracht zijn drie partijen benaderd voor het offerte 

traject. Voor de selectie is er door Timon en gemeente Stichtse Vecht een beoordelingskader opgesteld. 

Op basis van de offerte en de toelichting op de gekozen aanpak is BDO geselecteerd voor deze 

opdracht. Zowel Timon als gemeente Stichtse Vecht hebben er vertrouwen in dat zij de opdracht binnen 

de gestelde termijn kunnen uitvoeren.  

We streven ernaar om uw raad eind november 2022 te informeren over de voortgang en/of uitkomsten 

van het onderzoek tot dan toe en het vervolgproces. 

------------------- 

 

Opzet pilot inwonerspanel 
 

In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt daarover het volgende geschreven: “Met het (digitale) inwonerspanel 

betrekken we inwoners bij het beleid van Stichtse Vecht. Op deze manier organiseren we extra denkkracht op een 

laagdrempelige manier. Deelnemers aan het inwonerspanel worden periodiek bevraagd over lokale thema’s. Met 

de uitkomsten worden het college en de gemeenteraad beter in staat gesteld om keuzes te maken.”  

 

Doel pilot inwonerspanel 

Het inwonerspanel is een aanvullend instrument om inwoners in verschillende fasen en op verschillende niveaus te 

laten participeren. Het is een middel om het gesprek aan te gaan met de buitenwereld om informatie op te halen, 

waardoor de kwaliteit van en draagvlak voor het beleid omhoog gaat.  

 

Voorbereidingen pilot inwonerspanel 

In november 2021 vond een informatieve raadsessie plaats over participatie en de inzet van een inwonerpanel. 

Daarna werd  een start gemaakt met de verkenning van een mogelijke opzet. Met deze raadsinformatiebrief 

informeren we u over de vorm en planning van het inwonerspanel. 

 

Aanpak en planning pilot inwonerspanel 

Het inwonerspanel wordt gefaseerd ingevoerd. In het vierde kwartaal van 2022 is er een pilot om ervaring op te 

doen met het werven van deelnemers en het uitzetten van een eerste peiling via een bestaand instrument. 

Hierdoor is het mogelijk in 2022 een eerste pilot uit te voeren.  

 

Inwoners worden via een uitgebreide werving gevraagd deel te nemen. Het panel zal bestaan uit een vaste groep 

deelnemers uit heel Stichtse Vecht, van 16 jaar en ouder. De peiling vindt digitaal plaats.  

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/2022-10-19-221014-Vraagstelling-onderzoeksopdracht-Timon-en-gemeente-SV-def.pdf
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Met het instrument kunnen eenvoudig enquêtes worden opgesteld, digitaal verspreid en ingevuld. Resultaten 

worden weergegeven in een overzichtelijk rapport. Dit wordt nu gebruikt bij het continue meten van 

klanttevredenheid en eenmalige peilingen zoals Maarssenbroek samen schoon heel en veilig.  

 

Het gebruiksgemak en de technische mogelijkheden van het instrument worden meegenomen in de evaluatie. Het 

team Data en Informatiemanagement coördineert de uitvoering van de peiling. Het team beheert de gegevens en 

rapporteert en informeert zowel intern als extern. De uitkomsten van de peiling(-en) worden openbaar gemaakt via 

een speciale webpagina. 

 

De eerste peiling in de pilot bevat algemene vragen over de leefomgeving van inwoners. Ook wordt uitgevraagd 

welke thema’s inwoners belangrijk vinden in een peiling. De tweede peiling in het eerste kwartaal van 2023 gaat 

over mobiliteit. Dit sluit goed aan bij de fase van ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid.  

 

Met beleidsadviseurs wordt geïnventariseerd welke actuele thema’s als onderwerp voor de peilingen kunnen 

worden gebruikt. 

 

Na de pilot volgt de evaluatie. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt de inzet en vorm van het panel 

aangepast, uitgebouwd en geborgd in de organisatie. 

 

Daarvan zal de impact bepaald worden in geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Bij de evaluatie van de pilot 

worden deelnemers van het panel, bestuur en medewerkers betrokken. 

 

------------------- 

 

Huisvesting statushouders in relatie tot werk en 

inkomen 

Naar aanleiding van berichtgeving in de kranten over statushouders in de stad Utrecht die, nadat zij 

gehuisvest waren in een sociale huurwoning, hun baan hebben opgezegd, heeft het college  

geïnventariseerd of en hoe vaak dit voorkomt in onze eigen gemeente. Er blijkt sprake te zijn geweest 

van één recent geval in Stichtse Vecht. De Gemeente Stichtse Vecht doet standaard tijdens de 

bijstandsintake van statushouders breed onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering. Dankzij 

deze poortfunctie is dit ene geval naar voren gekomen en ook alweer opgelost. De desbetreffende  

inwoner heeft zijn werk inmiddels hervat.  

Als dit voorkomt wordt een gesprek gevoerd met de desbetreffende inwoner, in het bijzijn van de 

maatschappelijk begeleider. De maatschappelijk begeleider wordt ook gewezen op de consequenties 

die dit heeft voor de inwoner. Er wordt direct aan de inwoner gevraagd weer contact op te nemen met 

zijn werkgever om te zien of de arbeidsrelatie weer hersteld kan worden en er wordt een maatregel en 

boete gesprek gevoerd. Waarbij nogmaals de plichten bij uitkering worden doorgesproken en de 

consequentie van het opzeggen van een dienstverband. Mocht de arbeidsrelatie niet kunnen worden 

hersteld en de inwoner geen ander werk hebben, dan wordt een maatregel opgelegd. 

Er zal contact worden gezocht met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en met de Stichting 

Welzijn Stichtse Vecht om nogmaals aan te geven dat er goede voorlichting gegeven moet worden aan 

de nieuwe inwoners om dit te voorkomen. 

------------------- 
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Aanvraag Uitbreiding Aldi Supermarkt Hazeslinger 

10, Breukelen  
 

De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over nieuwbouw van de Aldi in Breukelen. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot een plan van de Aldi, waarbij binnen de bestaande bebouwing- en gebruiksmogelijkheden van het vigerende 
bestemmingsplan een oplossing wordt gevonden. Aldi supermarkten betrekt hiervoor de voormalige winkel van 
Colors@home bij de huidige supermarkt. Op 15 april 2022 is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de 
supermarkt; de aanvraag betreft een reguliere procedure. 
  

Bestemmingsplan procedure 

Bij de vergunningaanvraag zijn het gebruik en de activiteit bouwen getoetst. Geoordeeld is dat het gebruik en het 
(ver)bouwen passend zijn in het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan. Gelet op de bebouwing- en 
gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan, bestaan geen belemmeringen om de vergunning te verlenen. Bij 
de uitbreiding van de supermarkt naar het naastgelegen pand is aangetoond dat voldoende parkeervoorzieningen 
aanwezig zijn.  

 

De welstandcommissie heeft positief geadviseerd op de wijzigingen van de gevelindelingen. Het laden en lossen 
blijft op de zelfde locatie plaatsvinden. Om medewerking te verlenen zijn wel een aantal voorwaarden gesteld met 
betrekking tot  afval en opslag; deze dienen inpandig opgenomen te worden. Verder mogen de bestaande 
gevelopeningen niet dichtgezet of afgeplakt worden.   
 

------------------- 

 

Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland 

College 
Het college heeft conform de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Stichtse Vecht 2015 de rol om te 

toetsen of bouwplannen van scholen overeenkomen met het besloten programma. 

Voor de ontwikkeling van het Broeckland college te Breukelen heeft het college vastgesteld dat het ingediende 

ontwerp past binnen de vooraf overeengekomen randvoorwaarden. Deze waren o.a. een school voor 550 

leerlingen, een ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan en nieuwbouw op de huidige locatie. De school 

doorloopt vanzelfsprekend daarnaast nog het omgevingsvergunningstraject.  

 

Participatie 

Onderdeel van het ontwerpproces is een actieve omgevingsdialoog geweest. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de 

plannen gepresenteerd en is feedback opgehaald. Aan de meeste wensen van omwonenden is voldaan. Niet alle 

suggesties van omwonenden konden overgenomen worden, zoals het weglaten van een bouwlaag. 

 

Animatie van het ontwerp 

Via de bijgesloten link is het plan te bekijken: https://youtu.be/SRA5oDxgxWI 

 

------------------- 

 

Opvolging motie M.19.1 – Indicaties voor onbepaalde 

tijd 
 

Op 27 september 2022 heeft uw raad motie M.19.1 met als onderwerp “Mogelijkheid voor indicaties voor 

onbepaalde tijd Wet maatschappelijke ondersteuning” unaniem aangenomen. Onder punt 2 van de motie is het 

https://youtu.be/SRA5oDxgxWI
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college opgeroepen de gemeenteraad binnen drie weken te informeren over de termijn waarbinnen uitvoering kan 

plaatsvinden.  

 

Voor nieuwe aanvragen wordt het vanaf uiterlijk 1 december 2022 mogelijk om een indicatie voor onbepaalde tijd 

af te geven. Er worden geen herindicaties naar voren gehaald van inwoners met een langlopende indicatie. Voor 

lopende indicaties met een einddatum na 1 december 2022 geldt dat deze kunnen worden verlengd voor 

onbepaalde tijd op één van de volgende twee momenten: 

- Zodra een indicatie afloopt. Er wordt pro-actief contact gezocht met de inwoner om de situatie opnieuw te 

beoordelen.  

- Zodra een inwoner contact met ons opneemt om een wijziging in de persoonlijke situatie door te geven. 

Indien dit aanleiding geeft om te herindiceren, kan de indicatie voor onbepaalde tijd worden afgegeven. 

Een indicatie voor onbepaalde tijd geldt totdat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Het college hanteert 

als uitgangspunt dat er minimaal één keer per drie jaar contact is tussen inwoner en gemeente. Dit contact is géén 

formele herbeoordeling of een controle, maar een moment om te horen of de geboden hulp nog steeds passend is. 

Op het moment dat dit contact aanleiding geeft om toch een herbeoordeling te doen, wordt dit uiteraard ook 

gedaan. Naar behoefte van de inwoner kan dit contact frequenter plaatsvinden, bijvoorbeeld jaarlijks. Mocht een 

inwoner in de tussentijd zelf contact hebben gezocht, dan worden er nieuwe afspraken met hem of haar gemaakt 

over een volgend contactmoment. 

Ondanks het afgeven van indicaties voor onbepaalde tijd blijft het mogelijk om te controleren op een rechtmatige 

besteding van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast worden sommige voorzieningen via 

een pgb niet voor onbepaalde tijd verstrekt, zoals hulpmiddelen of roerende woonvoorzieningen. 

 

------------------- 

 

Woningtoewijzing Molukse wijk te Breukelen 

Sinds 2020 zijn er in de ‘Molukse wijk’ te Breukelen een aantal sociale huurwoningen vrij gekomen. De 

Molukse wijk bestaat uit 20 woningen in de G. van Nijenrodestraat 57 tot en met 77 (oneven 

huisnummers) en de Niftarlakestraat 18 tot en met 36 (even huisnummers). De Molukse gemeenschap 

leefde in de veronderstelling dat deze woningen met voorrang aan mensen van Molukse afkomst 

zouden worden toegewezen en dat hun wijkraad inspraak zou hebben bij de woningtoewijzing. Deze 

constructie bestaat echter al niet meer sinds 1997. 

Om alsnog tegemoet te komen aan de wensen van de Molukse gemeenschap, heeft het college 

besloten om binnen de lokale Beleidsregels behorend bij de regionale Huisvestingsverordening een 

woongroepregeling op te nemen voor de Molukse wijk te Breukelen. Dat betekent dat vrijkomende 

sociale huurwoningen in de Molukse wijk buiten het woonruimteverdeelsysteem (Woningnet) om worden 

toegewezen. Dit geschiedt door een toewijzingscommissie (in oprichting) waar vertegenwoordigers van 

de Molukse wijk en een vertegenwoordiger van de woningstichting Vecht en omstreken deel van 

uitmaken. 

 

 


