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Piketauto voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg 
Gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar acht personen aangesteld te hebben om lokaal piketdiensten te verrichten 

ten behoeve van de gemeentelijke kolom crisisbeheersing. De piketdienst is een frequent terugkerende dienst van 

één week (maandag 09:00 uur tot de volgende maandag 09:00 uur) met de verplichting van beschikbaarheid, 

bereikbaarheid en opkomst binnen de afgesproken tijd en op een afgesproken locatie. Deze personen vervullen de 

rol van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en zij krijgen hiervoor een vergoeding.  

 

De beschikbaarheid en de opkomst vraagt van de Officieren dat zij beschikken over een auto. Het blijkt voor de 

huidige Officieren dat het 24/7 beschikken over een privéauto niet altijd eenvoudig is. Ook bij het werven van 

nieuwe Officieren vormt deze eis regelmatig een struikelblok. De aanschaf van een auto ten behoeve van de 

uitvoering van de taak Officier van Dienst Bevolkingszorg zou voor beide problemen een oplossing kunnen zijn. 

 

De aanschafwaarde van de auto is € 17.000,- (inclusief bpm en btw). Om het verwachte meerjarige gebruik van het 

gemeentelijke wagenpark inzichtelijk te maken, wordt de aanschafwaarde van de auto’s via kapitaallasten over de 

jaren verdeeld. De aanschafwaarde van deze auto ligt afzonderlijk bezien onder de activeringsgrens (€ 25.000,-). 

Het college gaat akkoord om, net als bij de andere auto’s in het gemeentelijke wagenpark, de aanschafwaarde toe 

te rekenen aan de jaren waarin deze auto naar verwachting zal worden ingezet.  

 

Conform de ‘Nota waardering en afschrijving vaste activa’ stellen wij het meerjarige nut voor personenauto’s op vijf 

jaar. In het eerste jaar na de aanschaf (naar verwachting 2019) komen de kapitaallasten uit op € 3.621,-. Wij 

schatten de exploitatiekosten (zoals verzekering en onderhoud) in op € 4.500,-. De kapitaallasten en 

exploitatiekosten worden binnen programma Veiligheid opgevangen. Deze kosten brengen wij ten laste van het 
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budget Lokale crisisbeheersing. Dit budget is momenteel gereserveerd voor scholing en vorming. De 

Veiligheidsregio Utrecht heeft het programma Opleiding, Trainen en Oefenen zo georganiseerd, dat uitgaven op 

deze post minimaal zijn. Deze begrotingswijziging wordt gezien als technische begrotingswijziging. Tevens wordt 

dit verwerkt in de Technische begrotingswijziging 1e kwartaal 2019. De begrotingsmutatie zal voor de jaren na 

2019, zonder nadere toelichting worden opgenomen in de Kadernota 2020.  

 

Het College heeft aangegeven in te stemmen met bovenstaand verzoek. 

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

 

Regionale Fietsvisie 2.0  
De U10-gemeenten hebben gezamenlijk een fietsvisie opgesteld. Deze visie formuleert de rol van de fiets in de 

regio en de doelen die de U10 zichzelf stelt als het gaat om toekomstige mobiliteit. Hierbij worden de regionale 

verschillen onderkend, maar ook de gezamenlijke kansen voor Gezond Stedelijk Leven geïdentificeerd. De 

regionale fietsvisie is een aanvulling op het lokale fietsbeleid van Stichtse Vecht en geeft daarnaast een regionale 

invulling aan het provinciale fietsbeleid. Als vervolg hierop werken we in U10-verband samen om de projecten te 

prioriteren en uit te werken in een investeringsagenda fiets. 

 

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

 

Belastingen Stichtse Vecht 
Het college heeft het bestuur van Belastingen gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht verzocht toe te mogen 

treden tot de gemeenschappelijke regeling. De toetreding is noodzakelijk vanwege de aanstaande opheffing van 

Belastingen SWW per 1 januari 2020.  

 

Als het bestuur van BghU met de toetreding van Stichtse Vecht instemt, zal zij de colleges van de deelnemende 

gemeenten om toestemming vragen. Ondertussen werken Stichtse Vecht, BghU en Belastingen SWW samen om 

de belastingtaken tijdig bij BghU onder te brengen. De verwachting is dat BghU de belastingtaken vanaf 1 april 

2019 voor Stichtse Vecht gaat uitvoeren. Belastingen SWW blijft verantwoordelijk tot 1 januari 2020. 

 

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

 

Organisatie Landelijke Dag voor 

Kinderburgemeesters 
Stichtse Vecht organiseert volgend jaar de Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters. Dat is 5 oktober op de derde 

landelijke dag voor kinderburgemeesters bekend gemaakt. Stichtse Vecht heeft zich gekandideerd om deze 

jaarlijkse dag te organiseren, om zo het belang van de betrokkenheid van kinderen bij de gemeente en het 

gemeentelijk beleid te onderstrepen.  

 

Wij ontvangen begin oktober 2019 kinderburgemeesters uit het hele land. Dat zijn er momenteel 26. Zij worden 

begeleid door een afvaardiging uit hun gemeente. Na het succes van de Jonge Ambtenarendag in Stichtse Vecht 

is dit opnieuw een mooie kans voor Stichtse Vecht om zich te laten zien op het thema van de inzet van jeugd en 

jongeren.  

 

Het is in 2019 de vierde keer dat er een landelijke dag voor kinderburgemeesters wordt georganiseerd. Aalsmeer, 

Delft en Diemen gingen Stichtse Vecht voor. De dag staat in het teken van ontmoeten en het uitwisselen van 

ideeën en ervaringen. Binnenkort gaat de gemeente praten met Stichting KinderrechtenNU (KNRU) om 

gezamenlijk een leuk en inspirerend programma voor de Landelijke Dag voor Kinderburgemeesters 2019 te 

bedenken. We willen graag een vertegenwoordiger uit de raad hier actief bij betrekken en zullen u vervolgens 
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nader informeren over het programma. De financiering van de dag zal plaatsvinden vanuit het budget voor 

bestuurlijke representatie.   

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

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein 

 Wanneer: 16 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Informatieve commissie 

 Wanneer: 16 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 Wanneer: 17 oktober, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Commissie Bestuur en Financiën  

 Wanneer: 30 oktober, 19:30 uur 

 Waar: Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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