
Van: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht  
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 11:34 
Aan: 'Wim Ubaghs' <wim.ubaghs@live.nl> 
Onderwerp: Beantwoording ex art 41 vragen inzake Stoppen met nota's schrijven 
 
Hallo Wim, 
 
De beantwoording van de ex art 41 vragen inzake Stoppen met nota’s schrijven zijn verwerkt in de 
bijlage ‘Beantwoording vragen fracties VVD, GroenLinks, Samen Stichtse Vecht en PVV’  onder 
agendapunt 5, Prioritering werkzaamheden, van de commissie Bestuur en Financiën van 13 april jl..  
De beantwoording staat op de laatste pagina van deze bijlage. 
 
Onderstaand de vragen met de beantwoording: 
 
Vragen PVV  
Vraag 1  
Alhoewel de PVV niet kan oordelen over andere fracties is de PVV fractie vooraf niet door het college 
geïnformeerd over het stoppen van het schrijven van nota’s. Acht het college het een normale gang 
van zaken dat een fractie een dergelijke ingrijpende maatregel via de pers moet vernemen? Zo ja, 
wat moet er dan gebeuren alvorens de PVV fractie wel wordt ingelicht?  
Antwoord vraag 1  
Het college vindt het belangrijk om de raad als eerste te informeren over belangrijke ontwikkelingen.  
Daarom zijn de stukken voor de commissievergadering B&F van 13 april zijn op 1 april gepubliceerd 
in het Raadsinformatiesysteem (RIS), met een begeleidende Raadsinformatiebrief (RIB). Op dezelfde 
dag, maar na publicatie in het RIS, is ook een persbericht verstuurd.  
Vraag 2  
Iedere organisatie moet zich al meer dan een jaar aanpassen aan de gewijzigde situatie vanwege 
Corona om hun voortbestaan te verzekeren, noch los van het feit dat sommige hun bedrijf hebben 
moeten stilleggen en op creatieve wijze alternatieve bronnen van inkomsten te vinden. Wat heeft 
het college gedaan om de normale bedrijfsvoering doorgang te laten vinden?  
Antwoord vraag 2  
De kernprocessen worden op het gemeentekantoor uitgevoerd, de rest zoveel als mogelijk thuis. We 
helpen daarnaast inwoners, bedrijven en instellingen om door deze zware tijd heen te komen.  
Vraag 3  
Kan het college een overzicht geven welke nota’s niet meer geschreven worden?  
Antwoord vraag 3  
Zie de stukken voor de commissie Bestuur en Financiën van 13 april.  
Vraag 4  
Kan het college aangeven hoe lang dit alles gaat duren?  
Antwoord vraag 4  
De herprioritering geldt voor de resterende periode, dus tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.  
Vraag 5  
Een heleboel flexwerkers en ZZP’ers hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een teruggang 
van werkzaamheden. Zitten er tussen al degene niemand die in staat is om nota’s te schrijven en 
welke moeite heeft het college gedaan om dit potentieel aan te boren?  
Antwoord vraag 5  
Het gaat niet alleen om het schrijven van nota’s, maar ook om de uitvoering en realisatie in de keten. 
Het voorstel m.b.t. de prioritering reikt verder, bijvoorbeeld ook om RO-projecten voorlopig niet op 
te pakken. Vanzelfsprekend wordt met een actief wervingsbeleid alles gedaan om goed 
gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Dat kunnen ook tijdelijke krachten zoals ZZP’ers zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Financien/2021/13-april/19:30/Beantwoording-vragen-fracties-VVD-GroenLinks-Samen-Stichtse-Vecht-en-PVV.pdf


Gerda Wierdsma 
griffiemedewerker 
 

 
 

 gerda.wierdsma.griffie@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 42 33 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
 
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Wim 

Achternaam 
 

Ubaghs 
E-mailadres 

 
wim.ubaghs@live.nl 

Fractie 
 

PVV 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
Stoppen met nota's schrijven 

Inleiding 
 

In het AD van april 2021 konden we lezen dat 
de gemeente Stichtse Vecht stopt met het 
schrijven van nota's. De PVV heeft hierover 
de volgende vragen: 

Vraag 1 
 

Alhoewel de PVV niet kan oordelen over 
andere fracties is de PVV fractie vooraf niet 
door het college geïnformeerd over dit 
stoppen van het schrijven van nota's. Acht het 
college het een normale gang van zaken dat 
een fractie een dergelijke ingrijpende 
maatregel via de pers moet vernemen? Zo ja, 
wat moet er dan gebeuren alvorens de PVV 
fractie wel wordt ingelicht? 

Vraag 2 
 

Iedere organisatie moet zich al meer dan een 
jaar aanpassen aan de gewijzigde situatie 
vanwege Corona om hun voortbestaan te 
verzekeren, noch los van het feit dat sommige 
hun bedrijf hebben moeten stillegen en op 
creatieve wijze alternatieve bronnen van 
inkomsten te vinden. Wat heeft het college 
gedaan om de normale bedrijfsvoering 
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doorgang te laten vinden? 
Vraag 3 

 
Kan het college een overzicht geven welke 
nota's niet meer geschreven gaan worden? 

Vraag 4 
 

Kan het college aangeven hoe lan dit alles 
gaat duren? 

Vraag 5 
 

Een heleboel flexwerkers en ZZP'ers hebben 
het afgelopen jaar te maken gehad met een 
teruggang van werkzaamheden. Zitten er 
tussen al degene niemand die in staat is om 
nota's te schrijven en welke moeite heeft het 
college gedaan om dit potentieel aan te 
boren? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee    
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