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Portefeuilleverdeling college B&W 
 

Het college van B&W heeft vandaag, donderdag 9 juli, een besluit genomen over de portefeuilleverdeling na de 

benoeming van wethouder Frank van Liempdt op woensdag 8 juli 2020. 

 

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit: 

 Beleidsvelden in de portefeuille Grote projecten in de 

portefeuille 

Burgemeester Ap Reinders 1. openbare orde en veiligheid 
2. integrale handhaving 
3. evenementenbeleid 
4. integriteit 
5. externe betrekkingen 
6. regionale samenwerking 
7. communicatie en bestuurlijke 

vernieuwing 

 

Wethouder Jeroen Willem 

Klomps 

1. financiën 
2. gemeentelijke huisvesting en 

facilitaire zaken 
3. maatschappelijk vastgoed 
4. dienstverlening 
5. inkoop- en aanbestedingen 
6. toezicht gemeenschappelijke 

regelingen 
7. personeel en organisatie 

- Veenkluit Tienhoven 

- Brandweerlocaties 

- Zonnevelden 
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8. de omgevingswet 
9. verkeer 
10. cultuur (incl. lokale media) 
11. monumenten 
12. duurzaamheid en milieu 

13. grondbedrijf 

Wijkwethouder Breukelen, Vreeland,  

Nigtevecht en Nieuwersluis 

1e Locoburgemeester 

Wethouder Hetty Veneklaas 1. wmo 
2. volksgezondheid 
3. welzijn 
4. ouderenbeleid 
5. jeugdbeleid en jeugdzorg 
6. onderwijs 
7. jongerenwerk 
8. sport  
9. bibliotheek 

 

Wijkwethouder Nieuwer ter Aa, 

Kockengen, Maarssen-dorp en 

Tienhoven 

2de locoburgemeester  

- Zuilense Vecht Daalse 

Weide Maarssen 

- Harmonieplein 

Maarssen 

Wethouder Maarten van Dijk 1. economie 
2. horeca 
3. werk en inkomen 
4. toerisme 
5. recreatie en 

plassenschappen 
6. natuur en landschap 
7. subsidiebeleid 
8. gebiedsgericht werken 
9. openbaar beheer 

 
 
Wijkwethouder Loenen aan de 
Vecht, Loenersloot en Oud Zuilen 

 

3de locoburgemeester 

- Oostelijke Vechtplassen 

- Scheendijk, Breukelen 

- Sterreschans 

- De Werf, Loenen 

- Zogwetering, 

waterzuivering 

Maarssen 

Wethouder Frank van 

Liempdt 

1. ruimtelijke ordening 
2. volkshuisvesting 
3. water en riool 

4. dierenwelzijn 

Wijkwethouder Maarssenbroek 

4e locoburgemeester 

 o.a.: 
- Planetenbaan, 

Maarssenbroek 
- Domineeslaantje, 

Breukelen 
- Straatweg 66, Breukelen 

 

Naast bovenstaande portefeuille indeling volgt nog een verdeling op het gebied van gemeenschappelijke 

regelingen en verbonden partijen. Definitieve besluitvorming hierover zal nog plaatsvinden. 

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

 

Startnotitie herijking minimabeleid 
 

De herijking van het minimabeleid is een van de ambities uit het collegewerkprogramma 2018-2022. Het college 

heeft op 7 juli 2020 een startnotitie opgesteld voor de uitvoering van deze opdracht. De doelstelling is te komen tot 
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een uitvoeringsplan minimabeleid 2021-2024, waarin de diverse regelingen worden beschreven en de acties staan 

voor de komende vier jaar om de doelstellingen uit het onlangs vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal 

Domein te gaan realiseren.  

 

Het doel van de herijking van het minimabeleid is dat inwoners ook met een (tijdelijk) laag inkomen kunnen 

meedoen. We willen de financiële armslag van inwoners vergroten en de inwoners bereiken die het echt nodig 

hebben. De herijking wordt in samenwerking met diverse ketenpartners uitgevoerd.  

 

Uw raad wordt in de commissie Sociaal Domein van oktober via een peiling betrokken bij de totstandkoming van dit 

uitvoeringsplan. Voor deze peiling wordt een peilnotitie opgesteld, met daarin de dan opgestelde bouwstenen voor 

het uitvoeringsplan. Deze bouwstenen komen o.a. voort uit een terugblik op de voorliggende periode en input van 

ketenpartners. De commissieleden kunnen op deze bouwstenen reageren en hun wensen kenbaar maken. 

 

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

 

Zogwetering juli 2020 
 

Met de Raadsinformatiebrief 44 van 18 juli 2019 bent u geïnformeerd over de voortgang van het project 

Zogwetering. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en informeren wij u graag over de voortgang van dit project. 

 

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd 

Vorig jaar heeft adviesbureau Nieuwe Gracht, namens de gemeente, een ruimtelijke analyse gemaakt van het 

gebied. De resultaten van deze analyse zijn in het najaar gepresenteerd aan de projectgroep van de gemeente, 

aan de stakeholders en ook aan de bewoners van de omliggende buurt. Aan de oproep aan wijkbewoners om mee 

te denken over de ontwikkeling, is veel gehoor gegeven. Ruim 100 betrokkenen hebben aangegeven mee te willen 

denken. Daarop is besloten om een werkgroep te organiseren met bewoners die actief een bijdrage willen leveren 

en aansluitend een inloopavond voor bewoners die voornamelijk geïnformeerd willen worden. Tijdens deze 

inloopavond is de ruimtelijke analyse gepresenteerd en zijn de zorgen en wensen  van bewoners besproken en is 

vastgelegd wat zij zien als kansen en knelpunten voor het gebied.  

 

Op basis van deze reacties zijn denkrichtingen gemaakt voor woningbouwontwikkeling. Deze denkrichtingen zijn 

de afgelopen maanden getoetst op onder andere financiële haalbaarheid, maar ook op de regels van het 

provinciaal ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De denkrichtingen zijn hierop 

aangepast en vertaald in bouwstenen. De bouwstenen vormen de basis voor verdere plantonwikkeling en overleg 

met alle betrokkenen.  

 

Waar staan we nu 

Uit de participatie kwam naar voren dat bewoners zich grote zorgen maken over de verkeersafwikkeling vanuit het 

plangebied. Daarom is besloten nu een verkeersonderzoek uit te voeren. Hierin wordt gekeken of het toevoegen 

van woningen in deze hoek van Maarssen-Dorp niet voor verkeersproblemen gaat zorgen. Dit betreft een 

bureaustudie. De resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht en meegenomen in de 

bouwstenen.  

 

Wat gebeurt er na de zomer 

Na de zomer vindt de tweede participatieronde plaats. We willen bewoners en stakeholders opnieuw actief 

benaderen en betrekken bij de verdere plantontwikkeling. De Coronamaatregelen hebben dit de afgelopen 

maanden bemoeilijkt. Daarom hebben we besloten om de volgende participatieronde over de zomer heen te tillen. 

Na de zomer presenteren we de resultaten van het verkeersonderzoek en worden bewoners gevraagd om mee te 

denken over de bouwstenen en de invulling van het plangebied. Dit zal uitmonden in een voorkeursvariant. 

 

Wanneer naar de Raad 
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Uw raad is bij aanvang van het project gevraagd om kaders. Besloten is toen om geen kaders mee te geven. 

Vervolgens is er een participatietraject met bewoners en belanghebbenden opgestart. Uit dit traject zal een 

voorkeursvariant naar voren komen. Deze variant wordt naar verwachting in Q1 2021 ter besluitvorming 

voorgelegd aan de gemeenteraad. U ontvangt dan ook de uitkomsten van de participatieronden en de berekening 

van de financiële haalbaarheid van het plan. 

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

 

Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 
 

De Wmo geeft gemeenten de plicht om cliëntondersteuning goed te regelen. Door middel van cliëntondersteuning 

willen we de weg naar het juiste antwoord op een (hulp)vraag eenvoudiger maken. Onafhankelijke 

cliëntondersteuning (OCO) biedt vraagverheldering, informatie en advies aan onze inwoners en richt zich op 

ondersteuning op alle levensgebieden. OCO gaat dus zowel over jeugd, Wmo, als werk en inkomen. In 2016 is 

OCO aanbesteed en in 2017 zijn de huidige aanbieders gestart. Eind dit jaar loopt de opdrachtperiode af. We 

voeren daarom dit jaar een Europese aanbesteding uit voor de nieuwe opdracht. 

 

De nieuwe opdracht heeft de volgende uitgangspunten: 

• We verstrekken de opdracht aan één opdrachtnemer die een samenwerkingsverband aangaat met de 

andere aanbieders;  

• Partijen maken gezamenlijk een plan van aanpak hoe zij OCO binnen de kaders van de opdracht 

willen organiseren; 

• De opdrachtnemer garandeert dat hij (of het samenwerkingsverband) OCO op alle leefgebieden kan 

bieden, waaronder maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen; 

• Partijen ontvangen één totaalbudget waarmee zij alles rondom OCO op moeten pakken; 

• We verstrekken de opdracht voor zes jaar; 

• Het door-ontwikkelen van OCO is onderdeel van de opdracht. De volgende punten komen terug in de 

opdracht: 

o Vergroten bekendheid en vindbaarheid OCO; 

o Vergroten bereik van OCO onder kwetsbare groepen; 

o Informele OCO meer in positie brengen en betere afstemming tussen informele en formele 

OCO bewerkstelligen; 

o Inzetten (eigen) netwerk binnen OCO;  

o Aandacht voor het meten en vergroten van de kwaliteit van OCO en de te bereiken resultaten. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein is enthousiast over het voorstel en zijn opmerkingen zijn meegenomen in de 

aanbestedingsstukken. Naar verwachting wordt de opdracht november 2020 gegund en gaat de nieuwe 

contractperiode begin 2021 in. Uiteraard informeren we te zijner tijd onze inwoners en de  gemeenteraad hierover. 

 

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

 

Gewijzigde beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats 

is vastgesteld 
 

De beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats is gewijzigd en vastgesteld. Daarmee worden de kosten voor het 

aanleggen van een Gehandicaptenparkeerplaats voortaan in rekening gebracht bij de inwoner die de 

Gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt. Hiermee geven we uitvoering aan een van de maatregelen om de 

taakstelling van de Wmo te behalen.  
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De datum van in werking treden van de nieuwe beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats is één dag na de 

bekendmaking. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel een aanvraag voor een 

Gehandicaptenparkeerplaats is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel niet op de 

aanvraag is beslist, wordt de gewijzigde beleidsregel toegepast. 

 

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

 

Stand van zaken af te stoten vastgoed, Kadernota 

2016 
 

Bij de vaststelling van de Kadernota vastgoed 2016 is tevens een shortlist af te stoten vastgoed vastgesteld door 

uw raad. Bij de behandeling van de nieuwe Vastgoednota 2020 in de raadscommissie fysiek domein van 20 mei 

2020 heeft u gevraagd naar de laatste stand van zaken van betreffende shortlist. Hierbij ontvangt u per object de 

betreffende stand van zaken.  

 

In het najaar staat de Vastgoednota 2020 voor de tweede keer op de agenda van de raadscommissie fysiek 

domein. Naar aanleiding van de eerdere publicaties, zullen wij de gebruikers van de betreffende panden vooraf 

informeren over de behandeling en functie van de vastgoednota. 

 

Bekijk de Shortlist af te stoten vastgoed Kadernota 2016. 

 

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

 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-Bijlage-Shortlist-af-te-stoten-vastgoed-kadernota-2016.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-51-Bijlage-Shortlist-af-te-stoten-vastgoed-kadernota-2016.pdf

