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Beste heer Ubaghs, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over financiën Stichtse Vecht. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Waarom heeft het college namens de gemeente Stichtse Vecht, deze brandbrief niet 
ondertekend? 
 
Antwoord 1 
De brief waaraan u refereert heeft ons laat bereikt. Dit gaf het college onvoldoende tijd voor een 
afgestemde reactie en deelname aan de oproep richting het Rijk. Dat betekent niet dat Stichtse 
Vecht de noden van gemeenten niet onderkent of zelf geen zorgen heeft over de financiën. 
Daarom heeft het college besloten om zelf namens Stichtse Vecht een brandbrief te sturen over 
de onhoudbare financiële positie van gemeenten naar minister Ollongren en minister Hoekstra.  
 
Vraag 2 
Is de conclusie van de PVV gerechtvaardigd dat vanwege het feit dat het college de brief niet heeft 
ondertekend, de financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht, het college geen zorgen 
baart? 
 
Antwoord 2 
Zie antwoord op vraag 1. 
 
Vraag 3 
Zo ja, kunt u de inwoners van Stichtse Vecht dan geruststellen door geen bezuinigingen deze 
raadsperiode aan te kondigen? 
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Antwoord 3 
Nee, deze geruststelling kunnen wij de inwoners van Stichtse Vecht niet geven, zie hiervoor ons 
antwoord op vraag 1. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Marjolein Romijn 
Programmamanager Bestuur (en Dienstverlening) 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * W.J.

Achternaam * Ubaghs

E-mailadres * wim.ubaghs@live.nl

Fractie * PVV

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Financiën gemeente Stichtse Vecht

Inleiding * Op de website van vandaag (8 juni 2020) verscheen het bericht dat 21 
gemeenten uit de Provincie Utrecht een brandbrief hebben verstuurd, 
inzake hun slechte financiën, naar het rijk. De gemeente Stichtse Vecht 
heeft deze brief niet ondertekend. De fractie van de PVV heeft hierover de 
volgende vragen.

Vragen

Vraag 1 * Waarom heeft het college namens de gemeente Stichtse Vecht, deze 
brandbrief niet ondertekend?

Vraag 2 * Is de conclusie van de PVV gerechtvaardigd dat vanwege het feit dat het 
college de brief niet heeft ondertekend, de financiële positie van de 
gemeente Stichtse Vecht, het college geen zorgen baart?

Vraag 3 * Zo ja, kunt u de inwoners van Stichtse Vecht dan geruststellen door geen 
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bezuinigingen deze raadsperiode aan te kondigen?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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