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Leeswijzer
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die, in het kader van de Bestuursrapportage 2020,
door de fracties zijn gesteld.
In dit document treft u per onderdeel van de Bestuursrapportage, de vragen die de fracties hebben gesteld.
Het Vechtse Verbond heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijk om technische vragen te stellen over de
Bestuursrapportage.
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Inleiding en leeswijzer
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 1
3
Middelen vanuit overheid onvoldoende mee t.o.v. kosten in het sociaal domein. Met name de
uitgave in de jeugdzorg, invoering Wmo abonnementstarief. In deze paragraaf worden ook
opschalingskosten en accresontwikkelingen genoemd. Wat betekenen deze termen
Opschalingskorting
Een voorgaand Kabinet was voorstander van schaalvergroting onder de gemeenten. De stelregel was
ongeveer dat alle gemeenten 100.000+ moesten worden. Eind 2025 zouden alle gemeenten dan meer dan
100.000 inwoners moeten hebben. Hieronder lag de veronderstelling van het Kabinet dat gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners efficiënter werken dan gemeenten met een lager inwoneraantal. Deze min of
meer indirect voorgeschreven golf aan gemeentelijke herindelingen is in de afgelopen jaren niet opgang
gekomen. Het Kabinet heeft echter in de afgelopen jaren vastgehouden aan de opschalingskorting.
Vanwege de financiële druk bij gemeenten heeft het Kabinet onlangs aangekondigd voor 2020 en 2021
incidenteel de verhoging van de opschalingskorting te schrappen. Deze mutatie zal naar verwachting
worden opgenomen in de Septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds.
Accresontwikkelingen
De omvang van het Gemeentefonds is via het ‘accres’ voor een belangrijk deel gekoppeld aan specifieke
rijksuitgaven. Als bijvoorbeeld het Rijk de geraamde specifieke rijksuitgaven niet daadwerkelijk uitgeeft dan
werkt dit via de mutatie van het ‘accres’ (accresontwikkeling) negatief door in het Gemeentefonds. Door
deze accresontwikkeling daalt onze Algemene uitkering.
VVD
Pag Vraag 2
3 Opschalingkorting. Welke opschalingskortingen zijn opgelegd door het Rijk over de periode 2015 –
2025 waardoor de uitkering uit het Gemeentefonds is of wordt verminderd?
Hieronder is het geraamde verloop van de opschalingskorting op basis van de Meicirculaire 2020
opgenomen.
Geraamde verloop opschalingskorting Meicirculaire 2020
Opschalingskorting
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Gemeentefonds
(x € 1 mln.)
Toename
Cumulatief

60
60

60
120

60
180

60
240

60
300

70
370

Pag. Vraag 3
3
Accresontwikkelingen. Aan welke accresontwikkelingen wordt gerefereerd in de
Bestuursrapportage en welke financiële voor- en nadelen zijn hiermee gemoeid voor 2020?
Hiervoor verwijzen wij u naar de RIB nr. 49 van 2 juli 2020. Deze is als bijlage toegevoegd.
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90
460

Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 4
3
•
Corona wordt wel erg vaak gebruikt als argument van stagnatie en waarschijnlijk terecht,
maar is de toekenning van de gevolgen te vertalen in cijfers? Is er een overzicht welke
beleidsvoornemens zijn gerealiseerd en welke zijn doorgeschoven naar2021?
•
Er worden op pagina 3 verwachtingen uitgesproken. “ De aanname dat het Rijk de helft van
de kosten van gemeenten zal vergoeden”. Houdt dat in dat u verwacht dat de helft van €
1.352.281,-- nog door de Staat zal worden vergoed, of is het bedrag € 545.000,-- hier alvast
een aanbetaling op?
•
U heeft in uw brief aan de ministers gevraagd om de gevolgen van de coronacrisis volledig
te compenseren. Tevens spreekt u over een bedrag van € 825.718,-- als gevolg van
reguliere nadelen. Ook hiervan vindt u in uw brief aan de ministers het billijk als de Staat
deze structureel gaat verhogen. Acht u de kans groot dat zij de vraag gaan inwilligen? En
op welk termijn verwacht u daar antwoord op?
•
Dit is verwerkt in de door u ontvangen Bestuursrapportage. De Bestuursrapportage geeft het
beeld wat er in het afgelopen halfjaar wel/niet/gedeeltelijk is gerealiseerd. Hierin hebben wij
aangegeven wat de reden is en of het Corona gerelateerd is.
•
De € 545.000 is een eerste deel van de tegemoetkoming van het corona compensatiepakket
vanuit het Rijk.
•
Minister Ollongren heeft aangeven in een brief aan de kamer op 22 juni dat de tot nu toe getroffen
maatregelen voorlopig voldoende zijn en dat het te vroeg is om afspraken te maken over extra
structurele middelen voor gemeenten. Het VNG-bestuur wordt in de ledenvergadering van 25
september opgeroepen om hier geen genoegen mee te nemen en bij het Rijk er nadrukkelijk op
aan te dringen om met structurele oplossingen te komen voor de financiële nood van gemeenten.
Het VNG-bestuur wordt gevraagd om in de volgende ledenvergadering – die van november – de
stand van zaken te schetsen van hetgeen in deze lobby is bereikt.
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Programma-overstijgend
Streekbelangen
Pag. Vraag 5
21 Het College is alert om subsidies te benutten: Is er een subsidioloog aangesteld of wordt er
deskundigheid terzake op andere wijze ingeschakeld en zo ja wat zijn de resultaten daarvan tot
heden geweest?
Nee er is geen subsidioloog aangesteld. Wij verwijzen u graag naar RIB 30 van 9 april j.l. waarin wij u op
de hoogte gebracht hebben van de, door een extern bureau, uitgevoerde subsidiescan.
Maarssen2000
Pag. Vraag 6
Wat wordt bedoeld met winstwaarschuwing?
Een winstwaarschuwing is een waarschuwing dat een nu gemeld voordeel of nadeel lager of hoger kan
uitvallen dan we momenteel verwachten.
Pag. Vraag 7
De fractie van Maarssen2000 heeft reeds bij de jaarstukken gevraagd bij behandeling van de Berap
dan wel voor de begrotingsbespreking een overzicht te ontvangen van per programmarekening
door corona of personele bezetting uitgestelde programma’s en activiteiten. Wie zien dit overzicht
graag tegemoet.
Dit is verwerkt in de door u ontvangen Bestuursrapportage. De Bestuursrapportage geeft het beeld wat in
het afgelopen halfjaar wel/niet/gedeeltelijk is gerealiseerd. Hierin hebben wij aangegeven wat de reden is
en of het Corona gerelateerd is.
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Financieel beeld
Streekbelangen
Pag. Vraag 8
5
Welke vertragingen treden er op in de regionale samenwerking?
Door de maatregelen in het kader van het COVID- 19 virus zijn de processen rond besluitvorming RES
enigszins vertraagd. De processen rondom de REP zijn niet vertraagd.De raadsbehandeling is verplaatst
naar september 2020.
Pag. Vraag 9
6
Wat beoogd precies de efficiency korting op preventie en welzijn?
Wij verwachten dat partijen door samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opdrachten
efficiënter en effectiever de schaarse middelen inzetten. Overigens verwachten wij dat 20% niet uitsluitend
door efficiency maatregelen kan worden opgevangen; er zullen ook keuzes worden gemaakt. De
samenwerkende partijen werken aan een voorstel.
Pag. Vraag 10
6
Welke maatregelen neemt het College om verdere uitputting van de algemene reserve te
voorkomen, c.q. op voldoende niveau te houden?
Dit is geen technische vraag.
PVV
Pag. Vraag 11
5
Waarom € 2.554.000,- in de reservepot als tekort € 2.177.999,- is?
In het Addendum op het Collegewerkprogramma is besloten om de risicoreserve Corona te vormen en hier
€ 2.000.000 in te storten. De reserve heeft als doel om hier corona-gerelateerde voor- en nadelen mee te
verrekenen. Vanuit het Rijk hebben wij vernomen dat wij in ieder geval € 545.000 als coronacompensatie
gaan ontvangen. Conform het doel van de reserve wordt dit corona-gerelateerde voordeel van € 545.000 in
de reserve gestort. Hiermee komt in totaal € 2.545.000 in de risicoreserve Corona beschikbaar om coronagerelateerde nadelen op te vangen.
Pag. Vraag 12
5
Wat wordt bedoeld met de opmerking “terwijl de heffingen over dit jaar pas in 2021 opgelegd zullen
worden”?
De maatstaf van heffing voor de toeristenbelasting is het aantal overnachtingen in het betreffende
belastingjaar. Daardoor kan niet eerder dan na afloop van het belastingjaar het aantal overnachtingen
bepaald worden en daarmee de hoogte van het aanslagbedrag. Dat betekent dat de aanslagen
toeristenbelasting over het belastingjaar 2020 niet eerder dan in kalenderjaar 2021 kunnen worden
opgelegd, omdat pas na afloop van het belastingjaar 2020 de maatstaf van heffing en daarmee het
aanslagbedrag bepaald kan worden.
PvdA
Pag. Vraag 13
5
6e bullit
Wij begrijpen de tweede zin bij deze bullit niet: ‘Dit nadeel …zullen worden.’ Graag wat
uitgebreidere toelichting.
Zie het antwoord op vraag 12.
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Bestuur
Streekbelangen
Pag. Vraag 14
8
Er is een ‘14’ nummer actief. Is een callcenter daarom wel nodig omdat dit wellicht landelijk/
regionaal is te organiseren? Wat zijn de kosten van het ‘14’nummer en wat levert het praktisch op?
Dezelfde vraag voor de met het beoogde callcenter kosten.
Door de ervaringen met Corona zijn we inmiddels tot het inzicht gekomen dat een extern callcenter niet
meer noodzakelijk is. De bedoeling van het externe callcenter was om pieken en dalen in het
telefoonaanbod beter op te kunnen vangen en om buiten werktijd een extra opvang van telefoontjes te
hebben. Tijdens de Coronacrisis bleek het aansluiten op een extern callcenter niet op korte termijn
haalbaar. Er zijn andere maatregelen genomen, zoals thuiswerkfaciliteiten voor de KCC-medewerkers. Die
bleken in de praktijk de flexibele inzetbaarheid van het KCC zo te verbeteren dat een extern callcenter niet
meer noodzakelijk is.
De aansluiting bij het 14+-netnummer staat daar los van. Het doel van het 14+-netnummer is
herkenbaarheid: inwoners kunnen met een kort, herkenbaar nummer hun gemeente bereiken. Dat is ook
het praktische voordeel ervan. Het 14+--netnummer zorgt echter niet voor opvang van pieken door een
andere regio. Het is een puur technische aansluiting.
Aansluiten op het 14+-netnummer is kosteloos. De kosten voor het beoogde callcenter werden op € 7.000
per jaar ingeschat.
Pag. Vraag 15
12 Voor 2020 wordt een negatief resultaat verwacht. Impliceert dat er dus geen nieuw beleid
geformuleerd gaat worden indien dit nieuwe kosten met zich mee gaat brengen?
Dit is geen technische vraag.
Pag. Vraag 16
13 Welke vertragingen in het besluitvormingsproces zijn voorzien mbt uitwerking REP?
Zie het antwoord op vraag 12.
Pag. Vraag 17
14 Het nadeel van 15.000 euro op communicatie leidt tot de vraag of, en zo ja wat het College meer
doet of heeft gedaan mbt de coronacrisis?
Meer dan voor de crisis was de noodzaak groter om ook in print en in de openbare ruimte te
communiceren om zodoende zoveel mogelijk inwoners en ondernemers in de gemeente te bereiken.
Voorbeelden hiervan zijn:
•
de inkoop van advertentieruimte in lokale media t.b.v. mededelingen over dienstverlening,
afvalinzameling, ingezonden brieven burgemeester;
•
de productie van videoboodschappen van de burgemeester;
•
het ontwikkelen en inzetten van campagnes: Hulp in tijden van Corona, Koop lokaal, Samen
tegen Corona, Vier 4 en 5 mei thuis;
•
huur van evenementenborden voor communicatiemaatregelen;
•
promotiekosten voor content sociale media voor vergroten van het bereik bij belangrijke
berichten.
Pag. Vraag 18
15 Precario. Er wordt verwacht dat dit leidt tot €30.00 aan minder inkomsten. De terrassen blijven nu
1,5 maanden langer open. Leidt dit niet tot een evenwicht in de inkomsten van precario?
Nee, precario wordt over een geheel jaar opgelegd. Het terras langer openhouden doet hier niet aan af.
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Maarssen2000
Pag. Vraag 19
8
Op pagina 8 wordt over huwelijken aangegeven dat het actief promoten van huwelijken in SV wordt
voortgezet. Uit de jaarstukken bleek dat ondanks deze extra inzet het aantal huwelijken (Kpi’s) was
gedaald. Dus ook voor corona.
•
Sinds wanneer is het actief promoten van huwelijken een speerpunt van dienstverlening?
•
Zijn alle klantreisresultaten inmiddels geïmplementeerd?
•
Hoeveel fte/manuren en andere middelen zijn gemoeid met dit traject? Oftewel wat zijn de
kosten en wat zijn de baten? Graag een overzicht van de laatste 3 jaar.
•
Waarom is juist deze dienstverlening als speerpunt genomen?
•
Op welk besluit en op wiens bevoegdheid (college, raad, mandaat organisatie) is dit
project/besluit gebaseerd?
•
Is de gemeente geadviseerd op basis van een marktonderzoek om zich juist voor dit
onderdeel actief in te zetten.
•
Wie gaat de evaluatie uitvoeren, een externe onafhankelijke partij, de rekenkamer of het
team zelf?
•
Hoeveel huwelijken worden gratis uitgevoerd en hoeveel betaald.
•
Heeft er in de verhouding gratis/betaald in de afgelopen jaren een verschuiving
plaatsgevonden?
•
Is dat verschil een significant verschil en toe te wijzen aan de extra promotionele
activiteiten?
•
Waaruit bestaat het pakket aan extra actieve promotie? Dus zijn er naast de website
bijvoorbeeld beursbezoeken of andere activiteiten.
•
Het staat vanaf 2019 als actief speerpunt in de Begroting. Het ging daarbij overigens niet alleen
om het promoten, maar ook om het maken van een moderniseringsslag in de tools en de manier
van werken.
•
De meeste klantreisresultaten zijn geïmplementeerd. De mogelijkheid voor een persoonlijke
internetpagina voor huwelijken is onderzocht maar vooralsnog technisch niet haalbaar.
•
Dit traject is in 2019 gestart. In dat jaar is vooral de basis gelegd: een nieuwe huwelijksmodule,
filmpjes van de huwelijksambtenaren en digitalisering van het proces. In 2020 zou vervolgens de
actieve promotie opgestart worden om Stichtse Vecht als trouwlocatie onder de aandacht te
brengen bij bruidsparen maar zoals aangegeven heeft dat in verband met Corona tot nu toe
weinig zin gehad.
In 2019 zijn naar schatting 429 manuren (ongeveer 0,33 fte) besteed aan dit traject. Het overgrote
deel daarvan (rond de 400 uur) is besteed aan het implementeren van de nieuwe huwelijksmodule
en het aanpassen van de teksten op de website. Die uren zouden anders ook gemaakt zijn,
omdat de huwelijksmodule (en ook de website) in 2019 sowieso opnieuw moest worden
aanbesteed en geïmplementeerd. Het uitgangspunt was dat er een marktconform product zou
worden opgeleverd waarmee meer huwelijken binnengehaald konden worden. De overige uren
betroffen uitleg aan de huwelijksambtenaren en het maken van de filmpjes.
De kosten van de huwelijksmodule bedroegen in 2019 € 39.686. Ook hiervoor geldt dat die kosten
anders ook gemaakt zouden zijn. De kosten voor de filmpjes bedroegen € 10.800.
•
Wij zien huwelijken als integraal onderdeel van de dienstverlening.
•
De gemeenteraad. Het is opgenomen in de begrotingen van 2019 en 2020.
•
De gemeente is niet geadviseerd op basis van een marktonderzoek.
•
Het team zelf.
Er zijn in 2019 314 betaalde huwelijken geboekt en 89 kosteloze huwelijken.
•
Er werden in 2019, dus na de start van de promotie-activiteiten, zowel in absolute aantallen als
verhoudingsgewijs iets minder kosteloze huwelijken geboekt dan in 2018. Zie hieronder:

2018
2019
•
•

Betaalde huwelijken
301
314

Kosteloze huwelijken
112
89

% Kosteloos
27%
22%

Het is een klein verschil. Het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden.
Zoals gezegd is in 2019 vooral de basis gelegd en zou in 2020 ingezet worden op actieve
promotie. Door Corona hebben we dat moeten uitstellen.
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Pag. Vraag 20
8
De aansluiting op het extern callcenter is wederom uitgesteld? Wat zijn de hick ups om dat uit te
voeren?
Er zijn geen hick ups. Tijdens de Coronacrisis bleek de aansluiting op een extern callcenter niet op korte
termijn haalbaar. Er zijn toen andere maatregelen genomen, zoals thuiswerkfaciliteiten voor de KCCmedewerkers. Die bleken in de praktijk de flexibele inzetbaarheid van het KCC zo te verbeteren dat we tot
het inzicht zijn gekomen dat een extern callcenter niet meer noodzakelijk is.
Pag. Vraag 21
10 De raad heeft een duidelijk kader vastgesteld als het gaat om participatie. Zowel in een kadernota
als in de nota wijkgericht werken. De fractie van Maarssen2000 zou graag een evaluatie van het
huidig beleid willen ontvangen.
Dit is geen technische vraag.
Pag. Vraag 22
11 Pagina 11.
Linked In en Instagram passen bij onze online groei.
•
Graag ziet mijn fractie de verschillende communicatiekanalen, doelgroep, informatie per
kanaal en gebruik van deze kanalen in beeld.
•
Welke inwonersvragen komen waar mn terecht en worden actief via welke kanalen
beantwoord.
•
Is er na het beleidskader communicatie 2013-2017 nog een actueler beleidskader door de
raad vastgesteld?
•
Op 23 augustus 2016 was er in het GAK een interactieve bijeenkomst om het
actieprogramma online communicatie toe te lichten. Kan het meest actuele actieplan met
de raad worden gedeeld?
•
Instagram: huidig aantal volgers: 1.135. Doelen: inspireren, informeren. Doelgroepen: inwoners,
toeristen en dagjesmensen. Mediumspecifiek: gebruik van beeld staat centraal, berichten kunnen
24 uur gedeeld worden. Onderwerpen die veel bekeken worden: mooie foto’s van de gemeente,
activiteiten en evenementen, kinderburgemeester, handhaving.
Facebook: huidig aantal vind ik leuks: 4.253. Aantal volgers: 4.628. Doelen: informeren, activeren,
inspireren. Doelgroep: inwoners. Mediumspecifiek: kanaal dat (meeste) interactie biedt met
inwoners. Onderwerpen die veel bekeken worden: verhalen inwoners, regelgeving (bijvoorbeeld:
drukte bij recreatiegebieden), berichten burgemeester. Wordt gebruikt voor webcare,
Twitter: huidig aantal volgers: 3.524. Doelen: informeren, activeren, crisiscommunicatiekanaal.
Doelgroepen: inwoners, pers, regio, politiek. Mediumspecifiek: snel brengen van nieuws en/of
crisisupdates. Wordt gebruikt voor webcare (vragen en antwoorden van inwoners). Onderwerpen
die veel bekeken worden: nieuws, corona-updates, dienstverlening.
LinkedIn: huidig aantal volgers: 3.391. Doel: informeren, inspireren, activeren. Doelgroepen:
collega’s, sollicitanten, organisaties en bedrijven, overheid in regio Utrecht, inwoners.
Mediumspecifiek: ‘visitekaartje’ van Stichtse Vecht, meest zakelijke kanaal. Onderwerpen die veel
bekeken worden: vacatures, ondertekenmomenten of bezoekjes van wethouders,
vernieuwing/innovatie.
•
Vragen van inwoners komen bij de gemeente terecht via diverse kanalen. De telefoon, email
(info@stichtsevecht.nl), webformulieren, WhatsApp, sociale media (Twitter en Facebook). Deze
vragen worden conform de richtlijnen van de gemeente beantwoord door het TIC (telefonisch
informatiecentrum), klantcontactcentrum en medewerkers die webcare verzorgen. Het gebruik van
de kanalen wisselt en is afhankelijk van de voorkeur van de inwoner. De meeste vragen van
inwoners komen via telefonie, daarna via email en dan via WhatsApp bij de gemeente terecht. De
webformulieren worden gebruikt voor het (aan)vragen van diensten en producten. Op de social
mediakanalen stellen inwoners vragen naar aanleiding van discussies op de kanalen aan de hand
van actuele onderwerpen. We zien dat telefonie en email afneemt ten gunste van WhatsApp.
•
Uw raad heeft nog geen beleidskader vastgesteld.
•
De laatste update over het actieprogramma online communicatie die uw Raad ontvangen heeft
stond in de raadsinformatiebrieven van d.d. 12 juli en op 6 november 2019.
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Pag. Vraag 23
15 We brengen meer recognities in rekening. Welke recognities worden extra in rekening gebracht?
Dit betreft huuropbrengsten vanuit verhuur grond en de opbrengsten vanuit een recht van opstal.
Pag. Vraag 24
15 Precario: door de gemeenteraad is per motie vastgesteld dat het terassenseizoen t/m 15 november
wordt verlengd. Daar zullen ook precarioleges mee zijn gemoeid. Is deze meegenomen in de
prognose?
Zie het antwoord op vraag 18.
Pag. Vraag 25
15 OZB
Het collegewerkprogramma heeft duidelijk gekozen voor geen lastenverzwaring. Met de verhoging
van de huiswaarde en het directe effect op de OZB en WOZ waarde, komen daarbij automatische
lastenverzwaring voor huishoudens om de hoek kijken.
•
Kan de raad een overzicht krijgen van de verdeling OZB – versus de lastenverzwaring?
Hoeveel huishoudens betreft het?
Bij de vaststelling van het tarief voor de OZB wordt een gemiddelde verhoging van de waarde van de
woningen meegenomen. Dit betekent dat bij een stijging van de waarde van de woning, het tarief lager
wordt.
Voor de onroerende zaakbelastingen (ozb) stelt de gemeenteraad één tarief vast voor de 3 categorieën:
eigenaar woningen, eigenaar niet-woningen en gebruiker niet woningen. Het raadsvoorstel van de
Belastingverordeningen 2020 is op 17 december 2019 besproken in de gemeenteraad. Hierin is
beschreven dat wij voor de ozb-tariefstelling uitgaan van de gemiddelde waardeontwikkeling, deze was
voor woningen (7,04%) en voor niet-woningen (3,5%). Dit betekent dat er bepaalde type panden waren
waarbij de waardeontwikkeling hoger is dan de gemiddelde waardeontwikkeling. En bepaalde type panden
waarbij de waardeontwikkeling lager was dan de gemiddelde waardeontwikkeling.
Wij baseren ons in de Bestuursrapportage 2020 op de informatie van de BghU over de voorlopige
opbrengstverwachtingen die de BghU eind mei 2020 uitbracht. Deze voorlopige opbrengstverwachtingen
zijn gebaseerd op de informatie zoals deze eind april 2020 in de BghU-administratie was opgenomen.
Het leveren van het gevraagd overzicht is in deze fase niet mogelijk en te vroeg. Naast een analyse van de
waardeontwikkeling voor type panden zal ook de omvang van de areaaluitbreidingen in de analyse moeten
worden meegenomen. Areaaluitbreidingen resulteren niet in een lastverzwaring. Daarnaast is ook een
analyse van de marktgegevens (verkoopwaarde van verkochte panden) nodig in een dergelijke analyse.
Ook in 2020 zal de waardeontwikkeling voor bepaalde type panden lager zijn en voor andere type panden
hoger zijn dan het bij de vaststelling van het ozb-tarief gehanteerde gemiddelde waardeontwikkeling. Het is
dus niet zo dat de meer opbrengst voor de ozb per definitie resulteert in een lastenverzwaring voor de
burger.
GroenLinks
Pag. Vraag 26
10 Vanaf de zomer 2020 geven wij een vervolg aan Panorama Stichtse Vecht.
Is er al bekend wat het vervolg wordt? Hoe de raad gaat werken aan een beter beeld van een
toekomstbeeld van Stichtse Vecht?
Dit is geen technische vraag.
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Pag. Vraag 27
10 De participatiekamer. Het doel van de participatiekamer is om de kwaliteit van
participatieprocessen en besluitvorming te verhogen en meer draagvlak te creëren bij
belanghebbenden. Hoe toont de participatiekamer aan, bijv. aan de raad, of vernieuwende
methoden hebben gewerkt en hoe wordt de raad hiervan oude hoogte gesteld?
De participatiekamer informeert uw Raad over de ingezette methoden en de effecten daarvan middels
Raadsinformatiebrieven. Daarnaast worden de participatieactiviteiten in de klankbordgroep Omgevingswet
en een nog te plannen raadsconferentie participatie besproken.
Pag. Vraag 28
11 Wij gaan innovatieve trajecten samen met inwoners en ondernemers voortzetten, zoals de inzet van
het ruimtelijk ontwikkelingsspel. Worden deze innovatieve trajecten geëvalueerd, op welke manier?
Dit is geen technische vraag.
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 29
8
Digitaliseren bouw dossiers. Een kwart is bewerkt.
•
Wat was de initiële planning voor het bewerken?
•
Hoeveel loopt het project daarop voor of achter?
•
Is er de komende jaren (extra) budget nodig om achterstand in te lopen?
•
Het project omvat 470 meter waarvan gefaseerd 50 meter per jaar eerst wordt bewerkt en
vervolgens gedigitaliseerd. Als einddatum is 2030 voorzien.
•
De aanvankelijk planning ging uit van digitaliseren op volledig niveau van vervanging, dit bleek
technisch niet realiseerbaar. Deze eis is losgelaten. Digitalisering maakt nu alleen raadpleging
mogelijk. Door deze noodzakelijke wijziging is een vertraging van circa een jaar ontstaan.
•
Voor het project is 101.500 beschikbaar. Met bewerking is ca. 85.000 euro gemoeid, digitalisering
kost vervolgens zo’n 40.000. ‘Het tekort op het project bedraagt 25.00 euro per jaar.
Pag. Vraag 30
8
LAA Er is veel mankracht nodig geweest.
•
Kunt u toelichten waarom er veel mankracht nodig is voor het af- en weer opschalen van
de dienstverlening?
•
Om hoeveel (meer) mankracht gaat het?
•
De lockdown en de geleidelijke opheffing daarvan hebben op verschillende manieren veel inzet
gekost:
- Er moesten voorzieningen getroffen worden voor de medewerkers van Burgerzaken en het KCC
zodat de dienstverlening ook vanuit huis of op afstand doorgang kon vinden.
- Er zijn veel extra vragen binnengekomen bij het KCC die direct of indirect met Corona te maken
hadden. Er zijn in de periode maart-juli 2020 53% meer e-mails afgehandeld dan diezelfde
periode in 2019 en 349% meer WhatsApp-berichten. Wel heeft het KCC die maanden 22%
minder telefoontjes hoeven af te handelen dan die periode in 2019. Dat komt omdat tijdens de
lockdown inwoners vooral naar de digitale kanalen werden verwezen.
- Er is veel tijd besteed aan communicatie richting de inwoners over de gewijzigde
dienstverlening. De website en het trouwloket moesten voortdurend worden aangepast en er was
intensief telefonisch contact met alle bruidsparen en trouwlocaties die door de maatregelen
getroffen werden (informeren, aanbieden van alternatieven, doorvoeren van wijzigingen).
- Het leveren van diensten is arbeidsintensiever omdat er ook rekening moet worden gehouden
met de Corona regels. Dat kost met name bij huwelijken meer tijd.
- Er zijn fysieke aanpassingen gedaan. De trouwzalen in Boom en Bosch en Goudestein zijn zo
ingericht dat iedereen op veilige afstand zit. In de publiekshal zijn schermen en een looproute
aangebracht en zijn er allerlei aanpassingen gedaan om meer ruimte te creëren.
- Omdat tijdens de lockdown niet alle producten geleverd konden worden is er achterstand
ontstaan. Er is extra mankracht ingezet om die in te lopen.
•
Naar schatting ongeveer 6 ½ fte. Dat betreft invalkrachten bij de uitvoerende teams van
Burgerzaken en het KCC, en de inzet van projectleiders die normaliter op andere projecten
werkzaam zouden zijn. Die projecten worden dan ook deels doorgeschoven naar volgend jaar.
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PVV
Pag. Vraag 31
8
In hoeveel jaren moet de achterstand bij het digitaliseren van de bouwdossiers worden ingelopen?
Volgens planning moet de achterstand in 2030 zijn weggewerkt. Dit is realiseerbaar, mist budgettair
mogelijk.
Pag. Vraag 32
8
Wordt de inzet van gastvrouwen en gastheren gedaan vanuit het bestaande personeelsbestand?
Ja. Er is geen receptie meer. Die medewerkers worden nu ingezet als gastheer en gastvrouw.
Pag. Vraag 33
8
Is er bekend hoeveel schade er is doordat het niet mogelijk was om huisbezoeken af te leggen?
De achterstand in adresonderzoeken en daarbij horende huisbezoeken heeft voor zover bekend niet geleid
tot schrijnende situaties, behalve dan dat de Basisregistratie Personen (BRP) niet op orde kon worden
gebracht. De BRP wordt echter door alle overheidsinstanties gebruikt, dus een onjuistheid kan ook
gevolgen hebben die zich buiten het directe gezichtsveld van de gemeente bevinden.
Pag. Vraag 34
9
Waarom wordt het Zaak- en Document Management Systeem opnieuw aanbesteed? Is een eerdere
aanbesteding mislukt?
Het huidige zaaksysteem moet conform contracttermijn en aanbestedingsregels opnieuw worden
aanbesteed. Er is geen sprake van een mislukte aanbesteding.
Pag. Vraag 35
10 Wanneer vindt er daadwerkelijk participatie plaats inzake de Contour REP?
In juli 2020 heeft uw raad na informatieve commissies ingestemd met de Contour REP. Dit document is
een tussenstap naar de definitieve REP en geeft een aantal kansrijke onderzoeksrichtingen weer. Voor
Stichtse Vecht zijn dat concreet: ontwikkeling knooppunt Breukelen, ontwikkeling knooppunt N201 en
Ontwikkeling buitengebied voor recreatieve functie regio. Uw raad heeft een motie aangenomen om voor
deze kansrijke ontwikkelingen meerdere scenario’ s uit te werken.
Voordat deze scenario’ s aan uw Raad worden voorgelegd, worden inwoners en andere betrokkenen
gevraagd mee te denken en input te leveren. Dit is onderdeel van de participatie voor de Omgevingsvisie,
omdat beide processen veel met elkaar te maken hebben. Bovendien is dit duidelijker en minder belastend
voor inwoners en andere betrokkenen.
Pag. Vraag 36
10 Wordt het verstrekken van openbare volledige informatie op raadsvragen door het college ook
gezien een transparante stijl van besturen?
De informatiestroom naar de gemeenteraad is in beginsel altijd openbaar. Dit geldt ook voor de
beantwoording van raadsvragen. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat hiervan moet worden
afgeweken. Dit gebeurt altijd na een zorgvuldige afweging. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de privacy
van personen beschermd moet worden of er zwaarwegende economische en financiële belangen zijn die
geschaad worden bij volledige openbare informatie. Deze afweging wordt dan altijd gemotiveerd met uw
Raad gedeeld.
PvdA
Pag. Vraag 37
9
2e bullit Graag toelichting begrip ‘Common Ground’.
Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te
voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Common Ground is een hervorming van
de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Met de
herinrichting van de informatievoorziening, kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering
ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op
maatschappelijke vraagstukken.
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Pag. Vraag 38
10 3e bullit: participatiekamer.
Van deze participatiekamer maken ook junioradviseurs deel uit. Kunt u aangeven welke
school/opleidingsachtergond de afzonderlijke junioradviseurs hebben? Uiteraard anoniem, opdat
privacy gewaarborgd is.
De junioradviseurs zijn medewerkers die op een middelbare school in de gemeente Stichtse Vecht zitten.
Wij werven onder alle middelbare scholen in de gemeente en hebben adviseurs van de scholen Broklede
en Niftarlake in dienst.
CDA
Pag. Vraag 39
10 Vanwege corona worden andere participatievormen onderzocht. Hoe staat het, in dat licht, met de
opzet van het digitale burgerpanel?
Dit jaar wordt een start gemaakt met het opzetten van een digitaal burgerpanel. Het burgerpanel wordt een
van de tools die kunnen worden ingezet bij participatietrajecten.
Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 40
8
Eerste punt:
Het bewerken en digitaliseren van bouwdossiers. Mogen wij concluderen dat het bewerken van de
dossiers nog tot in 2026 gaat voortduren?
Het iets achterlopen van digitaliseren. Wat betekent dit?
De aanvankelijk planning ging uit van digitaliseren op volledig niveau van vervanging, dit bleek technisch
niet realiseerbaar. Deze eis is losgelaten. Digitalisering maakt nu alleen raadpleging mogelijk. Door deze
noodzakelijke wijziging is een vertraging van circa een jaar ontstaan. Als einddatum is 2030 voorzien.
Pag. Vraag 41
8
Vijfde punt:
U spreekt van extra mankracht voor het uitvoeren van de LAA. Terwijl er eigenlijk geen mensen
konden worden ingezet voor de huisbezoeken. Er konden geen mensen worden ingezet voor
huisbezoeken. Je zou toch zeggen dat er dan arbeidsuren over zijn. Klopt onze aanname?
Deze aanname is onjuist. De huisbezoeken worden afgelegd door een extern bureau, in samenwerking
met de BOA’s. Dat extern bureau kon tijdens de lockdown zijn werk niet doen, maar die medewerkers zijn
verder niet in te zetten op andere taken bij Burgerzaken. De BOA’s hadden ook andere taken in verband
met de Coronacrisis.
Het grootste deel van de werkzaamheden bij adresonderzoek bestaat overigens niet uit huisbezoeken,
hoewel die wel een belangrijk onderdeel vormen. Het meeste werk zit in het administratief voorwerk en de
verwerking achteraf. Bovendien wordt een deel van de adresonderzoeken ook zonder huisbezoek
administratief afgedaan. Dat onderzoekswerk wordt gedaan door medewerkers van Burgerzaken. Die
medewerkers werden echter ook voor een groot deel van hun tijd op Corona gerelateerde werkzaamheden
ingezet.
Pag. Vraag 42
10 Tweede punt. Moeten de ambtenaren een ambtseed afleggen en moeten ze
daar een training voor krijgen?
De dilemmatrainingen integriteit en het afleggen van de ambtseed dragen bij aan bewustwording over het
omgaan met integriteitsvraagstukken, als regulier onderdeel van professioneel werken. In de nieuwe
Ambtenarenwet op grond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is het afleggen van de
ambtseed een verplichting. Uit een oogpunt van bewustwording hebben wij ervoor gekozen het afleggen
van de ambtseed direct voorafgaand te begeleiden met deelname aan een interne dilemmatraining.
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Pag. Vraag 43
11 We lezen dat de website voldoet aan bovengemiddelde eisen wat betreft toegankelijkheid. Het
verder ontwikkelen is door de Coronacrisis stil komen te liggen.
•
Wat is de reden hiervan?
•
Is er personeel elders ingezet?
•
Het digitale platform, dat een website toch is, kan toch ook vanuit een thuiswerksituatie
beheerd worden?
Er is tijdens de Coronacrisis wel doorgewerkt aan de toegankelijkheid van de website, maar niet zoals we
dat voor de crisis van plan waren. Inmiddels is dat wel weer het geval. Collega’s zijn ingezet in het
actiecentrum crisiscommunicatie dat tot aan de zomer actief is geweest. Tijdens en direct na het uitbreken
van de coronacrisis heeft het opstarten van thuiswerken, andere werkstructuren en het digitaal vergaderen
zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in andere organisaties waar we als gemeente afhankelijk
van zijn ook tijd gekost.
Pag. Vraag 44
12 Een financieel gezonde gemeente
Wat zijn de gevolgen als je één jaar geen sluitende begroting hebt?
Een niet sluitende begroting in één jaar vormt een signaal dat zonder aanvullend beleid de Jaarrekening in
dat jaar waarschijnlijk zal sluiten met een tekort. Een tekort bij de Jaarrekening komt, zonder aanvullende
gemeenteraadsbesluiten, ten laste van de Algemene reserve. Hierdoor neemt het weerstandsvermogen af.
En daarmee nemen ook de mogelijkheden af om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. De
gemeente Stichtse Vecht valt in 2020 onder het ‘repressieve begrotingstoezicht’. Dit toezicht van de
provincie Utrecht vindt ‘achteraf’ plaats op basis van verplicht ingezonden gemeenteraadsbesluiten als:
Programmabegroting, begrotingswijzigingen, Bestuursrapportage en de Programmajaarrekening. De
provinciale toezichthouder zet een eventueel begrotingstekort af tegenover het aanwezige (vrije)
weerstandsvermogen. Indien het aanwezige (vrije) weerstandsvermogen van voldoende omvang is en de
Programmabegroting 2021 – 2024 is (reëel en structureel) sluitend. Dan zal een eventuele reactie van de
provinciale toezichthouder beperkt blijven tot een opmerking in de ‘Toezichtsbrief’ over de
Programmabegroting 2021 – 2024 dat kortgezegd ons weerstandsvermogen is gedaald en daarmee ook
de mogelijkheden om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Of opmerking wordt opgenomen is
afhankelijk van de omvang van het daadwerkelijke tekort.
Pag. Vraag 45
14 Communicatie
Door de coronacrisis is er meer gecommuniceerd. Extra kosten van 15.000 euro. Er gaat jaarlijks
circa 1 miljoen euro naar communicatie.
•
Hadden deze kosten niet uit het budget gehaald kunnen worden?
•
Welke activiteiten zijn er méér gedaan dan vooraf ingeschat?
•
De constatering dat er jaarlijks circa 1 miljoen euro naar communicatie gaat is onjuist. In de
programmabegroting 2020 op blz. 62 paragraaf Bedrijfsvoering, staat vermeld dat het budget 172.
587.euro bedraagt. Het communicatiebudget wordt geheel besteed aan niet-corona gerelateerde
activiteiten. Omdat er sprake was van extra inzet in relatie tot het coronavirus en de maatregelen
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is 15.000 euro extra uitgegeven.
•
Meer dan voor de crisis was de noodzaak groot om ook in print en in de openbare ruimte te
communiceren om zodoende zoveel mogelijk inwoners en ondernemers in de gemeente te
bereiken. Voorbeelden hiervan zijn:
o de inkoop van advertentieruimte in lokale media t.b.v. mededelingen over
dienstverlening, afvalinzameling, ingezonden brieven burgemeester;
o de productie van videoboodschappen van de burgemeester;
o het ontwikkelen en inzetten van campagnes: Hulp in tijden van Corona, Koop lokaal,
Samen tegen Corona, Vier 4 en 5 mei thuis;
o huur van evenementenborden voor communicatiemaatregelen;
o promotiekosten voor content sociale media voor vergroten van het bereik bij belangrijke
berichten.
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Pag. Vraag 46
15 Precario
•
Hoe heeft de gemeente laten weten aan ondernemers dat precario niet betaald hoefde te
worden?
•
Heeft de gemeente meer ondernomen om ondernemers te steunen, zo ja, wat?
•
Hierover is nog niet gecommuniceerd.
•
Ja, er zijn meerdere steunmaatregelen genomen, zie
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4833/financiele-steun-voor-zzpers-werknemers-en-bedrijven-inde-coronacrisis/
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Veiligheid
Er zijn veel vragen gesteld over de situatie in Maarssenbroek. Dit zijn geen technische vragen. Gezien de actuele
situatie, de ongerustheid in de samenleving en de ongerustheid bij uw Raad hebben wij besloten om deze vragen
wel te beantwoorden.
Streekbelangen
Pag. Vraag 47
17 Effect van Inzet camera’s in Breukelen Noord en de Markt in Breukelen is positief. Kan dit middel
niet op meerdere plekken zoals de tunnels in Maarssenbroek ingezet worden?
Het plaatsen van een camera is het sluitstuk van een pakket aan maatregelen en kan niet als enige
maatregel worden ingezet. Aan inzet gaat een zorgvuldig proces vooraf, waarbij rekening moet worden
gehouden met de regels van privacy, effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit. Bovendien moet er
sprake zijn van structurele openbare orde problemen. Tenslotte wordt altijd bekeken of de inzet van een
camera het probleem niet verplaatst. De situatie in Maarssenbroek, waaronder ook de tunneltjes, heeft
onze volle aandacht en de mogelijkheden voor (tijdelijk) extra cameratoezicht worden in het
maatregelenpakket en de schouw meegenomen.
Maarssen2000
Pag. Vraag 48
17
•
Worden zaken die door inwoners worden ingebracht in de Whats App groepen in de
rapportages gezien als meldingen?
•
Wordt de geplande monitor weer door Dimensus uitgevoerd?
•
Wordt in de monitor, zoals door de raad verzocht, meer op wijk- en of themaniveau
gemonitord?
•
•
•

De informatie uit de Whatsappgroepen wordt gedeeld met de betreffende wijkagent. Deze worden
niet in rapportages verwerkt.
Nee, net als in 2017 wordt de monitor uitgevoerd door Companen.
Voor 2020 niet. In de informatieve commissie van 9 september is aangegeven dat gekeken wordt
hoe de informatie uit de wijk in een rapportage wordt verwerkt. Daarnaast wordt bij de
voorbereiding op de veiligheids- en leefbaarheidsmonitor 2023 gekeken welke kern op wijkniveau
wordt bevraagd. Op basis van de aantallen (politie) meldingen en duiding van partners zoals
politie en jongerenwerk wordt jaarlijks op kernniveau informatie gedeeld met de raad, door middel
van de veiligheidseffectrapportage. Als daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld zoals nu het geval is in
Maarssenbroek, worden de cijfers ook op wijkniveau gedeeld.

16

Pag. Vraag 49
19
Dierenwelzijn
•
Wordt in de nieuwe aanbesteding het in het addendum van het CWP voorgestelde budget
in de aanbesteding meegenomen?
•
Is het een onderhandse of een openbare aanbesteding?
•
Op dit moment is dierenwelzijn ondergebracht bij Ronde Venen. Is hun inzet geëvalueerd?
•
Worden eventuele declaraties etc door de gemeente gecontroleerd op juistheid. Moet de
huidige leverancier ook een jaarverslag indienen voorzien van een accountantsverklaring?
•
Bij de begroting voorziet een overschrijding van 10:000 euro. Is dat een interne
overschrijding of extern (bij de uitvoerder zelf?)
•
De in het addendum voorgestelde ophoging van het budget is mede tot stand gekomen in de
voorbereiding op de aanbesteding en wordt meegenomen.
•
Er zal in beginsel een meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsvinden. Er zullen daarbij
verschillende partijen in de regio worden aangeschreven.
•
Dierenambulance De Ronde Venen is een van de partijen die voor de gemeente taken uitvoert in
het kader van dierenwelzijn. Voor wat betreft de uitvoering van deze taken is regelmatig contact
met de dierenambulance voor afstemming en bespreking van de werkzaamheden. Tot op heden
zijn er geen formele klachten geweest over de uitvoering van deze taken. Een formele evaluatie
heeft niet plaatsgevonden.
•
De dierenambulance overlegt facturen met een gedetailleerde specificatie van gereden ritten.
Deze wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid. Een jaarverslag is geen vereiste.
•
De overschrijding van € 10.000 wordt verwacht op de door de uitvoerder gemaakte kosten. Het
heeft een externe oorzaak.
GroenLinks
Pag. Vraag 50
17•
Voor het behoud van het veiligheidsniveau is de opgave om de huidige aanpak uit te
18
breiden, met inzet van nieuwe methodes. Wij besteden weer meer aandacht aan
wijkgerichte preventie en treden repressief op waar het moet. In geval van calamiteiten
reageren wij op passende wijze.
De verwachting was met onder andere de tent in de wijk meer informatie op te halen en
zodoende, op basis van deze informatie, nieuwe methodes te ontwikkelingen. Wegens
corona is dit niet gelukt.
Aan welke nieuwe methoden wordt gedacht en waarom juist deze methoden?
•
Wordt de huidige situatie in M’broek als calamiteit beschouwd? Zo ja hoe is hier op
passende wijze gereageerd?
•
Het college wil werken aan meer wijkgerichte data. De tent in de wijk speelde een grote rol
bij het verzamelen van inzichten. Hoe wilde het college ervoor zorgen dat deze aanpak
garandeert dat deze inzichten op een betrouwbare manier het vergelijken tussen wijken
mogelijk maakt?
•
Het ontwikkelen van nieuwe methoden gebeurt op basis van informatie uit de wijk. Als bekend is
wat de specifieke problematiek in de betreffende wijk is, wordt bekeken welke nieuwe werkwijzen
toegepast kunnen worden naast de reeds bestaande methoden.
•
De situatie in Maarssenbroek wordt niet gezien als een calamiteit op het gebied van
crisisbeheersing.
•
Door samen met onze partners de wijk in te gaan, wordt informatie opgehaald over de
veiligheidsgevoelens van de inwoners. Door middel van het invullen van een enquête wordt een
beeld geschetst. Als de ‘tent’ op meerdere plekken in de kern heeft gestaan, kan een goede
vergelijking gemaakt worden van de verhalen uit de wijk en de resultaten van de enquête.
De raad heeft aangegeven dat zij meer wijkgerichte informatie wil hebben en dit is overgenomen
door het college. Zoals eerder aangegeven, blijft het duiden van subjectieve veiligheid moeilijk,
het is sterk individueel en daarmee voor elke inwoner anders. Door meer de wijk in te gaan,
trachten wij het gevoel in de wijk zichtbaar te maken. Op basis van de aantallen (politie)
meldingen en duiding van partners zoals politie en jongerenwerk wordt jaarlijks op kernniveau
informatie gedeeld met de raad, door middel van de veiligheidseffectrapportage. Als daartoe
aanleiding is, bijvoorbeeld zoals nu het geval is in Maarssenbroek, worden de cijfers ook op
wijkniveau gedeeld.

17

ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 51
Wij gaan ervanuit dat nav het spoeddebat mbt Veiligheid in Maarssenbroek hier nog een aanvulling
op komt. Klopt deze verwachting en wanneer komt die aanvulling?
De incidenten in Maarssenbroek vallen buiten de scope van de bestuursrapportage 2020. Naar aanleiding
van het spoeddebat en de informatieve commissie zal uw raad over de veiligheid en leefbaarheid in
Maarssenbroek, alsook de (besproken) acties op deze terreinen, de komende periode via reguliere
raadsinformatiebrieven en specifieke voorstellen nader worden geïnformeerd.
PVV
Pag. Vraag 52
18 Wanneer wordt de oefening wel georganiseerd en wat voor soort oefening is het?
De planning is om de oefening begin 2021 te organiseren. Om de oefening zo realistisch mogelijk te
houden, wordt de exacte datum niet vooraf bekendgemaakt. Het zal een oefening zijn waarbij alle
actiecentra (Communicatie, Hoofd Publieke Zorg en Nafase) de mogelijkheid krijgen om te oefenen in hun
rol. Dit is een extra oefening die wij zelf intern organiseren naast de gezamenlijke oefeningen met
veiligheidspartners welke door de Veiligheidsregio worden georganiseerd. Indien dit voor het thema van de
oefening van belang is, worden externe partners toegevoegd mits zij in de gelegenheid zijn hieraan deel te
nemen.
PvdA
Pag. Vraag 53
17 Opvallend in het hoofdstuk ‘Veiligheid’ (pag 17 e.v.) is dat met geen woord gerept wordt over de
situatie in Maarssenbroek. Was er in 2020 voor de maand juli geen sprake van ‘straatterreur’? Is
‘alle ellende’ pas ontstaan in de maanden juli/augustus?
Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2020 was nog geen sprake van meerdere, ernstige incidenten
in een kort tijdsbestek in Maarssenbroek. De incidenten waaraan wordt gerefereerd, hebben zich
afgespeeld in de maanden juli en augustus. Een duiding van de incidenten heeft u gehad in de
informatieve commissie van 9 september.
CDA
Pag. Vraag 54
10 De ' tent in de wijk’ is hopelijk niet de enige methode om informatie op te halen voor wijkgerichte
preventie en als input om nieuwe methodes te ontwikkelen. Welke andere instrumenten worden op
veiligheidsgebied ingezet om te weten wat er speelt in de wijk?
Informatie met betrekking tot veiligheid bestaat uit veiligheidscijfers (objectief) en gevoelens (subjectief). De
‘tent in de wijk’ is een opnieuw ingevoerde methode om informatie over veiligheidsgevoelens op te halen.
Daarnaast komt informatie uit de wijk van onze Boa’s en partners als politie en jongerenwerk. Zij zijn onze
ogen en oren en vangen als eerste de signalen op. Deze informatie is zowel subjectief als objectief. Ook
wordt elke drie jaar een veiligheid- en leefbaarheidsmonitor afgenomen onder de inwoners. Deze monitor is
op wijkniveau en geeft een goed beeld van de veiligheidsgevoelens in de kernen.
Ook meldingen van inwoners en berichten op social media kunnen onderdeel zijn van beeldvorming van de
wijk, evenals signalen van maatschappelijke partners zoals onderwijs en sportverenigingen.
Objectief gezien worden vanuit Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) halfjaarlijks en jaarlijks cijfers
bekend gemaakt met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsonderwerpen. Sinds
enkele jaren zijn wij aangesloten bij het VeiligheidsInformatieSysteem (VIS). Dit systeem geeft ons de
mogelijkheid om meer kerngericht te kijken naar de cijfers en eventuele trends te ontdekken. Vervolgens
kunnen preventieve en repressieve maatregelen worden genomen.
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Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 55
19 Dierenwelzijn. Voor de uitvoering verwacht u een nadeel van 10.000 euro.
Hoe moeten wij dit rijmen met het CWP waar juist voor dierenwelzijn geld is vrijgemaakt?
In het addendum op het CWP is voorgesteld het budget voor dierenwelzijn op te hogen. Deze bedragen
zijn meegenomen in de begroting 2021 die binnenkort aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het
nadeel van € 10.000 betreft het jaar 2020.
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Fysiek
Streekbelangen
Pag. Vraag 56
20 De gemeentelijke ambitie is om in 2040 klimaatneutraal te willen zijn. Verderop in de tekst staat
genoemd dat projecten om broeikasgassen te verlagen gebaseerd zijn op de klimaat ambitie om in
2030 klimaat neutraal te willen zijn. Wat is het nu en welke financiële consequenties zijn hiermee
gemoeid?
De ambitie om in 2030 klimaatneutraal te willen zijn is een tekst uit de begroting 2020. Zoals u in de cursief
gedrukt tekst bij de eerste bullit op pagina 20 van de Bestuursrapportage kunt lezen, is deze ambitie via het
addendum bij het CollegeWerkprogramma bijgesteld.
Pag. Vraag 57
20 Welke projecten geeft het College een hogere prioriteit: De verlaging van broeikasgassen of die
projecten een uitvoeringsprogramma mbt RAS? Wat zijn de overwegingen daarbij?
Dit is geen technische-, maar politieke vraag. Wij gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de
commissievergadering.
Pag. Vraag 58
21 Heeft het College voornemens om het aardgasvrij maken van wijken door te zetten, gelet op de
landelijke voortschrijdende inzichten daarover die nut, noodzaak en kosten ernstig in twijfel
trekken?
Dit is geen technische-, maar politieke vraag. Wij gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de
commissievergadering.
Pag. Vraag 59
23 De verwachting is dat ca 40% minder woningen opgericht gaan worden in 2020 dan de planning
was. Welke maatregelen neemt het College om een inhaalslag te maken?
Dit is geen technische-, maar politieke vraag. Wij gaan hierover graag met u in gesprek tijdens de
commissievergadering.
Pag. Vraag 60
25 Op riolering wordt een voordeel verwacht. Bestaat er voor 2020 een onderhoudsplan riolering en zo
ja gaat dit geheel uitgevoerd worden? Zie ook blz 28 bovenaan.
Wij hebben een vastgesteld GRP 2017-2021. Het uitvoeringsplan gaan we herbeoordelen/ heroverwegen.
Enerzijds omdat de kosten van de lopende projecten veel hoger uitvallen en anderzijds omdat uit
inspecties blijkt dat geplande projecten (nog) niet nodig zijn.
Pag. Vraag 61
25 Afval gaat ca 437.000 euro meer kosten. Welke maatregel neemt het College om de kosten van de
Afvalverwerking te beteugelen?
De overschrijding heeft drie autonome oorzaken (=door de gemeente niet beïnvloedbare oorzaken) zoals
dat in de tabel op pagina 25 in de Bestuursrapportage staat toegelicht. De belangrijkste oorzaak zijn de
extra uitgaven in verband met de corona-uitbraak die nodig waren en zijn om onze wettelijke taken
betreffende de afvalinzameling te kunnen blijven uitvoeren (onder andere inzet professionele
ophaalorganisatie oud papier). Omdat deze oorzaak naast de andere genoemde oorzaken niet te
beïnvloeden zijn kan het college geen specifieke maatregel nemen om deze afvalkosten te beteugelen.
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Maarssen2000
Pag. Vraag 62
22
•
Komt er voordat het bestek aanbesteed wordt, er nog een informatieve raadssessie of een
commissievergadering fysiek over IBOR.
•
De raad heeft op 5 juli 2016 de beleidskaders IBOR 2017 e.v. vastgesteld. Uit de presentatie
op 26 mei zijn een aantal conclusies duidelijk gepresenteerd. Deze conclusies/ zienswijzen
zullen in de beleidsnota moeten worden aangepast. Wanneer staat de actualisatie van
IBOR op de raadsagenda?
•
Het is de bedoeling een beperkt aantal informatieve sessies te houden voor de bijstelling van de
beeldkwaliteitseisen IBOR in 2021. Voor de aanbesteding van het IBOR bestek in 2020 ingaande
2021 zullen geen informatieve sessies meer gehouden. De benodigde informatie is opgehaald in
een informatieve commissie van voor de zomer 2020.
•
Medio 2021
Pag. Vraag 63
23 Kan de raad een geactualiseerde woningbouwprojectenlijst ontvangen met daarbij de status?
Deze is opgenomen in het BIS onder:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/--meer-over-het-college-vanbw/Projectenoverzicht
Pag. Vraag 64
23 GVVP. Kan de raad een overzicht ontvangen van een evaluatie van de jaarlijks vastgestelde
uitvoeringsplannen GVVP en de status ervan (dus gereed of in behandeling, in aanbestedingsfase
of onderzoeksfase als de financiële consequenties)
De evaluatie van het GVVP is in voorbereiding, zowel op beleidsactualiteit als op uitvoering van de plannen
in de vijf delen ervan. Het uitvoeren van deze evaluatie is inmiddels ambtelijk gereed. Het is de bedoeling
om de evaluatie nog dit jaar te doen, na vaststelling daarvan door het college zal de evaluatie aan uw Raad
worden aangeboden. De projecten waarvoor in de begroting bedragen zijn geraamd staan op de nominatie
om uitgevoerd te worden in 2021 en 2022. Bij de voorbereiding van de realisatie zal ook worden
aangegeven of die budgetten toereikend zijn, al dan niet aangevuld met subsidies.
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Pag. Vraag 65
23 Rotondes:
•
In het GVVP is vastgesteld, nav een verkeersonderzoek dat de kruispunten thv de burg
Waverijn omgevormd zouden worden tot zgn turborontondes. Bij de
raadsinformatiebijeenkomst over het integrale verkeersonderzoek was het onderzoek
gehouden in het voorjaar door Appel en Coffeng voor de inrichting van beide kruispunten
nog niet afgerond. Wanneer wordt dit deel van het onderzoek nader aan de raad toegelicht.
Nu is slechts het besluit gecommuniceerd?
•
Een van de eerder conclusies was ondermeer het gevaar van door rood licht rijden en de
hoge aanrijsnelheid bij de beide kruispunten? Hoe worden deze beide risico’s
ondervangen door het aanleggen van een stoplichtencircuit?
•
Wat is met het nieuwe VRI de te verwachten optimalisatie als het gaat om
verkeersafhandeling?
•
Wat is met het nieuwe VRI de te verwachten optimalisatie als het gaat om ongevallen en
ernstige frontale ongevallen?
•
Wat is met het nieuwe VRI de te verwachten optimalisatie als het gaat om geluidoverlast?
•
Wat is met het nieuwe VRI de te verwachten optimalisatie als het gaat om verbetering
luchtkwaliteit?
•
Blijft de huidige groene golf bestaan?
•
Kunnen voertuigen proactief bijsturen op de groencyclus?
•
Er is door Goudappel Coffeng geen onderzoek gedaan naar de inrichting van beide kruispunten,
wel is onderzoek gedaan of turborotondes in de toekomst (in ieder geval tot 2030) het verkeer
kunnen blijven verwerken. Gebleken is dat turborotondes die aantallen niet kunnen verwerken,
waarop het college heeft besloten om kruispunten aan te leggen teneinde het door uw Raad
gestelde doel van de herinrichting (veiligheid en doorstroming verbeteren) na te streven. Er wordt
nu gewerkt aan een herinrichtingsontwerp. Zodra dit gereed is informeren wij uw Raad hierover.
•
In het hierboven genoemde herinrichtingsontwerp zullen maatregelen worden opgenomen tegen
de gevaren van door rood licht rijden en hoge aanrijsnelheid. Een keuze voor het type maatregel
is nog niet gemaakt.
Met de nieuwe VRI is te verwachten:
•
Aangaande verkeersafhandeling: de meest optimale afwikkeling van het verkeer met de kortst
mogelijke wachttijden
•
Aangaande ongevallen: een structurele vermindering van aantallen ongevallen en de ernst van
de afloop
•
Aangaande geluidoverlast: op geluidbelasting haken de acties uit het Actieplan Geluid hierop
aan, op geluidoverlast door asociaal verkeersgedrag zullen fysieke maatregelen naar verwachting
weinig effect hebben
•
Aangaande verbetering van de luchtkwaliteit: verbetering in die zin dat de wachttijden van verkeer
verminderen
•
Het is de bedoeling om de verkeersregelingen in Maarssenbroek zodanig op elkaar af te
stemmen dat de doorstroming van het verkeer zo optimaal mogelijk gebeurt. Een groene golf is
daarvoor één van de mogelijkheden, indien er een betere oplossing is dan zal die zeker worden
toegepast.
•
Als met proactief bijsturen van de groencyclus door voertuigen wordt bedoeld dat het
verkeersaanbod de groentijden van de regeling kunnen beïnvloeden, dan is dat het geval door de
detectie van het aanbod van verkeer. Dit gebeurt nu ook al. Als bedoeld wordt of met
telecommunicatie tussen voertuigen en VRI de cyclus kan worden beïnvloed, dan is het antwoord
daarop dat die mogelijkheid wordt overwogen, immers is de aanleg van een zogenaamde iVRI
daartoe in beeld. Een iVRI dient daartoe wel over 5G communicatie te beschikken.
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Pag. Vraag 66
24 N201
•
Heeft de gemeente voor 12 mei een zienswijze bij de provincie ingediend en kan deze
gedeeld worden met de raad?
•
Het is duidelijk dat de kernen rond de N201 verschillende visies hebben bij de provinciale
plannen (Vreeland en Loenen versus Loenen aan de Vecht) Hoe gaat het college in haar
overwegingen met deze verschillen om. Kan de raad daar middels een RIB toelichting in
krijgen?
•
Namens de gemeente Stichtse Vecht zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de plannen
van de provincie met betrekking tot de aanpassingen aan de N201;
•
Dit is geen technische vraag.
Pag. Vraag 67
24 Fiets
De gemeente heeft destijds ondermeer gelden ontvangen om de fietsroute bij de Safariweg door te
trekken. In februari heeft HVV bij de beantwoording van haar vragen te horen gekregen dat dat dit
jaar in de planning stond. Kan de raad geïnformeerd worden wat hiervan de actuele status is?
(Planning participatietraject; planning vergunningsaanvraag mogelijke bomenkap? Overleg met de
Maarssense visvereniging etc?)
Voor de aanleg van een fietspad langs de Safariweg is de initiatieffase gestart voor de realisatie. Dit houdt
in dat de scope wordt bepaald en een plan van aanpak wordt opgesteld. Over de scope is inmiddels al te
vertellen dat deze ook de fietsverbinding tussen de fietsbrug A2 en de Haarrijnweg, als de inrichting van de
Haarrijnweg en de Parallelweg (tot aan de Westkanaaldijk) tot fietsstraat bevat.
Pag. Vraag 68
24 U-ov
Heeft het college een zienswijze ingediend voor de ontwikkelingen van het OV in onze gemeente,
dan wel op behoud van welke haltes /busstops stuurt het college aan?
Zienswijzen kunnen alleen ingediend worden wanneer een nieuw vervoerplan wordt aangeboden, dat is
niet gebeurd, wel hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden.. Ons college heeft bij U-OV geen
zienswijze ingediend op de ontwikkelingen van het OV in onze gemeente.
Pag. Vraag 69
24 Zuilense Ring
•
U geeft aan dat men in overleg is met betrokken bewonersorganisaties, mijn fractie krijgt
juist andere signalen. Hoe wordt de samenspraak in praktijk vorm gegeven?
•
Wat is de status van het zgn divergerende diamant?
•
De portefeuillehouder overlegt 3-4 per jaar met de Vrienden van de Zuilense Ring. Deze
gesprekken vinden plaats in een goede sfeer met respect voor elkaars belang en standpunten.
•
Over de aanleg van een divergerende diamant is door Rijkswaterstaat nog niet definitief besloten.
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Pag. Vraag 70
25 Taakveld riolering
•
Hoe kan het dat de BgHU aangeeft dat er meer dan voorspelde inkomsten te innen zijn?
Wat is het verschil in werkwijze met de BSWW?
•
Gaat dit bedrag van 127 K naar de egalisatiereserve?
•
Wat zijn de oorzaken van dit voordeel? (meer huishoudens? Meer kohieren
•
In de rapportage van de BGHU is aangegeven dat er een groter aantal objecten is dan waar bij
het opstellen van de tariefberekening rekening mee is gehouden. De aantallen worden bij het
opstellen van de begroting doorgegeven door de belastingorganisatie. Met de opgegeven
aantallen worden de tarieven berekend voor 100% kostendekkendheid. Wanneer de
daadwerkelijke aantallen per 1 januari hoger liggen dan bij het opstellen van de begroting bekend
was, ontstaan er extra inkomsten. Het verschil in werkwijze is niet aan te geven, dit zijn interne
aangelegenheden van de betreffende organisaties.
•
Volgens BBV-reglementen wordt dit bedrag, bij de programmarekening 2020, betrokken bij de
kostendekkendheid over het jaar 2020. Wanneer er meer dan 100% kostendekkendheid is, zal het
voordelig saldo worden gestort in de egalisatiereserve. Wanneer er minder dan 100%
kostendekkendheid is, zal het nadelig saldo worden onttrokken aan de egalisatiereserve. Dit is op
dit moment nog niet aan te geven.
•
Zie antwoord bij de eerste bullit
Pag. Vraag 71
25 Taakveld afvalstoffenheffing
•
Ook hier wijkt de begrote inkomsten sterk af van mogelijke realisatie? Waarom deze
meenemen in de kostendekkendheid van het programma en niet naar de egalisatiereserve?
•
Wat zijn de oorzaken van dit voordeel? (Meer huishoudens? Hogere heffingen?)
•
Vanuit BBV-reglementen moet dit worden betrokken bij de kostendekkendheid in de
programmarekening van het jaar 2020. Wanneer er meer dan 100% kostendekkendheid is, zal
het voordelig saldo worden gestort in de egalisatiereserve.
•
In de rapportage van de BGHU is aangegeven dat er een groter areaal is dan waar bij het
opstellen van de tariefberekening rekening mee is gehouden.
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Pag. Vraag 72
25 Nascheiding PMD
•
Meerder fracties hebben vragen gesteld over het omgekeerd inzamelen en het standpunt
van het college hierover?
•
Het uitsorteren van PMD zijn extra kosten gemoeid van 115 K.
Wat zijn de totale uitsorteerkosten voor PMD?
•
Is er een plan om de extra kosten in toom te houden?
•
Hebben de extra kosten te maken met meer omgekeerd inzamelen?
•
Krijgt de gemeente een analyse van de verschillende uitsorteringen en kan zijn actief
bijsturingsbeleid inzetten? Bijv er zit teveel hard plastic in het PMD, zouden er dan via
communicatiekanalen en afvalcoaches daar extra op gestuurd kunnen worden?
•
Dit is geen technische vraag.
•
De totale kosten voor het uitsorteren van PMD bedragen € 177.000. Dit zijn sorteerkosten om het
ingezamelde PMD te scheiden in de verschillende soorten kunststof (PET, PP, Folies etc.). De
hogere kosten worden veroorzaakt door een groter aanbod van PMD dan begroot waardoor extra
sorteercapaciteit moet worden ingekocht en anderzijds een veel lagere marktprijs voor de
uitgesorteerde kunststoffen (marktoverschot van gerecycled PMD)
•
Omdat de kosten voor het uitsorteren en de vergoeding voor verschillende soorten kunststof sterk
marktafhankelijk zijn worden deze kosten vanaf 2021 gedragen door het Afvalfonds en ontvangt
de gemeente alleen nog een vergoeding voor de inzameling van bron gescheiden PMD
•
Dit heeft inderdaad te maken met meer omgekeerd inzamelen, waardoor meer brongescheiden
PMD is ingezameld dan begroot. Door de Corona uitbraak is de verwachte daling van restafval
echter uitgebleven omdat met name door het thuis werken veel afval wat anders als kantoorafval
zou worden afgevoerd nu als huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. De kosten voor het
afvoeren als restafval zijn echter te allen tijde hoger dan de kosten voor PMD
•
Ja, van zowel de verontreiniging in het ingezamelde PMD als van de verschillende uitgesorteerde
soorten kunststof krijgen wij een overzicht. De vervuiling van het ingezamelde PMD (o.a. met
harde kunststoffen) ligt voor onze gemeente tussen de 2% en 2,5% Dit is ruim binnen de
toegestane marge. Via de afvalcoaches wordt hier op persoonlijke basis, waar nodig, aandacht
aan besteed.
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Pag. Vraag 73
26
•
Valt onder het revindicatiebeleid ook snippergroen wat aan bedrijven of ondernemers
wordt verkocht of komen slecht inwoners in aanmerking voor de aankoop van
snippergroen?
•
Bij huurwoningen was de oneigenlijke ingebruikname vastgesteld op 2.263m2 en bij
koopwoningen 29.290m2.Vooral in de kernen Maarssendorp, Broek en Loenen werden veel
oneigenlijke ingebruiknames gecontasteerd.Hoeveel m2 oneigenlijk gebruikte gronden zijn
via revindicatie of snippergroen aan inwoners overgedragen?
•
Hoe effectief is het beleid geweest?
•
Zijn de boogde resultaten ook daadwerkelijk gehaald? Is het tijdspad (de projectfasering)
gehaald?
•
Wanneer krijgt de raad een eindevaluatie van het project aanpak gemeentegronden met
daarin ook in ogenschouw nemende beleidskaders nota restgroen, revindicatiebleid,
adoptiegroenbeleid, handhavingsbeleid en project geluidswal maarssenbroek?
•
Destijds was bij de projectorganisatie voor de uitvoer een extern bureau betrokken, is dit
bureau nog steeds betrokken?
•
Wat zijn de meeropbrengsten of meerkosten van dit project geweest?
•
Komt dat overeen met de prognose bij aanvang van het project?
•
Onder het revindicatiebeleid vallen alle gronden die in gebruik zijn door een derde partij en in
eigendom zijn van de gemeente zonder dat het gebruik ervan is geregeld. Binnen de
revindicatieprojecten zijn alle gronden meegenomen ongeacht wie de gebruiker is/was. Verkoop
snippergroen vindt plaats conform de nota restgroen. Indien de grond voldoet aan de
voorwaarden zoals gesteld in de nota kan deze grond worden verkocht als zijnde snippergroen.
Dit geldt zowel voor bewoners als voor bedrijven of ondernemers.
•
De voortgang en resultaten van de projecten zijn niet gespecificeerd in aantal m2. Er zijn ruim
1600 dossiers in behandeling genomen waarbij het zwaartepunt qua locatie duidelijk is gelegen in
Maarssen dorp en Maarssenbroek (ongeveer 2/3e van de dossiers).
•
De projecten worden dit jaar definitief afgerond. Het plan van aanpak en de uitvoering van beide
projecten zijn succesvol uitgevoerd.
•
De doelstelling van beide projecten zijn behaald. De planning en het tijdspad van beide projecten
zijn niet behaald. Beide projecten hebben een jaar langer gelopen dan gepland. Dit komt met
name doordat er meer tijd is gaan zitten in de keukentafelgesprekken en de afronding van de
dossiers bij de notaris.
•
De projecten zijn nagenoeg afgerond. Er zijn inhoudelijk nog enkele dossiers in behandeling.
Daarnaast ligt er nog een behoorlijk aantal dossiers bij de notaris voor notariële afwikkeling. Zodra
ook deze dossiers (grotendeels) zijn afgehandeld informeren wij uw Raad over het verloop van de
projecten.
•
Het externe bureau is nog bezig met de afronding van de dossiers bij de notaris.
•
Per saldo is op dit moment een positief resultaat gehaald van € 470.000.
•
De prognose was een positief resultaat van € 212.000.
Pag. Vraag 74
25 Riolering
Binnen het programma riolering wordt nu een beeld geschetst van batig saldo? Hoe verhoudt zich
dat tot het project Herenweg Gageldijk? (en dan bedoelen we niet de voordelen vanuit de mindere
kosten stroomrichting, maar de aanleg van het riool)?
Het voordelig saldo binnen het taakveld riolering (exploitatie) kan niet worden vergeleken met het project
Herenweg Gageldijk. Het project betreft een investering en staat op zichzelf. De voortgang en eventuele
voor- en nadelen op het project Herenweg Gageldijk worden via de gebruikelijke momenten met uw raad
gedeeld.
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GroenLinks
Pag. Vraag 75
22 Gegeven de omstandigheid dat een tweede verlenging van de overeenkomst met de huidige
groenaannemer per 1 januari 2021 niet wenselijk is, zijn wij in het eerste kwartaal van 2020
begonnen met de voorbereiding van nieuwe bestekken per 1 januari 2021. Op 26 mei 2020 is uw
raad aan de hand van een presentatie tijdens een informatieve commissie hierover geïnformeerd,
alsmede via RIB #54 van 16 juli 2020.
•
Bij een eerdere informatieve sessie (over beheer bomen) is gebleken dat de perceptie van
de kwaliteit van groen bij inwoners structureel anders gezien werd dan de invulling van de
gemeente (beleid, beeldkwaliteit bestek). Heeft het onderzoek naar de groen(beheer)
behoeften van inwoners opgeleverd dat de wensen van inwoners binnen de huidige IBOR
kunnen worden gerealiseerd?
•
Wat zijn de risico’s (organisatie/ veranderkosten/ kwaliteitsperceptie etc.) voor de
gemeente wanneer blijkt dat de ruimte in de huidige IBOR bestekken onvoldoende
tegemoet komen aan het gewenste groenbeeld/beeldkwaliteit van inwoners?
•
Hoe is het meebeslissen en meepraten over groen in de wijk op dit moment
georganiseerd? Kunt u aangeven welke wijken in onze gemeente hun wensen en behoeften
aan de gemeente hebben kunnen doorgeven voor deze iBOR ontwikkelingen? Hoe was de
respons?
•
Welke informatie inzake behoeftebepaling “groen in de wijk” van inwoners zijn als basis
meegenomen in de gepresenteerde scenario’s van IBOR “ nieuwe stijl”. Kunt u ons deze
data/ bronnen aanreiken
•
Het huidige beleid kent B- en C-niveau. Er is een beperkt aantal plus-locaties waar A-niveau geldt.
De ervaring leert dat dit per definitie leidt tot onvrede bij een deel van de bewoners. Er is geen
specifiek onderzoek uitgevoerd naar de groenbehoeften van burgers i.r.t. een nieuw bestek. De
insteek is immers binnen het huidige beleid en budgettaire kaders te blijven.
•
Geen. Er is nu immers al sprake het uitvoeren van het huidige bestek. In de beleving van een
aantal bewoners komt dit bestek onvoldoende tegemoet aan het gewenste beeld.
•
Op dit moment is er mede gezien de huidige situatie (corona) weinig tot geen interactie met
bewoners. Los daarvan is er geen noodzaak om v.w.b. de nieuwe bestekken bewonersbehoeften
te peilen. We hebben natuurlijk wel een beeld van de knelpunten die bewoners ervaren. O.a. op
grond van FIXI-meldingen etc. Dit wordt meegenomen in die zin dat e.e.a. wel moet passen
binnen de kaders van het door uw Raad vastgestelde IBOR beleid alsmede budgettaire kaders.
Dat IBOR beleid is destijds naar mijn meten participatief tot stand gekomen
•
Er is geen noodzaak om v.w.b. de nieuwe bestekken bewonersbehoeften te peilen. De insteek is
immers binnen het huidige beleid en budgettaire kaders te blijven.
Pag. Vraag 76
26 Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en
Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum
omvang van de Algemene reservegrondexploitaties. In deze Bestuursrapportage stellen wij u voor
om de in 2019 niet ingezette budgetten (€ 245.482) aan het beschikbaar gestelde budget voor 2020
toe te voegen.
•
Hoe zoekt het college de versnelling?
•
Kunt u concreet aangeven wat de manieren zijn van het college om de grote projecten in de
versnelling te brengen?
•
Dit is geen technische vraag.
•
Beschikbare middelen worden ingezet om via inhuur/inkoop/opdrachtverstrekking van expertise,
personeel, onderzoek en planontwikkeling projecten te starten en voortgang te bevorderen.
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Pag. Vraag 77
26 De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. Om
deze reden bevorderen wij, in de lijn van U10 en de provincie, initiatieven voor binnenstedelijke
woningbouw en zetten wij ons in om deze (versneld) tot realisatie te brengen.
Op dit moment zijn wij bezig met het faciliteren en begeleiden van ca. 45 woningbouwplannen op
diverse binnenstedelijke locaties. Deze plannen bevinden zich in allerlei fasen van
planontwikkeling, van initiatief tot realisatie. Daarnaast liggen ook een aantal initiatieven in de
wacht, waarmee wij verder gaan zodra de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar is.
•
Zijn er concrete doelstellingen door het college gesteld?
•
Welke doelen?
•
In regionaal verband zijn er concrete afspraken gemaakt over de woningbouwproductie. Om te
kunnen voorzien in de woningbehoefte in de regio moeten er ca. 104.000 woningen bij komen.
Onze gemeente moet hierin ongeveer 4.500 woningen bijdragen in de komende 10 jaar. Volgens
onze Planmonitor gaan we dit aantal ruimschoots behalen. (De Planmonitor is een Provinciaal
instrument dat een registratiesysteem bevat van alle lopende projecten per gemeente en de
daarbij betrokken aantallen woningen die gerealiseerd zullen worden in de komende jaren.)
•
Dit is geen technische vraag.
Pag. Vraag 78
24 Heeft het college ook zelf middelen beschikbaar om het fietsgebruik te stimuleren, bijv.
Bij nieuwewoningbouwtrajecten?
In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor het stimuleren van fietsgebruik. Het college heeft
daardoor geen middelen voor dat doel.
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 79
21 Met betrekking tot zonneakkers. Agrariërs in Loenersloot en andere plaatsen zijn al geruime tijd
geleden benaderd om grond te verkopen. U wilt het beleid voor zonne-akkers eind dit jaar tegen het
licht houden. Waarom wordt er niet meer tempo gemaakt met de totstandkoming van het beleid
voor zonne-akkers?
Dit jaar hebben wij in regioverband met de U16-gemeenten ondermeer gewerkt aan het opstellen van de
ontwerp-RES. In het kader van de RES 1.0 moeten er zoekgebieden geformuleerd worden voor duurzame
elektriciteit. Het gaat dan om wind- en zonne-energie. Onze gemeente zet niet in op windenergie. We zijn
nu bezig om het concept-beleidskader zonnevelden te actualiseren aan de hand van het
collegewerkprogramma en de ontwerp-RES. U hoort hier meer over tijdens de raadsconferentie op 8
oktober. Het concept-beleidskader zonnevelden zal worden besproken in de commissie Fysiek Domein van
17 november a.s..
Pag. Vraag 80
21 2e bullit
Een uitsplitsing van de 45 bouwprojecten naar omvang (aantal woningen), fasering en soort
locatie(reeds woningbouw, andere bebouwing, groen)
Deze is opgenomen in het BIS onder:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/gemeenteraad-en-college/--meer-over-het-college-vanbw/Projectenoverzicht

28

Pag. Vraag 81
24 4e bullit
Wij dachten dat de OV organisatie de route door Zandweg-Oostwaard wilde schrappen.
Wij krijgen door deze tekst de indruk dat de gemeente dit onderzoekt.
•
Wiens wens is het om de route door Zandweg-Oostwaard te schrappen?
•
Wan waar zou de snelle busverbinding met Utrecht?
•
Wie onderzoekt het schrappen van de route door Zandweg-Oostwaard (gemeente, OVorganisatie, onafhankelijk onderzoeksbureau, of anders)?
De provincie Utrecht is concessieverlener voor het openbaar vervoer per bus en tram in en rondom de stad
Utrecht, het zg. U-OV. U-OV wordt uitgevoerd door vervoerbedrijf Q-Buzz. In de plannen voor de
dienstregeling 2021 heeft de provincie geopperd om de lus van buslijn 12 (Utrecht Centraal-ZuilenMaarssen Dorp-Maarssen station) door Zandweg-Oostwaard te vervangen door bereikbaarheid met UFlex. U-Flex is een vraagafhankelijk vervoersysteem waarbij openbaar vervoer wordt geboden op
gereserveerde ritten tussen haltes in een vervoergebied. Lijn 12 zou dan richting Maarssen vanaf de
Burgemeester Norbruislaan de gehele Sweserengseweg af rijden en dan vanaf de Maarsseveensevaart de
huidige route vervolgen. In tegenrichting wordt dan de omgekeerde route gevolgd. Ter hoogte van de
rotonde Sweserengseweg/Buitenweg zouden dan haltevoorzieningen komen zodat Zandweg-Oostwaard
een rechtstreekse busverbinding met Utrecht behoudt. Momenteel wordt onderzocht of en hoe deze halte
verkeersveilig én sociaal veilig kan worden vormgegeven. Het laatste woord over het vervangen van de
route van lijn 12 door Zandweg-Oostwaard met U-Flex is nog niet gezegd, wat ons betreft blijft er in ieder
geval openbaar vervoer door Zandweg-Oostwaard rijden
Pag. Vraag 82
25 Zowel bij Taakveld Riolering als Taakveld Afval is te lezen dat er vanuit de Bghu meer heffingen zijn
opgelegd dan waar rekening mee is gehouden ten tijde van het opstellen van de begroting 2020. Die
extra inkomsten zijn mooi.
•
Wat is de oorzaak hiervan?
•
Kunnen we stellen dat er in de achterliggende jaren te weinig heffingen zijn opgelegd?
•
In de rapportage van de BGHU is aangegeven dat er een groter aantal objecten is dan waar bij
het opstellen van de tariefberekening rekening mee is gehouden. De aantallen worden bij het
opstellen van de begroting doorgegeven door de belastingorganisatie. Met de opgegeven
aantallen worden de tarieven berekend voor 100% kostendekkendheid. Wanneer de
daadwerkelijke aantallen per 1 januari hoger liggen dan bij het opstellen van de begroting bekend
was, ontstaan er extra inkomsten.
•
De heffingen worden ieder jaar opgelegd aan het werkelijk aantal objecten. Hierdoor worden er
niet te weinig heffingen opgelegd.
Pag. Vraag 83
26 Er wordt een tekort verwacht op de verhuur van woningen doordat het gebruik van de
accommodatie is gewijzigd. Kunt u toelichten wat hier aan de hand is?
Dit budgetonderdeel valt onder het taakveld ‘Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening’. De term ‘woningen’
zou u de indruk kunnen geven dat het hier uitsluitend zou gaan over ‘woonhuizen’. Onder dit
budgetonderdeel vallen ook andere gemeentelijke accommodaties waarvan het gebruik niet direct te
relateren is aan andere taakvelden. Vanuit het verleden zijn geraamde huuropbrengsten blijven staan die
niet meer voldoen omdat er minder afname is. Bijvoorbeeld de woning aan het Zandpad 2. Hier zit nu
antikraak in, waardoor we dus geen volledige huur meer kunnen innen.
Het pand aan de Brouwerij waarin de politie is gevestigd staat voor de helft leeg omdat de politie minder
m2 is gaan huren. Hierdoor zijn de huurinkomsten lager.
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Pag. Vraag 84
28 Riolering
•
Wat is de aanleiding om (nu ineens wel meer) projectleiders in te huren?
•
Hoe had u dit opgelost wanneer deze € 270.000 niet als voordeel was opgetreden?
•
Het GRP is vastgesteld voor de periode 2017-2021. Zoals bij vraag 60 aangegeven gaan we het
uitvoeringsplan herberoordelen. Naast het feit dat uit inspecties blijkt dat niet altijd de juiste
projecten op de prioriteitslijst staan hadden wij ook capaciteitsproblemen. Door het uitvoeringsplan
tegen het licht te houden en de capaciteitsproblemen op te lossen verwachten wij de problemen
op te lossen. Het geactualiseerde uitvoeringsplan zullen wij u t.z.t. doen toekomen.
•
Als we geen voordeel hadden gehad dan waren we ofwel met een voorstel voor extra budget naar
uw raad gekomen danwel hadden de geplande projecten nog meer vertraging ondervonden.
PVV
Pag. Vraag 85
20 Hoe ver staat de gemeente in haar streven om in 2022, of later, klimaatneutraal te zijn?
De duurzaamheidsambitie voor de gemeentelijke organisatie is in het addendum op het
collegewerkprogramma bijgesteld naar klimaatneutraal in 2030.
Hiervoor is een uitvoeringsplan gemaakt dat in het najaar wordt vastgesteld in het college. Daarnaast is er
een nulmeting uitgevoerd, door middel van het implementeren van een energiemanagement systeem, CO2
footprint via de Milieubarometer en een enquête onder de medewerkers.
Pag. Vraag 86
21 Wanneer is de CO2 footprint klaar?
De laatste getallen over de bedrijfsvoering zijn net binnen. Hiermee kan de CO2 footprint van de eigen
organisatie worden afgerond en zullen wij u daarover nader informeren.
Pag. Vraag 87
21 Aangezien er een eerste analyse is gemaakt op basis van het plan van aanpak is er dus
daadwerkelijk een plan van aanpak? Wanneer krijgen wij dit te zien in het kader van de door het
college zelf gedane uitspraak dat zij transparant wil zijn?
Er is een uitvoeringsplan gemeentelijke organisatie klimaatneutraal gemaakt dat in het najaar wordt
vastgesteld in het college.
Pag. Vraag 88
21 De RES wordt in U16 verband gedaan, initiatieven voor binnenstedelijke woningbouw in U10
verband. Kunt u een overzicht geven van wat in U16 verband wordt gedaan en wat in U10 verband?
Er is geen onderscheid tussen U10 en U16. De U10 zijn dezelfde gemeente als de U16 en de opgave voor
de RES wordt binnen U10 verband uitgevoerd.
Pag. Vraag 89
21 Klopt het dat de eventuele extra rekeningen door Verheij nog niet begroot zijn?
Verheij heeft een aantal maal aangegeven mogelijk te komen met corona-gerelateerde meerkosten. Hierbij
zijn “voor de zekerheid” fictieve bedragen genoemd. Het betreft hier een proforma claim. Vooralsnog
ontbreekt hiervoor een adequate onderbouwing. Hiermee is dus in de begroting geen rekening gehouden.
Pag. Vraag 90
26 Wordt de verminderde inzet van medewerkers voor de Omgevingswet waardoor € 100.000,- minder
wordt uitgegeven niet elders gecompenseerd of is werktijd verkorting aangevraagd voor deze
medewerkers. Zo nee waar is deze compensatie dan verwerkt?
De implementatie van de Omgevingswet is een programma dat incidenteel extra inzet en expertise vraagt;
hiervoor heeft uw raad extra middelen beschikbaar gesteld. Bij sommige werkzaamheden is inzet van
eigen medewerkers echt noodzakelijk. Deze inzet wordt dan gecompenseerd om reguliere
werkzaamheden (door inhuur) doorgang te kunnen laten vinden. Nu door uitstel van invoering van de wet
directe inzet van medewerkers niet wordt gevraagd, is deze compensatie niet nodig. Om die reden vallen
de middelen voor dit moment vrij. De medewerkers kunnen zelf hun reguliere werkzaamheden uitvoeren.
Er is dus geen arbeidsduurverkorting aangevraagd.
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Pag. Vraag 91
28 Moet risico gestuurde onderhoud bij de riolering gelezen worden als minder onderhoud waardoor
een voordeel van € 200.000,- wordt verwacht?
Risico gestuurd betekent dat het onderhoud en vervanging gebaseerd is op de werkelijke staat van de
riolering en op bewust gekozen en acceptabele risico’s. Dus alleen onderhoud als dat gelet op de staat van
de riolering en de verwachte risico’s noodzakelijk is.
Pag. Vraag 92
28 Moet dit bespaarde onderhoud in de toekomst niet alsnog gedaan worden?
Wij hebben een vastgesteld GRP 2017-2021. Het daar op gebaseerde uitvoeringsplan zijn wij aan het
herbeoordelen, enerzijds omdat de kosten van de lopende projecten veel hoger uitvallen en anderzijds
omdat uit inspecties blijkt dat geplande projecten (nog) niet nodig zijn. Aan de hand van de analyse van de
inspectieresultaten zal een onderhouds- en projectenplanning worden opgesteld. Risico-gestuurd betekent
dat onderhoud en vervanging plaatsvindt op basis van de werkelijke staat in plaats van op de theoretische
staat/ levensduur waar de begroting op is gebaseerd. Onderhoud dat in theorie moet worden uitgevoerd en
op basis van de werkelijke staat niet stellen wij in feite uit tot het moment dat ook de werkelijke staat om
onderhoud dan wel vervanging vraagt.
PvdA
Pag. Vraag 93
20 1e bullit laatste zin: ‘ Hier wordt … aan gegeven.’ Kunt u dat projectenoverzicht geven of hebben we
dat in een RIB al ontvangen?
Het betreft hier uitvoeringsprojecten. In de nieuwe routekaart duurzaamheid zullen verbanden worden
gelegd, wat ook inzicht zal geven aan uw Raad in de projecten waar we mee bezig zijn. De projecten zullen
worden gekoppeld aan het overkoepelende verhaal. De routekaart zal einde van het jaar worden
aangeboden, waarmee uw Raad wordt geïnformeerd.
Pag. Vraag 94
23 1e bullit: ‘Ook is bestuurlijke besluitvorming meer dan eens debet aan vertraging in de planningen.’
Kunt u daarvan concrete voorbeelden geven?
Voorbeelden zijn Bisonspoor, Daalse Hoek, Kuiperstraat, Planetenbaan, Haagstede en Hazeslinger
Pag. Vraag 95
23 4e bullit: Bereikbaarheid. Wat zijn ‘aanbesteding technische redenen’?
Voor een aanbesteding van een werk dient duidelijk te zijn wat dat werk exact inhoudt voor het behalen
van het gewenste resultaat, zodat geïnteresseerde partijen gericht een aanbieding kunnen doen voor het
verwerven van de opdracht tot het uitvoeren van dat werk. Die omschrijvingen zijn in de maak en zullen in
het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 gereed komen. Aansluitend zijn in het 1e kwartaal
resp. het 2e kwartaal van 2021 de aanbestedingen gepland.
Pag. Vraag 96
24 3e bullit: welke fietsprojecten zijn bij de provincie aangemeld?
We gaan er van uit dat dit de 4e bullit betreft over de Intentieovereenkomst Fiets aangezien de 3e bullit
over luchtverontreiniging gaat. De volgende projecten zijn opgenomen in de projectenlijst bij de
Intentieovereenkomst Fiets:
Vrijliggend fietspad Safariweg
Vrijliggend fietspad Portengense Zuwe
Fietsstraat Haarrijnseweg-Parallelweg
Vrijliggend fietspad tussen fietsbrug A2 en fietsstraat Haarrijnseweg
Fietsstraat Oud Over (en Boslaan) tussen Bloklaan (Loenen aan de Vecht) en Lindengracht
(Vreeland)
Vrijliggend fietspad Oostkanaaldijk tussen Kerklaan (Loenersloot) en Nigtevecht
Verbetering fietsroute ARK (Amsterdam-Rijnkanaal) tussen N201 en station Breukelen
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Pag. Vraag 97
24 4e bullit openbaar vervoer. Worden bewoners van Zandweg-Oostwaard betrokken bij het
voortraject van de besluitvorming van het mogelijk schrappen van de route door ZandwegOostwaard?
Dat is aan de provincie om te doen, zij is vervoerautoriteit en bevoegd gezag voor het openbaar vervoer in
de provincie, dus ook in onze gemeente.
Pag. Vraag 98
25 Taakveld Afval. Wij vinden het genoemde nadeelbedrag van 470.000 euro gigantisch. Kunt u dit
bedrag Stichtse Vecht nader preciseren en concreet aangeven hoe u tot dit bedrag bent gekomen?
Deze extra kosten zijn als volgt samengesteld:
Extra verwerkings en inzamel kosten door hoger aanbod restafval, Grof huishoudelijk afval, GFT en Grof
tuinafval: € 340.000 Door het zo veel mogelijk thuiswerken heeft er een verschuiving van plaatsgevonden
van afval wat normaal op kantoor wordt achtergelaten naar huishoudelijk afval. Daarnaast zijn inwoners,
zeker de eerste maanden massaal gaan opruimen in huis en/of gaan klussen.
Extra kosten papierinzameling: € 55.000 Vanwege de Corona maatregelen is de oud papier inzameling
met vrijwilligers vooralsnog niet mogelijk en daarvoor moeten extra beladers van de inzamelaar worden
ingehuurd.
Verkeersregelaars bij de afvalscheidingsstations: € 75.000 Om, vanwege de enorme toeloop, op de
afvalscheidingsstations toch aan de Coronamaatregelen te kunnen voldoen zijn verkeersregelaars ingezet
om het aantal bezoekers dat gelijktijdig op het station aanwezig zijn te reguleren.
Al deze maatregelen zijn ingezet om aan onze wettelijke taak van afvalinzameling te kunnen voldoen.
Pag. Vraag 99
26 Woningen. Welke wijziging(en) van het gebruik van welke accommodatie(s) worden hier bedoeld?
Dit budgetonderdeel valt onder het taakveld ‘Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening’. De term ‘woningen’
zou u de indruk kunnen geven dat het hier uitsluitend zou gaan over ‘woonhuizen’. Onder dit
budgetonderdeel vallen ook andere gemeentelijke accommodaties waarvan het gebruik niet direct te
relateren is aan andere taakvelden. Het pand aan het Zandpad 2, dit werd volledig verhuurd maar zit nu
antikraak in dus ontvangen we geen volledige huur meer.
Het zelfde geldt voor Breedstraat 2, deze staat momenteel leeg.
Het pand aan de Brouwerij waar de politie in zit is voor de helft leeg omdat de politie minder m2 is gaan
huren, hierdoor zijn hier dus ook minder huurinkomsten.
VVD
Pag. Vraag 100
26 Woningen. Op welke woningen heeft dit betrekking? Door welke wijzing in het
accommodatiegebruik kan de huur niet meer geïnd worden?
Dit budgetonderdeel valt onder het taakveld ‘Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening’. De term ‘woningen’
zou u de indruk kunnen geven dat het hier uitsluitend zou gaan over ‘woonhuizen’. Onder dit
budgetonderdeel vallen ook andere gemeentelijke accommodaties waarvan het gebruik niet direct te
relateren is aan andere taakvelden. Het pand aan het Zandpad 2 werd volledig verhuurd maar is nu in
gebruik middels een antikraakconstructie. Dus daarvoor ontvangen we geen volledige huur meer.
Hetzelfde geldt voor Breedstraat 2, dit pand staat momenteel leeg.
Het pand aan de Brouwerij waarin de politie is gevestigd, staat voor de helft leeg omdat de politie minder
m2 is gaan huren. Hierdoor is dus sprake van minder huurinkomsten.
Pag. Vraag 101
27 Baggerproject Maarssenbroek. Ligt het ontbreken van het contract met een aannemer aan de
aanbestedingsrichtlijnen als zodanig (bijvoorbeeld een wijziging in de aanbestedingsrichtlijnen) of
is er in de voorbereiding onvoldoende rekening gehouden met de aanbestedingsrichtlijnen
waardoor er vertraging is ontstaan?
Het ontbreken van een contract met de aannemer is niet van toepassing op het baggerproject. Dit heeft te
maken met de aannemer voor verkeersprojecten.
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Pag. Vraag 102
28 Riolering.
Waarom is de wens om voor € 270.000 projectleiders in te huren niet opgenomen onder de
besluiten?
Is overwogen om met de meevaller van de lagere transportkosten het tekort over 2020 te
verminderen?
Is de inhuur van een of meerdere projectleiders al gestart van deze meevaller?
Is de verwachting dat de € 270.000 in 2020 wordt uitgeput?
•
In het raadsbesluit onder punt 6 wordt voorgesteld aan uw raad de voorgestelde neutrale
wijzigingen binnen de programma’s vast te stellen. Deze € 270.000 valt onder deze catagorie en
wordt zo door uw raad vastgesteld.
•
Volgens BBV-reglementen moeten mee- en tegenvaller binnen de budgetten riolering worden
betrokken bij het berekenen van de kostendekkendheid in de programmarekening 2020. Hierdoor
kunnen voordelen binnen de budgetten van riolering niet worden ingezet ter dekking van het totale
begrotingstekort.
•
De verwachting is dat de € 270.000 wordt uitgeput in 2020.
CDA
Pag. Vraag 103
24 Inzake de openbaar vervoersplannen, heeft de raad kaders gesteld over de wijze waarop het college
reageert op vervoersplannen? Waarom onderzoekt het college om de route door ZandwegOostwaard te schrappen? Is het voor een snelle busverbinding tussen Maarssen en Utrecht niet
logischer om haltes in Utrecht (Zuilen) te schrappen (voor lijn 12 en lijn 120), zodat de bus snel naar
het centrum van Utrecht rijdt?
Zie het antwoord op vraag 81.
Pag. Vraag 104
26 Versnelling grote projecten: Vooropgesteld versnelling projecten vinden we als fractie belangrijk.
Waarom is dit budget in 2019 niet volledig gebruikt? Waarom is dit budget niet overgeheveld bij
behandeling van de jaarstukken? Is het noodzakelijk dit over te hevelen of blijft dit jaar ook geld
over op deze post? Als we dit niet besluiten vloeit dan het geld terug naar de algemene reserve?
De redenen voor het feit dat het budget niet volledig is gebruikt zijn divers en niet voor ieder project gelijk.
Genoemd (niet limitatief) kunnen worden capaciteitstekort, gevolgen participatie, bestuurlijke
besluitvormingsprocessen, en langere voorbereidingstijd in verband inhoudelijk issues en onderzoeken.
De gemeenteraad heeft bij de Programmajaarrekening 2018 besloten om voor de versnelling van grote
projecten middelen beschikbaar te stellen voor 2019 en 2020. In de Programmajaarrekening 2019 (in de
paragraaf Grondbeleid) is opgenomen dat het onze bedoeling is om het niet benutte deel in 2020 in te
zetten voor deze projecten. Bij de Programmajaarrekening 2019 is besloten dat het niet benutte deel in de
reserve bleef en dan is een ‘budgetoverheveling’ niet aan de orde. Via de Bestuursrapportage stellen wij u
voor om het niet benutte deel in 2020 beschikbaar te stellen. Voor de (her)bestemming van middelen die
zijn opgenomen in een reserve is een raadsbesluit nodig.
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Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 105
20 Stichtse Vecht is trekker van het U-thuis initiatief.
Welke initiatieven heeft Stichtse Vecht in dit verband ontplooid en wat merken onze inwoners
hiervan? Hoe moeten wij deze rol
bijvoorbeeld zien in het besparen van energie door particuliere huishoudens?
U-Thuis is een samenwerking van de gemeenten in de U10 regio op het gebeid van verduurzaming
particuliere woningen. We werken samen om gezamenlijke kansen te benutten en schaalvoordeel te
behalen. Het programma bestaat uit drie pijlers:
•
Ondersteuning lokale energie initiatieven; Binnen deze pijler organiseren wij als regio trainingen,
netwerkbijeenkomsten en verzorgen wij algemene ondersteuning aan energie-initiatieven in de
verschillende gemeenten. Voor de gemeente Stichtse Vecht is dit voornamelijk Stichting
Duurzame Vecht. De vrijwillige energieambassadeurs van de stichting kunnen bijvoorbeeld
trainingen volgen om zo de inwoners van Stichtse Vecht van nog beter advies te voorzien.
•
Kennisuitwisseling tussen gemeente; de gemeenten van de regio staan allemaal voor dezelfde
uitdaging met betrekking tot energiebesparing. Door slim kennis uit te wisselen vinden we niet
overal opnieuw het wiel uit.
•
Het regionale energieloket (Jouwhuisslimmer.nl); Het energieloket is een online platform waar
inwoners informatie kunnen vinden over het verduurzamen van de eigen woning. Zo kunnen zij
informatie vinden over bijvoorbeeld isolatie maatregelen. Daarnaast kunnen zij ook lokale
bedrijven vinden die deze maatregelen kunnen uitvoeren.
Pag. Vraag 106
23 De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. Om
deze reden bevorderen wij, in de lijn van U10 en de provincie, initiatieven voor binnenstedelijke
woningbouw en zetten wij ons in om deze (versneld) tot realisatie te brengen.
Op dit moment zijn wij bezig met het faciliteren en begeleiden van ca. 45 woningbouwplannen op
diverse binnenstedelijke locaties. Deze plannen bevinden zich in allerlei fasen van
planontwikkeling, van initiatief tot realisatie. Daarnaast liggen ook een aantal initiatieven in de
wacht, waarmee wij verder gaan zodra de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar is.
Wanneer is naar verwachting die ambtelijke capaciteit beschikbaar?
Als uitvloeisel van de coalitieonderhandelingen zijn voor 2021 eenmalige middelen in het vooruitzicht
gesteld. Daarop kan niet eerder een beroep worden gedaan dan na vaststelling van de begroting in het
vierde kwartaal van dit jaar, mits deze middelen daadwerkelijk daarin zijn meegenomen. Alsdan in de loop
van het volgende jaar rekening houdende met wervingstijd en –mogelijkheden.
Pag. Vraag 107
24 bullit 4: “onderzoeken we of het mogelijk is de halte Zandweg Oostwaard te schrappen met
aandacht voor de bewoners van deze wijk”. Wat bedoelt u met “aandacht voor de bewoners van
deze wijk”?
Zie het antwoord op vraag 81.
Pag. Vraag 108
25 Nadeel op PMD van 115.000 euro. Er worden meer kosten gemaakt voor het uitsorteren van
PMD.
•
Hoe moeten wij dit uitsorteren zien?
•
Is dit een vorm van nascheiding?
•
Waarom vindt deze activiteit plaats?
•
Valt dit niet onder het raamcontract van de AVU?
•
Dit betreft het uitsorteren van de verschillende soorten kunststof waaruit PMD bestaat.
•
Nee.
•
Het ingezamelde PMD bestaat uit verschillende soorten kunststof (PET, PP, folies etc.) welke van
elkaar gescheiden moeten worden om een goede verwerking mogelijk te maken.
•
Nee, het uitsorteren en vermarkten (verkopen) van de verschillende soorten kunststof uit het PMD
is in 2019 vanuit het landelijk Afvalfonds (Nedvang) neergelegd bij de gemeenten, vanaf 2021
worden deze kosten weer door het afvalfonds gedragen omdat gebleken is dat dit voor de
gemeenten teveel onzekerheden meebrengt.
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Pag. Vraag 109
25 Openbaar groen
Kunt u de meerkosten verband houdende met de problemen met de huidige groenaannemer, apart
benoemen?
Op dit moment zijn eventuele meerkosten verband houdende met de problemen met de huidige
groenaannemer niet apart benoembaar. Er is weliswaar sprake van extra personele kosten (in- en extern),
maar deze zijn slechts deels toe te schrijven aan de problemen. Er is sprake binnen team buiten van
onderbezetting. Een groot deel is hieraan toe te schrijven. Daarnaast vraagt de voorbereiding op de nieuwe
bestekken veel inspanning (dus kosten), maar deze heb je per definitie wanneer nieuwe bestekken moeten
worden voorbereid. De problemen met de huidige groenaannemer maken echter wel dat je deze kosten dit
jaar en begin 2021 hebt i.p.v. eind 2021 en begin 2022.
Pag. Vraag 110
26 Woningen
Op verhuur van woningen verwachten wij een tekort van € 56.000. Dit komt doordat de in de
begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de
accommodatie is gewijzigd. Daarnaast verwachten wij een nadeel van € 12.000 doordat
noodzakelijk onderhoud moest worden uitgevoerd.
VRAAG: Wat bedoelt u met de zinsnede “doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd”?
Dit budgetonderdeel valt onder het taakveld ‘Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening’. De term ‘woningen’
zou u de indruk kunnen geven dat het hier uitsluitend zou gaan over ‘woonhuizen’. Onder dit
budgetonderdeel vallen ook andere gemeentelijke accommodaties waarvan het gebruik niet direct te
relateren is aan andere taakvelden. Hiermee wordt bedoeld dat er minder afname is dan voorheen.
Pag. Vraag 111
27 Verliesvoorziening Harmonieplein
De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter
inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie Harmonieplein stellen
wij u voor om de gevormde verliesvoorziening te verhogen met € 6.115, tot een totaalbedrag van
ongeveer € 180.000. Waar dient deze verliesvoorziening voor?
Een grondexploitatie loopt vaak meerdere jaren. De grondexploitatie wordt gedurende de looptijd
geactualiseerd. De meest recente actualisatie van de grondexploitatie Harmonieplein (Bestuursrapportage)
laat zien dat, op basis van de nu bekende gegevens, het geraamde tekort op deze grondexploitatie € 6.115
hoger is dan in de voorgaande actualisatie. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) schrijft vanuit het voorzichtigheidsprincipe voor dat voor de volledige omvang (ongeveer
€ 180.000) van het tussentijds geraamde tekort op de exploitaties een verliesvoorziening moet worden
gevormd. En dat niet mag worden gerekend op een mogelijk voordeel in de latere jaren.
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Sociaal
Streekbelangen
Pag. Vraag 112
30 Bevordert de gemeente met (enige) dwang het leveren van een tegenprestatie in geval van een
werkloosheidsuitkering?
Nee, er wordt geen dwang toegepast als het gaat om het leveren van een tegenprestatie.
Pag. Vraag 113
32 Ondersteuning mantelzorgers: is er nagedacht om naast ondersteuning aan mantelzorgers
opleidingen te verstrekken ipv een mantelzorgcompliment?
Mantelzorgondersteuning vindt in verschillende vormen plaats. Uw raad is in RIB 73 van 2019 via een
bijlage geïnformeerd over de verschillende onderdelen van mantelzorgondersteuning. Lokaal Steunpunt
Mantelzorg en Kwadraad Maatschappelijk Werk organiseren onder meer (thema)bijeenkomsten,
gespreksgroepen en workshops. Digitaal is er ook veel leerzame informatie beschikbaar via m.n.
Mantelzorg.nl (voorheen Mezzo).
Pag. Vraag 114
33 Wat is de oorzaak er geen extra activiteit uitgevoerd wordt op het gebied van handhaving mbt
fraudebestrijding?
In het budget voor fraudebestrijding is ruimte opgenomen voor extra activiteiten, naast de dienstverlening
die wordt ingekocht bij de Regionale Sociale Recherche. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van
themacontroles. Momenteel focussen we ons, naast de reguliere inzet op handhaving, op de uitvoering van
de motie Slim Vertrouwen. Hierdoor zijn extra activiteiten niet ingezet.
Pag. Vraag 115
37 Overzicht risicoreserve Sociaal Domein:
Bij stortingen staat 2 maal overschot Transformatieplan jeugd. 1 daarvan moet overschot kosten
invoering inburgeringswet zijn.
Dat is een terechte constatering.
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Maarssen2000
Pag. Vraag 116
29 Het nieuwe inkooptraject:
•
Volgens de wet moet er participatie plaatsvinden van cliënten. Op welke wijze is dat in het
traject vorm gegeven?
•
Is er naast cliëntparticipatie, advies ingewonnen bij de adviesraad sociaal domein? Deze
staat nl niet in het raadsdossier RIS geplaatst.
Participatie komt tot uitdrukking in de dialoogfase van de aanbesteding. In deze fase worden onder meer
de adviesraad, inwoners en cliënten betrokken. Daarnaast is er op verschillende momenten overleg
geweest met de adviesraad.
Pag. Vraag 117
33 Samenkracht en burgerparticipatie
Er wordt gesproken over buurt en clubhuizen. We hebben wel een beleid op buurthuizen en
wijkcentra en sportaccomodaties.
•
Wat zijn clubhuizen en welke vallen hieronder?
•
De tarieven zijn sterk gestegen? Waar gaat het hier om? Energietarieven?
Huisvestingstarieven, Acitiviteiten? Wat valt er onder deze aanbesteding?
•
Welke prijzen zullen lager uitvallen en waarom?
•
Hier wordt bedoeld de buurthuizen en wijkcentra maar ook de jeugdhonkaccommodaties en het
cultureel centrum in Breukelen en Loenen.
•
Het betreft hier de energietarieven.
•
Door energie centraal in te gaan kopen is de verwachting dat de energieprijzen dalen. Dit is
bevestigd door Source for Energy, een tussenpersoon die voor ons centraal gaat inkopen.
Pag. Vraag 118
34 De nadelen van Taakveld Begeleide participatie behoeft echt meer uitleg:
•
Is de inkoopprijs van werkplekken tussentijds bijgesteld en zo ja waarom?
•
Hoezo hebben we meer garantieplekken ingekocht. De oude WSW instroom is toch niet
meer mogelijk?
•
Mijn fractie zou Kansis en de doorontwikkeling graag in een woordvoerdersoverleg nader
uitgelegd krijgen.
•
Ja, de inkoopprijs van de werkplekken van Kansis zijn gestegen van € 7.350 (2019), naar € 7.454
(2020). Bij het vaststellen van de begroting voor 2020 zijn we uitgegaan van de realisatiecijfers
van Kansis 2019, omdat ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2020
deze hogere inkoopprijs nog niet bekend was.
De inkoopprijs is hoger, aangezien de nettolasten van Kansis in 2020 hoger zijn dan in 2019.
•
We hebben niet meer garantieplekken ingekocht. Bij het opstellen van de begroting is abusievelijk
uitsluitend uitgegaan van werkplekken Wsw-medewerkers die namens Stichtse Vecht bij Kansis
werken. In werkelijkheid wordt afgerekend op garantieplekken, waar ook Wsw-medewerkers
onder vallen die namens Stichtse Vecht, via Kansis bij Kuehne & Nagel werken.
•
Over de doorontwikkelingsmogelijkheden en de opdrachtverlening aan Kansis praten we uw Raad
graag bij. In welke vorm, gaan we overleggen met de griffie.
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Pag. Vraag 119
34 HH
•
Wat is de oorzaak dat er voor 550 K minder HH wordt afgenomen?Ú verhoudt zich dat tot
de verwachting dat met de introductie van het abonnementstarief en de dubbele vergrijzing
er juist meer HH afgenomen zou gaan worden?
•
Hoeveel meldingen heeft de gemeente ontvangen van HH cliënten die in kader van Corona
wel hulp nodig hadden, maar niet kregen. Hoeveel meldingen heeft de gemeente ontvangen
van HH cliënten die nu in de vakantieperiode hulp nodig hadden, maar niet kregen. Dit
zonder enige vorm van communicatie dat hulp toch niet doorging?
•
Hoe wordt de kwaliteit van deze zorg gemonitord? (zijn er inspectierondes,
controlebezoeken of telefoontjes om na te gaan hoe de zorg geleverd wordt en hoe men
deze ervaart?)
•
De uitgaven op Hulp bij het Huishouden blijven al langer achter bij de verwachtingen. De dubbele
vergrijzing en het abonnementstarief hebben (nog) niet het effect dat we ervan verwachtten. Dat is
dit jaar niet anders.
•
De door u gevraagde aantallen zijn niet geregistreerd. Door alle leveranciers is dit jaar voor de
start van de zomer een brief gestuurd om de cliënten te informeren over de gang van zaken in de
vakantieperiode. Cliënten waarvoor hulp noodzakelijk was krijgen waar mogelijk vervanging.
•
De kwaliteit van zorg wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek, contractbeheer en
door toezicht van de GGD
Pag. Vraag 120
35 Jeugdwet
Overschrijding wordt deels verklaard door specifieke casuïstiek behoeft in onze ogen echt meer
uitleg.
•
Gaat het hier om meerdere dure trajecten dis niet on geëscaleerde of geïnterneerde zorg
valt?
•
Gaat het om het faillissement van Bosman klinieken.
•
Een overschrijding van bijna 2 mio moet uitlegbaar zijn aan de raad. Als dit niet openbaar
kan, dan verwacht mijn fractie een geheim stuk ter inzage bij de griffie.
Vanwege privacy overwegingen kan niet worden ingegaan op die specifieke casuïstiek, maar de
overschrijding hangt nauw samen met meerdere zeer dure trajecten voor een of enkele gezinnen. Ten
aanzien van het geschil met de zorgleverancier is een schikking getroffen. Op pagina 35 van de BERAP
wordt daarover gerapporteerd zoals ook toegezegd in RIB 59 van 2020. De toelichting op de verwachte
overschrijding op programma 4 van bijna 2 miljoen euro vindt u op de pagina’s 33 tot en met 35 van de
Bestuursrapportage.
Pag. Vraag 121
Met de raad is afgesproken de monitor sociaal domein parallel te laten verlopen aan de P&C cyclus.
Krijgt de raad ook nog een monitor sociaal domein?
Uw raad ontvangt 2 maal per jaar de monitor sociaal domein, na de 1e en 2e helft van het jaar. In
september 2020 ontvangt uw raad de eerstvolgende monitor SD, de monitor over de 2e helft van 2020
verschijnt in februari of maart van 2021.
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GroenLinks
Pag. Vraag 122
29 Tenslotte zijn wij gestart met de veranderopgave statushouders.
Welk doel is gesteld in deze veranderopgave?
In het inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering. Hierdoor
beoogt het Rijk een betere en slimmere verbinding te leggen tussen de inburgering en de andere wettelijke
taken in het sociaal domein: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Het doel van de Wet inburgering is om nieuwkomers snel en volwaardig mee te laten doen in Nederland,
het liefst via betaald werk. De veranderopgave statushouders heeft als doel om de gemeente en de
maatschappelijke partners voor 1 juli 2021 voor te bereiden op de uitvoering van deze nieuwe wet
inburgering. Onderstaande visualisatie geeft de visie weer.

Pag. Vraag 123
Kan het college aangeven of alle ombuigingen in tijden van Corona, nog steeds slim zijn.
Neem de aangewakkerde onveiligheid in MB, zijn ombuigingen in de jeugdzorg dan nog slim?
U vraagt een oordeel van het college, dit is geen technische vraag. Deze bestuurlijke vraag kan aan de
orde komen bij de behandeling van de Bestuursrapportage in de commissie. Voor uw informatie, uw raad
heeft deze ombuigingen vastgesteld.
Pag. Vraag 124
29 Wij bieden maatwerk aan onze verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle
voorzieningen. Het uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en
motiverende manier.
Dit verloopt volgens planning.
Hoe weet het college dat de verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan
zinvolle voorzieningen zijn geholpen?
•
Welke beleidsindicatoren geven dit aan?
•
Welke getallen bevestigen jullie conclusie?
Er wordt gerapporteerd op afwijkingen in de Bestuursrapportage. Wij informeren uw Raad op afwijkingen.
Bij de jaarrekening 2020 volgt de verantwoording van de 3 W-vragen.
•
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ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 125
29 2e bullit
De alliantie van partijen in het voorliggend veld
•
Is dit hetzelfde als het voorveld?
•
Welke partijen zijn dat?
Voorliggend veld en voorveld zijn inderdaad termen die door elkaar gebruikt worden. Sociale basis wordt
ook wel gebruikt om het onderscheid tussen maatwerkvoorzieningen (waar een verwijzing of indicatie voor
nodig is) en vrij toegankelijke voorzieningen aan te geven.
De alliantie waar over gesproken wordt betreft een samenwerking tussen Stichting Welzijn Stichtse Vecht,
Bibliotheek AVV, Handje Helpen, Jeugd-Punt, Leef en Kwadraad.
Pag. Vraag 126
31 1e bullit onder WMO
•
Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met actieve houding?
•
Wat is hier het plan/doel?
•
Kunt u de planning meer inhoudelijk toelichten?
Hiermee bedoelen wij een positieve grondhouding. Zoals ten aanzien van de planvorming voor de ca. 100
zorgwoningen die wordt meegenomen in de ontwikkeling van Bisonspoor. Wanneer hierover nadere
informatie beschikbaar is, informeren wij uw raad.

Pag. Vraag 127
31 Laatste bullit
Kunt u aangeven waar we de update 2020 van de actielijst 'Zilver aan de Vecht' kunnen vinden of
een exemplaar hiervan (nogmaals) verstrekken?
Deze update vindt u in het RaadsInformatieSysteem > Documenten > Raadsdossiers > 2020 > Technische
vragen 2020 > nummer 063, mw. Selser.
Pag. Vraag 128
33 1e alinea
De Berap is bedoeld om de raad te informeren over afgelopen half jaar en tweede half jaar van 2020.
Kunt u ons informeren of u nu nog wel of geen wijzigingen verwacht?
Wij hebben op basis van de ontwikkelingen van eerste halfjaar een zo goed mogelijk beeld gegeven voor
2020. Alle verwachte wijzigingen zijn voor zover mogelijk meegenomen in dit beeld. Wijzigingen die zich
nadien voordoen melden wij in de jaarrekening.
Pag. Vraag 129
37 Waaruit bestaat het schoolmaatschappelijk werk?
Schoolmaatschappelijk werk betreft kortdurende ondersteuning aan ouders en kinderen. Indien nodig
verwijzen en toe leiden naar meer specifieke hulp zoals het algemeen maatschappelijk werk,
opvoedingsondersteuning of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid.
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 130
29 2e bullit: Wat moeten wij verstaan onder veranderopgave statushouders?
Zie het antwoord op vraag 122.
Pag. Vraag 131
29 3e bullit: Inkooptraject heeft door corona vertraging opgelopen. Er wordt later gestart met integraal
werken. Zijn er voorbeelden van projecten die nu niet kunnen starten en wat zijn de consequenties
hiervan?
Het nieuwe inkooptraject integreert de uitvoering van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding in één opdracht. Die
integratie loopt nu vertraging op; dat wordt hier bedoeld. Er zijn geen projecten gerelateerd aan de nieuwe
inkoop, die nu niet kunnen starten.
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Pag. Vraag 132
29 4e bullit
Wij bieden maatwerk aan verschillende doelgroepen met dekken pakket aan zinvolle voorzieningen.
Dit verloopt volgens planning. Heeft dit onderdeel geen negatieve gevolgen ervaren van corona?
In de Bestuursrapportage informeren wij u over afwijkingen. De effecten van de coronacrisis zijn divers,
maar geven geen aanleiding om op dit onderdeel afwijkingen te melden.
Pag. Vraag 133
30 De gemeente zet in om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook in onze gemeente zijn
dagbestedingslocaties gesloten geweest en stonden mantelzorgers van o.a. ouderen maar ook
ouders van kinderen met een beperking onder druk. Welke organisaties zijn actief geweest om deze
inwoners te ondersteunen?
Naast de dagbestedingsaanbieders zelf onder meer: Welzijn Stichtse Vecht (o.a. Steunpunt Mantelzorg),
Kwadraad AMW, Handjehelpen, Leef md, Jeugd-Punt, Bibliotheek AVV, Graag Gedaan, Vier het Leven.
Pag. Vraag 134
30 Participatie:
Juist nu de arbeidsmarkt onder druk staat, veroorzaakt door corona, worden kansen voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt kleiner. We moeten voorkomen dat Kanzis weer een sociale
werkplaats wordt, het accent moet komen te liggen op doorstroom.
Welke acties zet Kanzis in overleg met de gemeente in om deze kwetsbare inwoners kans op
doorstroming richting de arbeidsmarkt te kunnen bieden?
Deze vraag heeft niet rechtstreeks betrekking op de tekst van de Bestuursrapportage. We merken uw
vraag aan als verhelderende vraag over de rol van Kansis voor de brede doelgroep. Momenteel vindt
onderzoek plaats naar de wijze waarop en ten behoeve van welke doelgroepen werkbedrijf Kansis het
beste kan worden ingezet.
Pag. Vraag 135
31 1e bullit onder WMO
Actieve houding om tot verzorgingshuis te komen.
•
Welk zorgaanbod wordt hieronder verstaan?
•
Om welke (zorg) indicaties zou deze zorg toegankelijk moeten worden?
In de Bestuursrapportage worden afwijkingen gemeld. Op dit onderwerp zijn geen afwijkingen te melden.
Het gaat in ieder geval om de planvorming voor ca. 100 zorgwoningen in de ontwikkeling van Bisonspoor.
Pag. Vraag 136
31 JEUGD
De tekorten op de budgetten jeugdzorg nemen toe. Zijn er naast de brandbrief aan het rijk met de
vraag om een structurele verhoging van de bijdrage andere acties ingezet om de stijging halt toe te
zetten?
De brandbrief was er niet zo zeer op gericht om de stijging van de kosten een halt toe te roepen. Blijvend
inzetten op de transformatie is wat we doen om het beroep op dure jeugdhulpverlening af te laten nemen.
Ook de nieuwe inkoop is een beheersmaatregel om de stijging van kosten halt toe te zetten. Voor
uitgebreide informatie verwijzen wij u naar pagina 50 van de Bestuursrapportage.
PVV
Pag. Vraag 137
29 Wat wordt bedoeld met de “veranderopgave statushouders”?
Zie het antwoord op vraag 122.
Pag. Vraag 138
31 Wat wordt bedoeld met de “tegenprestatie”?
De tegenprestatie zoals gedefinieerd in de Participatiewet (artikel 9) en de lokale verordening
Tegenprestatie.

41

Pag. Vraag 139
?
Wanneer wordt naar verwachting het verzorgingshuis in Maarssenbroek gerealiseerd?
De planvorming voor ca. 100 zorgwoningen wordt meegenomen in de ontwikkeling van Bisonspoor.
Wanneer hierover nadere informatie beschikbaar is, informeren wij uw raad.
PvdA
Pag. Vraag 140
30 2e bullit ‘Ook zien …en zorg’. Voert u beleid om deze intensivering van de onderlinge
samenwerking te continueren en te doen blijven voortbestaan ook in het na-coronatijdperk? Kunt u
dat beleid omschrijven c.q. toelichten?
Ja, onderlinge samenwerking wordt bevorderd. Dit gebeurt onder andere door samenwerking als
voorwaarde op te nemen bij subsidieverlening. Zie hiervoor het subsidieprogramma dat voor het reces door
uw raad werd vastgesteld. Maar ook bij de aanbesteding van jeugdhulp en Wmo-begeleiding wordt
bijvoorbeeld ingezet op samenwerking door de opdracht zo breed te formuleren dat alleen een combinatie
van aanbieders de opdracht kan invullen.
Pag. Vraag 141
30 3e bullit Participatie. Zijn er al resultaten te melden van de Sociale Coöperatie?
Bij het opstellen van de jaarrekening doen we verslag van wat we gedaan hebben om de beoogde doelen
te realiseren. In de Bestuursrapportage melden we afwijkingen. De sociale coöperatie heeft twee mensen
in bemiddeling. Door de coronacrisis zijn er vooralsnog geen nieuwe aanmeldingen gedaan. We zijn in
gesprek met de Sociale Coöperatie over mogelijke inzet m.b.t. de ondernemers die een Tozo uitkering
hebben of hebben gehad.
Pag. Vraag 142
36 2e bullit Welke projecten zijn concreet toegevoegd en welke concrete projecten zijn vervallen?
Kunt u kort de redenen aangeven die tot deze keuzes hebben geleid?
Voor het gehele programma is gekozen om door te gaan met een beperkter aantal projecten (Maatwerk
& Triage, Meer Hulp in Huis, Voorkomen Verblijf, en UW Academie) om meer focus aan te brengen. Er
is een vijfde project toegevoegd, Pilot Veiligheidsketen. Dit zijn ook de projecten die in SV doorgaan. De
andere projecten (vroeghulp, crisis, Outcome en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling} zijn bij de
gemeenten in de werkwijze geborgd. Zie de evaluatie van de projectleider Transformatieprogramma.
https://transformatieutrechtwest.nl/transformatie-utrecht-west-achtergrondinformatie/ en
https://transformatieutrechtwest.nl/wp-content/uploads/2020/04/Versie-website-De-verbinding-in-UtrechtWest.pdf
VVD
Pag. Vraag 143
33 Fraudebestrijding. Waarom wordt de meevaller van € 20.000 op fraudebestrijding in mindering
gebracht op de toename van de uitkeringslasten als gevolg van het Corona virus?(meer kosten
door Corona in tekst € 485.166 en meerkosten Corona in tabel bovenaan bladzijde 33 € 465.166).
Er worden twee afwijkingen gemeld als gevolg van de coronacrisis Een nadeel op de uitkeringslasten en
een voordeel op het minimabeleid. Het totaal van deze twee afwijkingen is weergegeven in de kolom
‘Corona’. Het voordeel op fraudebestrijding is geen direct gevolg van de coronacrisis.
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Vraag 144
Jeugdwet. Wat is de uitputting van het budget voor individuele voorzieningen natura jeugd op dit
moment en ten opzichte van de realisatie over dezelfde periode in 2019 en ten opzichte van de
realisatie eind 2019? Graag in bedragen en percentages. Waarom is uitgegaan van het verschil
tussen de begroting 2020 en de uitputting van 2019 en niet van de realisatie tot nu toe en de nog
verwachte uitgaven voor het restant van 2020?
De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van aanbieders die getroffen zijn door de
coronacrisis. Hierbij is afgesproken dat de zorgleveranciers in de maanden maart t/m juni 2020 betaald
worden op basis van garantie-omzetten. Dus niet op basis van de werkelijk geleverde zorg (realisatie), als
deze door de coronacrisis lager is. Om de lasten over 2020 te voorspellen is daarom gekeken naar 2019,
omdat die cijfers de basis vormen om een normale (garantie) omzet te bepalen.
Inmiddels zijn de laatste cijfers over het eerste halfjaar geactualiseerd*. Ervan uitgaand dat de ontwikkeling
van de kosten van het jeugdhulpbudget Zorg in Natura** de tweede helft van het jaar hiermee vergelijkbaar
is, loopt het verwachte tekort voor heel 2020 op tot € 1.294.547. In ieder geval is duidelijk dat de kosten in
de zorg blijven toenemen en dat de hoogte van de budgetten niet afdoende zijn.
*De in dit antwoord genoemde bedragen wijken enigszins af van de bedragen in de Berap. Dit is te
verklaren doordat het tijdstip van opstellen van de Berap en het tijdstip van beantwoorden van uw vragen
verschilt. Het gaat om momentopnames. Dit doet echter niets af aan onze prognose zoals in de Berap
gedaan.
**De vraag die u stelt gaat over individuele voorzieningen in natura. De jeugdhulp binnen het taakveld kent
naast natura ook PGB’s. Deze zijn meegenomen in de Berap, maar vallen buiten de beantwoording van uw
vraag. Dit geeft echter een marginaal verschil.

1e
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2e
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2020

Verschil Real.
2020
t.o.v. Begr.
2020

Verschil real.
2020
t.o.v. Real.
2019
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t.o.v. Real.
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184.221

104,38%
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Realisatie
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4.209.893
4.229.743
8.439.636

CDA
Pag. Vraag 145
32 Het transformatieprogramma is afgeslankt. Welke vier projecten vinden wel doorgang? Welke
doelstellingen zijn vervallen? Welke projecten zijn vervallen?
Voor het gehele programma is gekozen om door te gaan met een beperkter aantal projecten (Maatwerk &
Triage, Meer Hulp in Huis, Voorkomen Verblijf, en UW Academie) om meer focus aan te brengen. Er is een
vijfde project toegevoegd, Pilot Veiligheidsketen Dit zijn ook de projecten die in SV doorgaan. De andere
projecten (vroeghulp, crisis, Outcome en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling} zijn bij de gemeenten in
de werkwijze geborgd. Zie de evaluatie van de projectleider Transformatieprogramma.
https://transformatieutrechtwest.nl/transformatie-utrecht-west-achtergrondinformatie/ en
https://transformatieutrechtwest.nl/wp-content/uploads/2020/04/Versie-website-De-verbinding-in-UtrechtWest.pdf
Pag. Vraag 146
33 Op basis waarvan is de verwachting dat de energieprijzen voor buurt- en clubhuizen in 2021-22
zullen dalen?
Door energie centraal in te gaan kopen is de verwachting dat de energieprijzen dalen. Dit is bevestigd door
Source for Energy, een tussenpersoon die voor ons centraal gaat inkopen.
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Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 147
29 tweede bullit, laatste zon. Wat bedoelt u met de “veranderopgave statushouders”?
Zie het antwoord op vraag 122.
Pag. Vraag 148
32 Jeugd
Wij maken keuzes gerelateerd aan actieprogramma Zorg voor de Jeugd van minister Hugo de
Jonge (VWS) en de uitkomsten van het onderzoek dat in regionaal verband is uitgevoerd. Wij
richten ons daarbij op integrale vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal), passende hulp, hulp in
de thuissituatie (van licht tot zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot iedere dag) en dat alle
kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien in een gezinsvorm kunnen
verblijven. Wij hebben het Transformatieprogramma Jeugd Utrecht West ‘afgeslankt’; het
programma richt zich nu op 2 doelen: 1) verminderen aantal uithuisplaatsingen en 2) terugdringen
zorgstapelingen. Dit wordt vormgegeven in een viertal projecten.
•
Wat is er afgeslankt?
•
Wat wordt nu niet meer gedaan dat voorheen wel gedaan werd?
Voor het gehele programma is gekozen om door te gaan met een beperkter aantal projecten (Maatwerk &
Triage, Meer Hulp in Huis, Voorkomen Verblijf, en UW Academie) om meer focus aan te brengen. Er is een
vijfde project toegevoegd, Pilot Veiligheidsketen. Dit zijn ook de projecten die in SV doorgaan. De andere
projecten die zijn afgerond (vroeghulp, crisis, Outcome en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling} zijn bij
de gemeenten in de werkwijze geborgd. Zie de evaluatie van de projectleider Transformatieprogramma.
https://transformatieutrechtwest.nl/transformatie-utrecht-west-achtergrondinformatie/ en
https://transformatieutrechtwest.nl/wp-content/uploads/2020/04/Versie-website-De-verbinding-in-UtrechtWest.pdf
Pag. Vraag 149
34 BBZ:
De gemeente heeft 11.262.151 euro aan voorschot ontvangen ten behoeve van de TOZO.
Verwacht u dat dit voldoende is of is er meer nodig?
Wij hebben de uitvoering van de TOZO-regeling, conform de afspraken over de uitvoering van het
Bijstandsbesluit zelfstandigen, belegd bij gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht ontvangt daarvoor van ons
de middelen die wij vanuit het Rijk krijgen. De middelen worden 1 op 1 doorbetaald. De voorschotten zijn
bedoeld als volledige compensatie voor de uitkering- en uitvoeringskosten. Recent is Tozo 3
aangekondigd, waar opnieuw middelen voor worden ingezet vanuit het Rijk. Wij kunnen op dit moment nog
niet inschatten of dit uiteindelijk voldoende is.
Pag. Vraag 150
35 Jeugdwet
We verwachten dat de lasten voor individuele voorzieningen natura jeugd € 1.191.627 hoger
uitvallen dan geraamd. Dit is voor € 1.320.000 het verschil tussen de begroting dit jaar en de
realisatie van 2019. De overschrijding wordt deels verklaard door specifieke casuïstiek. Door de
coronacrisis worden de aanbieders vergoed op basis van de realisatie 2019. Door de coronacrisis
zal de vergoeding aan zorgleveranciers (op basis van omzetgarantie) ongeveer op niveau 2019
liggen.
•
Wat heeft de realisatie van 2019 te maken met de begroting 2020?
•
We hebben toch voor Corona een begroting 2020 opgesteld?
•
Je meet toch de afwijking van in 2020 gemaakte kosten ten aanzien van die begroting en
niet ten opzichte van een resultaat uit 2019?
•
Kunt u dit nader onderbouwen?
Zie het antwoord op vraag 144.
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Samenleving
Maarssen2000
Pag. Vraag 151
39 Cultuurmakelaar
•
Wat kost deze functie?
•
Wat is het resultaat van de makelaar?
•
Is er een uitvoerprogramma en/of een evaluatie van deze pilot?
•
Wanneer kan de raad een evaluatie verwachten?
•
Deze functie kost € 24.520 inclusief werkbudget. Een deel van deze kosten worden bekostigd als
combinatiefunctie (€ 4.800). Deze functie komt voor € 19.720 ten laste van het cultuurbudget.
•
Dit jaar wordt de cultuurmakelaar zoveel mogelijk ingezet om verbindingen te leggen tussen
cultuur en andere beleidsterreinen. Inzet van de cultuurmakelaar is noodzakelijk bij de organisatie
van Open Monumentendag en activiteiten bij landelijke thema’s cultureel erfgoed. Daarnaast
verkent de cultuurmakelaar de mogelijkheden in samenwerking tussen cultuur en sociaal domein
zoals bv. Kunst op Recept en cultuur en recreatie en toerisme in samenwerking met Toerisme
Gooi en Vecht.
•
Deze pilot wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van het jaarverslag van de cultuurmakelaar. Wij
zullen voor afloop van het collegewerkprogramma een eindevaluatie opstarten.
•
Indien gewenst kunnen wij uw Raad het jaarverslag toesturen.
Pag. Vraag 152
40 Sport
Graag zien wij de diverse planningen
Dit is geen technische vraag bij de BERAP. Wij informeren uw Raad op afwijkingen. Bij de jaarrekening
2020 volgt de verantwoording van de 3 W-vragen.
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Pag. Vraag 153
20
•
Wat betreft de voortgang of niet voortgang in de onderwijshuisvesting midden en zuid zou
mijn fractie toch graag een RIB zien met meer toelichting dan nu gegeven wordt en in
commissies gegeven is? De ontwikkelingen waren, zo leek het, in een ver gevorderd
stadium en nu zijn er blijkbaar toch obstakels te beslechten? Heeft dit ondermeer te maken
met de na corona-effecten en de overgang van een 40 tal leerlingen van school a naar
school b binnen hetzelfde scholeneiland?
•
Wanneer wordt de lokale verordening onderwijshuisvesting geactualiseerd en aan de raad
ter besluitvorming vastgelegd?
•
Kan het college, zonder raadsbesluit werken met andere normen dan die door de raad zijn
vastgesteld?
•
In 2016 is door de raad het beleidskader onderwijshuisvesting voor 2017 – 2020
vastgesteld. De geldigheidsduur of actualiteitswaarde ervan zal in het laatste beleidsjaar
tegen het licht gehouden moeten worden, aldus de beleidsnota.Vraag is wanneer de raad
een evaluatie van dit beleidskader kan verwachten en wanneer de raad een peilnota of
startnota kan verwachten. Zeker gelet op de corona online lessen en thuisonderwijs zullen
ook onderwijsinstellingen een andere toekomst zien voor het
onderwijshuisvestigingsvraagstuk. De actualisatie lijkt mijn fractie dan ook zeer gewenst
en wij zien de agendering van dit onderwerp graag spoedig tegemoet.
•
Graag ziet mijn fractie vooruitlopend een overzicht van de ontwikkelingen
leerlingenaantallen PO / VO per kern.
•
Nee, het heeft niet te maken met de overgang van een 40-tal leerlingen van school a naar school
b. Zoals aangegeven in de BERAP gaat het om de uiteenlopende belangen van de betrokken
schoolbesturen. Zoals wij al lieten weten in antwoord op artikel 41 vragen van de VVD is het
proces IHP Maarssenbroek Midden en Zuid gestagneerd omdat er, na het doorlopen van de
stappen uit de projectaanpak, geen overeenstemming is bereikt over het te kiezen scenario.
Sindsdien stokt het proces. Wij beraden ons over wat we moeten veranderen om dit proces weer
vlot te kunnen trekken. Dat we hier nog geen voorstel voor hebben, komt mede door de
coronacrisis; de scholen hadden in de maanden voor de zomervakantie andere prioriteiten. We
kunnen u derhalve nog niet aangeven wanneer een gedragen voorstel wordt aangeboden aan uw
raad.
•
De vraag heeft geen betrekking op de BERAP. De verordening is nog voldoende actueel. Pas
wanneer de aangekondigde wetswijziging doorgevoerd wordt en de VNG met een aangepaste
modelverordening komt, passen wij de verordening aan en leggen wij deze ter besluitvorming aan
u voor.
•
Deze vraag heeft geen betrekking op de BERAP en is bovendien dermate algemeen gesteld, dat
hij lastig te beantwoorden is. In algemene zin ligt afwijken van de normen die door uw Raad zijn
vastgesteld niet voor de hand.
•
Deze vraag heeft geen betrekking op de BERAP. De link tussen online lessen vanwege de
Coronamaatregelen en een nieuw beleidskader onderwijshuisvesting zien wij niet direct. Een
voorstel met betrekking tot het beleidskader onderwijshuisvesting leggen wij in december 2020
aan uw raad voor.
•
Deze vraag heeft geen betrekking op de BERAP. De uitwerkingen, zoals zij genoemd worden in
het beleidskader onderwijshuisvesting, delen wij nog dit jaar met uw raad.
Pag. Vraag 154
MFA Safari
Maarssen 2000 wil graag weten tot wanneer MFA safari in beheer is bij Sportfondsen. Bij ons weten
is dat tot 2022 en loopt dan de termijn af. Graag verzoeken wij ons als raad over de contracttermijn
actief over te informeren.
Deze vraag heeft geen betrekking op de Bestuursrapportage. Wel kunnen wij u melden dat het contract
met Sportfondsen Nederland inderdaad tot en met 2022 loopt.
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GroenLinks
Pag. Vraag 155
44 Voortgang harmonisatiebeleid sportverenigingen?
Er waren enkele spanningsvelden, met bijvoorbeeld de voetbalverenigingen, hoe is de huidige
stand van zaken en is er concrete procesvoortgang?
Dit is geen technische vraag over de Bestuursrapportage. We informeren u in het najaar over de voortgang
van het proces om te komen tot harmonisatie van de buitensport. U ontvangt hiervoor een raadsvoorstel.
Pag. Vraag 156
38 Wij hebben een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van een ondernemersloket.
Krijgen ondernemers bij het loket i.o. ook tips en ondersteuning bij duurzaamheidsvraagstukken?
Ja. Het ondernemersloket wordt een online loket dat een ingang vormt voor allerlei type vragen van
ondernemers. Op deze online omgeving zullen actuele of veelgevraagde thema’s uitgelicht worden om de
FAQ van ondernemers al af te vangen en tips te geven over instanties of partijen die kunnen ondersteunen
met dit vraagstuk. Als een van de thema’s zal duurzaamheid hier ook een plek krijgen, naast thema’s zoals
omgevingsvergunning, subsidies voor ondernemers en ondernemersverenigingen. Voor de definitieve
bepaling van de thema’s overleggen we met de ondernemersverenigingen en bekijken we welke pagina’s
m.b.t. ondernemersinformatie op de website van Stichtse Vecht veel bezocht worden.
Pag. Vraag 157
38 Wij bekijken nog of het programma herijkt moet worden vanwege Corona.
Wanner zijn de resultaten van de herijking beschikbaar?
Vooralsnog laten we het programma ongewijzigd, met dien verstande dat we wel aanvullende activiteiten
uitvoeren.
Pag. Vraag 158
38 In welke mate ondersteunt de gemeente muziekonderwijs
Via het subsidieprogramma ondersteunen wij de muziekschool (Kunstencentrum Nieuwe Vaart) met een
bedrag van € 48.000. Leerorkest Stichtse Vecht wordt vanuit het collegewerkprogramma gefinancierd met
een bedrag van € 25.000. Volgend jaar is het leerorkest opgenomen in het subsidieprogramma 2021-2024.
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 159
38 1e bullit onder Economie
Graag ontvangen wij een exemplaar van het herstelplan met stimuleringsprojecten.
Een exemplaar van het herstelplan is te downloaden via de volgende link:
https://stichtsevecht.nl/nieuws/1758/herstel-recreatie-na-coronacrisis/
Pag. Vraag 160
39 1e bullit onder Cultuur
•
Is het de bedoeling van deze subsidie om een extern bureau hiernaar te laten kijken of de
samenleving mede eigenaar te maken van cultureel erfgoed?
•
Kunt u de opdracht zoals die is verstrekt aan dit externe bureau aan ons beschikbaar
stellen?
De opdracht wordt uitgevoerd door een extern bureau. Op dit moment zitten we in het offertetraject.
Wij kunnen deze opdracht niet met de raad delen, omdat het gaat om een concept-opdracht.
Pag. Vraag 161
41 1e bullit
Waarom heeft u nog geen voorstel tot aanpassing van verordening onderwijshuisvesting 2015 aan
de raad voorgelegd?
Er is nog onvoldoende aanleiding om de verordening aan te passen. De vigerende verordening voldoet
nog. De aangekondigde wetswijziging, die vermoedelijk niet eerder dan per 2024 in werking treedt, zal
aanpassing van de verordening noodzakelijk maken. De VNG komt te zijner tijd met een nieuwe
modelverordening.
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Pag. Vraag 162
42 1e alinea onder het kopje Markten
U stelt dat u minder markt inkomsten ontvangt door oa harmonisatie en terugloop populariteit.
•
Is dit in uw beleving niet een goede reden om juist te differentiëren om zodoende op
plaatsen waar dat nodig is het voor martkooplui aantrekkelijker te maken?
•
Waarom wel/niet?

•

Uit ervaring is gebleken dat differentiatie van het marktgeld geen dan wel onvoldoende invloed
heeft op de aantrekkelijkheid van de markt voor kooplieden.

•

Het marktgeld maakt een klein deel uit van de kosten van de koopman. Als er voldoende aanloop
is op de markt is de hoogte van het marktgeld van minder belang. Om de markt Bisonspoor
aantrekkelijk te maken is naar aanleiding van een toezegging aan Stichtse Vecht beweegt het
marktgeld met ingang van 2014 verlaagd van €14,95 per kraam naar €10,55. In de kanttekening
van het raadsvoorstel werd overigens al opgemerkt dat lastig te voorspellen is wat het precieze
effect zal zijn van de verlaging van het marktgeld. Achteraf blijkt dat de verlaging van het
marktgeld geen effect heeft gehad.

Pag. Vraag 163
43 ’t Kikkerfort
Waarom is er voor zwembad 't Kikkerfort wel een nadeel te melden maar wordt zwembad Safari niet
genoemd?
Zwembad Safari wordt niet door de gemeente geëxploiteerd maar door Sportfondsen Nederland. De
exploitatiebijdrage die SFN hiervoor ontvangt is contractueel vastgesteld. Het exploitatierisico van het
zwembad ligt daarmee niet bij de gemeente.
Pag. Vraag 164
43 Taakveld Cultuurpresentatie, - productie, -participatie
Hier worden twee keer bedragen van € 90.000 genoemd.
•
Is dit gezamenlijk dan € 180.000 of is het twee keer refereren aan hetzelfde bedrag?
•
Bent u voornemens dit bedrag beschikbaar te houden voor (dit soort) culturele activiteiten
in plaats van andere 'gaten' op te vullen?
•
•

Het gaat om € 90.000. Dit staat 1x genoemd in de kolom corona gerelateerd en 1x genoemd in de
kolom totaal.
Het is de verwachting dat dit bedrag dit jaar niet meer op zal gaan aan culturele activiteiten,
vanwege de coronamaatregelen die nog steeds gelden.

Pag. Vraag 165
44- Sportaccommodaties
45 We lezen volgens ons weinig of niets over de voortgang en financiële ontwikkelingen bij de
harmonisatie rond Sportaccommodaties (gesprekken wethouder Veneklaas met Sportverenigingen)
•
Wat is hiervan de status?
•
Wat zullen de financiële consequenties zijn in (de rest van) 2020?
Dit is geen technische vraag over de Bestuursrapportage. Wij informeren u in het najaar over de voortgang
van het proces om te komen tot harmonisatie van de buitensport. U ontvangt hiervoor een raadsvoorstel.
VVD
Pag. Vraag 166
39 Cultuur. Betreft de uitbreiding van de genoemde gemeentelijke expertise een uitbreiding in fte en zo
ja voor hoeveel en wat zijn dan de structurele kosten?
Op dit moment is er nog niet gekozen om de gemeentelijke expertise uit te breiden in fte. Wij zijn aan het
kijken naar de mogelijkheden hiervoor.
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Pag. Vraag 167
41 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Welke extra kosten zijn gemoeid met de urenuitbreiding in
2020?
De kosten voor de urenuitbreiding naar 16 uur bedragen op jaarbasis € 150.000. De specifieke
rijksmiddelen die wij ontvangen voor onderwijskansenbeleid zijn toereikend om deze kosten te dekken.
Pag. Vraag 168
42 Taakveld overige baten en lasten. Waardoor is het voordeel van € 40.000 ontstaan? Waarom wordt
dit voordeel gebruikt om de extra kosten te dekken door Corona maatregelen binnen het taakveld
onderwijs en is niet gekozen om deze extra kosten te dekken uit het Coronafonds en op te nemen in
de Corona claim?
De stelpost Onderwijshuisvesting heeft twee doelen. In de eerste plaats dekt dit onderwijshuisvesting
gerelateerde kosten, zoals het Onderwijshuisvestingsprogramma en in dit geval huur van tijdelijke
basisonderwijs units. In tweede plaatst wordt de reserve Onderwijshuisvesting gevuld uit het restant wat
jaarlijks resteert. De uit de stelpost te dekken kosten fluctueren jaarlijks. Dit jaar blijven er middelen in de
stelpost over omdat het budget hoger is dan de kosten dit jaar zijn.
Door uitloop als gevolg van corona vallen de kosten voor de huur van tijdelijke basisonderwijs units €
40.000 hoger uit dan geraamd. Omdat de stelpost Onderwijshuisvesting voldoende ruimte biedt om deze
kosten te dekken wordt voorgesteld de gehele huurlasten uit deze stelpost te dekken en zo de
risicoreserve Corona niet onnodig te belasten.
PvdA
Pag. Vraag 169
38 1e bullit Economie: is bij de totstandkoming van het herstelplan sprake geweest van participatie
van dorpsraden etc.? In welke vorm?
Voor het opstellen van het herstelplan, dat in 2020 wordt uitgevoerd, zijn de uitvoeringspartners van de
gemeente Stichtse Vecht op het vlak van toerisme betrokken, denk aan Koninklijk Horeca Nederland,
Toerisme Gooi en Vecht, Visit Utrecht Region, Programmabureau Nieuwe Hollandse Waterlinie,
Stichting Varen Doe Je Samen, provincie Utrecht en NBTC. Van belang was om voor het zomerreces
een besluit te nemen, omdat sommige projecten per juli en augustus in uitvoering dienden worden
gebracht. Denk aan het plaatsen van tijdelijk sanitair bij de aanlegplaatsen van Breukelen in het
vaarseizoen, het meewerken aan een nieuwe druktemonitor en het uitvoeren van een
hoffelijkheidscampagne om recreatievaarders te attenderen op goed vaargedrag. Deze projecten zijn
bedoeld om de soms ervaren overlast van het bezoek te verlichten. Omwille van deze tijdsdruk en het
organiseren van slagkracht is gekozen voor een kleine afstemmingsronde met de uitvoeringspartners.
Voor het traject van de actualisatie van het nieuwe toeristisch-recreatieve beleid voor de komende jaren
loopt in september en oktober parallel een breed participatietraject met bewoners (inclusief afstemming
met de Dorpsraden/wijkcommissies), bedrijven en organisaties.
CDA
Pag. Vraag 170
38 Regiostrategie internationaal toerisme: Welke locaties en voorzieningen op het grondgebied van de
gemeente Stichtse Vecht worden gepromoot vanuit dit regionale programma? Welke kost het
meewerken van de gemeente aan de uitvoering hiervan (inclusief personeelskosten)?
De regiostrategie internationaal toerisme krijgt uitvoering via Visit Utrecht Region: een samenwerking
tussen 19 gemeenten (waaronder Stichtse Vecht) en de provincie Utrecht. In de
marketingcommunicatieacties van deze samenwerking neemt Stichtse Vecht deel aan de thema's kastelen
en buitenplaatsen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en wandelen/varen/fietsen. Naar inschatting profiteren
zo'n 20-30 locaties in Stichtse Vecht van de inspanningen, denk aan kastelen en buitenplaatsen als Slot
Zuylen, Loenersloot, Doornburgh, Geesberge, Slangevegt, publieksforten Fort Maarsseveen en fort
Nieuwersluis, bootverhuurders en diverse hotels en restaurants. De kosten voor deelname bedragen €
8.016 per jaar in 2020 en 2021, gebaseerd op een bijdrage van 12,5 cent per inwoner. Er zijn geen uren
gemoeid met de ambtelijke inzet, omdat uitvoeringspartner Toerisme Gooi en Vecht de belangen van de
gemeente Stichtse Vecht behartigt.
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Pag. Vraag 171
38 Op veel plekken lezen we aanpassingen terug n.a.v. de laatste coalitieonderhandelingen, bij Vitaal
platteland niet. Is de organisatie zich bewust van de aanpassingen en wordt inmiddels aan het
versnellen van het plan Vitaal platteland gewerkt?
We geven prioriteit aan het opstellen van een Visie Vitaal platteland. Deze visie wordt betrokken bij de
Omgevingsvisie Stichtse Vecht en de kansrijke onderzoeksplannen van de U16 zoals genoemd in de
Contour REP U16 (ontwikkelen buitengebied voor regionale recreatieve functie). Deze visie wordt
opgesteld in een participatief traject met betrokken inwoners en ondernemers en wordt in het eerste
kwartaal van 2021 aangeboden aan uw Raad.
Pag. Vraag 172
39 Het opstellen van de kerkenvisie is gestart. Het wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd extern
bureau. Op welke wijze worden lokale kerkgemeenschappen betrokken bij de visie? Op welke wijze
is kennisopbouw van onze eigen organisatie geborgd? Is het mogelijk een plan van
aanpak/procesplanning (oid) ter informatie aan de raad te doen toekomen?
Bij de kerkenvisie gaat het er juist om dat deze wordt opgesteld in intensief overleg met de kerkbesturen.
Dit is basis voor de offerte uitvraag richting het extern bureau. Kennisontwikkeling (ook intern) wordt
opgebouwd in het traject. Intern wordt nog gezocht naar een projectleider voor dit project.
Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 173
40 Wij maken buiten sporten mogelijk voor o.a. senioren (beweegtoestellen). Hierbij staan wij open
voor wijkinitiatieven. Ruimte voor sporten en bewegen wordt nadrukkelijk meegenomen in de
voorbereiding op de Omgevingsvisie en bij herinrichting of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
Dit verloopt volgens planning.
•
Hoe betrekt u wijkinitiatieven?
•
Hoe gaat u om met eventuele signalen om bepaalde initiatieven juist NIET te nemen? Denk
aan de Calanesteticstoestellen in Zwanenkamp?
Dit is geen technische vraag over de Bestuursrapportage.
Over het Calasthenicspark zijn technische vragen gesteld door de VVD en door M2000. De antwoorden op
deze technische vragen zijn gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.
Pag. Vraag 174
41 Aanbestedingen voor onderwijshuisvesting maken wij kansrijker door het VNG normkosten niveau
aan te passen op 2019 in de lokale verordening onderwijshuisvesting.
De lokale verordening onderwijshuisvesting uit 2015 is nog niet aangepast. We passen de
normering al wel toe in voorstellen aan uw raad.
•
Wat is het effect voor Stichtse Vecht qua kosten voor deze aanpassing?
•
Wat waren de normkosten in 2015 en hoe hoog zijn deze in 2019?
•
We zien dat de kosten voor het bouwen van scholen de laatste jaren flink zijn toegenomen.
Concreet betekent dit voor ons dat we of een marktconforme prijs moeten bieden, of geen
bouwprojecten voor scholen aan kunnen besteden. Door de actuele VNG normkosten aan te
houden blijven wij in staat om onderwijshuisvestingsprojecten uit te voeren. De kosten stijgen dus,
maar dit komt door marktontwikkelingen. Met de aanpassing van de normkosten zorgen wij dat we
onze onderwijshuisvestingsprojecten reëel blijven begroten.
•
De VNG-index geeft in 2020 een 69% hoger normbedrag aan dan in 2015 voor een Bouwbesluitschool. De grootste verhoging komt uit 2019 toen eenmalig een verhoging met 40% is
doorgevoerd. Een vast bedrag per m2 is niet te noemen, omdat dat van diverse factoren
afhankelijk is.
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Voortgang taakstellingen Sociaal
Domein
GroenLinks
Pag. Vraag 175
29 Wij voeren maatregelen door waarmee wij kosten weten om te buigen.
Wat doet het college met ombuigingen, die niet haalbaar zijn. Komen er alternatieve voorstellen
voor ombuigingen?
Ja als ombuigingen binnen taakveld en of programma niet kunnen worden gerealiseerd, komen wij met
(aanvullende) voorstellen.
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 176
49 Bedrag € 456.031
U zegt dat er geen exact aandeel valt te kwantificeren. Nu lijkt het alsof de taakstellingen zullen
worden gehaald.
•
Wat is de reden om dit op deze manier positief voor te stellen terwijl u in de voetnoot al
aangeeft dat de effecten van Corona daarin niet zijn meegenomen?
•
Kunt u wel een schatting doen zoals in deze hele Berap de gevolgen van Corona zijn
ingeschat?
•
Bent u het met ons eens dat dat niet aannemelijk is dat de gehele taakstelling wordt
gehaald?
•
We louter inzichtelijk gemaakt op welke wijze onze inspanningen op de taakstellingen resultaten
hebben opgeleverd.
•
Wij verwachten dat het verwachte voordeel teniet wordt gedaan door de gevolgen van de
coronacrises; overigens verwachten wij ook dat we (deels) door het rijk worden gecompenseerd.
•
Dit jaar is de taakstelling gerealiseerd. Gezien de omstandigheden is het de vraag of dit
voldoende is om de taakstelling van € 250.000 structureel te realiseren.
Pag. Vraag 177
50 1e bullit
U ziet nog steeds een groeiende vraag naar intensievere (duurdere) zorg
•
Kunt u aangeven wat hiervan de oorzaak is?
•
Zo nee, in welke fase verkeert het onderzoek naar de oorzaak?
•
Wij constateren dat sprake is van een landelijke trend. Zonder uitputtend te zijn, zijn mogelijke
oorzaken bijvoorbeeld de discussie over hoe ver de wettelijke zorgplicht van de overheid reikt,
(vecht-)scheidingsproblematiek, ingewikkelde zorg-veiligheidsketen, maar ook onvoldoende
sturing en perverse prikkels in systeem.
•
De afgelopen decennia is hier nog geen eensluidend antwoord op gevonden.
PvdA
Pag. Vraag 178
48- Op de pagina’s 48 en 49 worden aanzienlijke bedragen genoemd. Wij begrijpen dat een en ander
49 structureel is. Klopt dat?
Ja dat klopt.
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Pag. Vraag 179
49- Ondanks die alarmerende bedragen op de pagina’s 48 en 49 begrijpen wij de toelichting op pag 49
50 en 50 en ondersteunen die. Blijft wel de vraag wat het college voorstelt extra te gaan doen aan de
(structurele?) tekorten voor WMO en Jeugd?
Wij verwachten met de nieuwe inkoop, de taakgerichte financiering en de ruimere mogelijkheden voor
aanbieder(s) om te doen wat nodig is, de kostenstijging beheersbaarder te maken. Wij weten nu nog niet of
dit voldoende is.
VVD
Pag. Vraag 180
50 Groei jeugdzorg. Landelijk is de stijging van de vraag naar jeugdzorg 3,5%, wat is de procentuele
stijging in Stichtse Vecht?
De stijging in Stichtse Vecht komt overeen met het landelijke beeld. De verwachte stijging voor 2020 ten
opzichte van 2019 is 2,6 %.
Pag. Vraag 181
50 Beleid en regelgeving. Welk beleid en regelgeving zijn nog niet aangepast en wanneer is de
verwachting dat dit wel is aangepast?
Inmiddels is een aantal regelingen, zoals Gehandicaptenparkeerplaats, aangepast en moet dit in
legesverordening worden vastgesteld. Andere maatregelen, zoals aanbestedingen, lopen nog
CDA
Pag. Vraag 182
49 Met name bij Wmo wordt bij een aantal posten aangegeven dat de taakstelling niet gehaald wordt.
Kan dit worden toegelicht? Welke acties zijn ondernomen om het te halen, waarom lukt het naar
verwachting niet? Graag concreet aangeven voor trapliften, gehandicaptenparkeerplaatsen, eigen
bijdrage regiotaxi, HH minder toekennen.
De toelichting vindt u op pagina 50 van de Bestuursrapportage.
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Investeringen
Streekbelangen
Pag. Vraag 183
54 Bestaat er een wegenonderhoudsplan en wordt dat volledig uitgevoerd in 2020 muv de Wagendijk
te Kockengen? Zo ja, is er een MJ overzicht van wegenonderhoud te overleggen?
Wij werken momenteel aan het opstellen van een actueel wegenbeheerplan (gereed Q1 2021). Een
actueel vastgesteld onderhoudsplan voor 2020 ontbreekt. In Q1 2020 hebben wij inspecties laten uitvoeren
die de basis vormen voor de verdere onderhoudsprogrammering. Wij waren voornemens het beheerplan
voor het aanbieden van de begroting te actualiseren en aan u voor te leggen. Vanwege
capaciteitsproblemen is dit niet gelukt. Wel zijn de cijfers tot stand gekomen op basis van de
weginspecties. In 2020 hebben wij op verschillende plekken verspreid over de gemeente groot onderhoud
uitgevoerd m.u.v. de Wagendijk.
ChristenUnie-SGP
Pag. Vraag 184
53 Fysiek.
Het is een opsomming van projecten waarvan de investering en de uitvoering doorschuift naar 2021
en 2022. Het lijkt ons dat er toch niet eindeloos doorgeschoven kan worden.
Welke gevolgen heeft dit voor de projecten die al voor die jaren gepland staan?
Wij hebben voor de begroting 2021 de investeringsplanning tegen het licht gehouden en de betreffende
investeringen geherprioriteerd waardoor er een betere en verantwoorde spreiding komt van projecten en
plannen. Daarmee worden pieken in benodigde capaciteit zoveel mogelijk voorkomen
Pag. Vraag 185
53 Fysiek
Op de 5e en 6e regel in de tabel staat de aanleg van rotondes. Volgens ons komt de aanleg van
rotondes te vervallen?
•
Waarom worden ze hier toch nog genoemd? Is dit foutief?
•
Waarvoor staat de afkorting/lettercombinatie KPG?
In de tabel is nog niet verwerkt dat er geen rotondes worden aangelegd en in plaats daarvan de
kruispunten worden aangepast en de verkeersregelinstallatie wordt vervangen. KPG staat voor
Kapitaalgoederen.
PVV
Pag. Vraag 186
53 Als er zoveel investeringen wegens capaciteitsproblemen, prioritering van projecten, gedegen
voorbereiding en omvang van het project in 2020 geen doorgang vinden, wie geeft dan de garantie
dat deze, naast de geplande investeringen in 2021, wel doorgang vinden in 2021? Of zijn dan alle
genoemde problemen dan opeens opgelost?
Wij hebben voor de begroting 2021 de investeringsplanning tegen het licht gehouden en de betreffende
investeringen geherprioriteerd waardoor er een betere en verantwoorde spreiding komt van projecten en
plannen. Daarmee worden pieken in benodigde capaciteit zoveel mogelijk voorkomen.
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