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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van de gemeente Stichtse 
Vecht, gehouden op dinsdag 15 mei 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, 
Breukelenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Bas Verwaaijen 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden  Agendapunten 
VVD Pauline Bredt- Aler 1-3 
VVD Rianne Beekman 4, 5  
Lokaal Liberaal Olaf Morel 1 t/m 5 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox- Meijer 1 t/m 5  
GroenLinks Gertjan Verstoep 1-4 
GroenLinks Shyrin Karamat- Ali  5 
CDA Hans van den Boogaard 1 t/m 5  
PvdA Maarten van Dijk 1 t/m 5 
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 5  
Maarssen 2000 Riette Habes 1-3   
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 1 t/m 5  
PVV Wim Ubaghs 1 t/m 5 
Het Vechtse Verbond  Henk van Vliet 1 t/m 5 
 
 
Burgemeester en Wethouders 
Marc Witteman                                  
Jeroen Willem Klomps VVD 
 
Verder aanwezig 
Marleen de Brouwer teamleider financiën 
Robert Olieman Rekenkamercommissie 
Marjolein Romijn Programmamanager  
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter stelt voor eerst de ter kennisname stukken te behandelen. 
 
De agenda wordt, met deze wijziging, vastgesteld. 
 
PVV heeft vanmiddag laat nog een dagbrief ontvangen met een wijziging van de agenda. Verzoek 
om dit eerder te versturen. 
 
Voorzitter zal dit aan het presidium meegeven.  
 
Stukken ter kennisname Sociaal Domein 
Begroting 2018 van Stichting Voortgezet Onderwijs de Vechtstreek. 
Monitor Sociaal Domein H2 2017 
Begroting 2018 Stichting Rijn en Heuvelland (Wereldkiz) 
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PvdA verzoekt de monitor sociaal domein te agenderen voor de volgende commissie. 
 
Stukken ter kennisname Bestuur en Financiën 
Toezichtbrieven provincie Utrecht Beoordeling uitvoering Omgevingswet en Archiefwet 2016/2017 
Monitor rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht 2018 
Tussenevaluatie uitzendingen programma "Rondom de Raad" 
 
Maarssen 2000 verzoekt de evaluatie Rondom de raad te agenderen voor de volgende commissie en 
daarbij de financiering van RTV Stichtse Vecht te bespreken.  
 
Stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
3.    Motie van de PVV inzake nationale en gemeentelijke vlag in de raadzaal. 
 
PVV licht de motie toe. 
Streekbelangen heeft naar aanleiding van de motie van de PVV een motie opgesteld, gesteund door 
Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond. De motie wordt toegelicht. 
VVD vindt de beide moties te smal en overbodig. Fractie wil het college vragen om met een 
uitwerking te komen voor een kunstwerk in de nieuwe raadzaal, gemaakt door een lokale kunstenaar, 
met een combinatie van de drie elementen; art. 1 Grondwet, de Nederlandse vlag en het 
Koningshuis.  
ChristenUnie-SGP: wil inhoudelijke discussie voeren wat voor soort gemeente willen we zijn, 
waarden benoemen. 
Maarssen 2000: zal niet meegaan met de motie van de PVV, is mede-indiener van de motie van 
Streekbelangen maar wil wel meegaan met het voorstel van de VVD.    
PvdA: fractie is verdeeld over de motie van de PVV, is mede-indiener van de motie van 
Streekbelangen. 
CDA: gaat mee met het voorstel van de VVD, wel de burger erbij betrekken.  
Lokaal Liberaal: ondersteunt de motie van de PPV in combinatie met de motie van Streekbelangen 
en steunt het voorstel van de VVD. 
GroenLinks: steunt het voorstel van de VVD. 
 
De moties zullen ter bespreking in de raad worden geagendeerd.  
 
4.    Gemeentefonds Decembercirculaire 2017 
 
De fracties stemmen in met het voorstel. 
Streekbelangen merkt wel op dat er nota van genomen moet worden dat de financiële ruimte in de 
toekomst heel krap wordt. 
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
5.    Rapport Rekenkamercommissie externe inhuur 
 
De heer Olieman licht de conclusies van het onderzoek kort toe. De inhuur van externen is een 
regelmatig terugkerend onderwerp in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De inhuur van externen 
is voor gemeenten financieel en beleidsmatig van belang. In de afgelopen jaren zit de gemeente 
Stichtse Vecht iets boven het landelijk gemiddelde met de inhuur van externen. Dit komt doordat de 
gemeente Stichtse Vecht een relatief klein ambtenarenapparaat kent ten opzichte van vergelijkbare 
gemeenten. Het in stand houden van een hoog ambitieniveau met een kleine formatie kan op termijn 
gaan knellen en kan leiden tot negatieve effecten, zoals oplopend ziekteverzuim en verloop van 
personeel. Sinds september 2016 heeft Stichtse Vecht door verschillende maatregelen meer grip 
gekregen op externe inhuur. In de jaren daarvoor zien we substantieel meer inhuur dan de 
zelfopgelegde 10%-norm. In die periode was de administratie van externe inhuur niet op orde. De 
gemeente heeft dit sindsdien verbeterd, desondanks is het beleid voor verbetering vatbaar. Zo zijn 
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evaluatie bij het vertrek van een externe en kennisborging nog steeds geen vast onderdeel van het 
proces. De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen om effectiever te kunnen sturen op 
de inhuur van externen. De raad en het college zouden samen de 10%-norm van  externe inhuur 
moeten heroverwegen en laten aansluiten bij de organisatievisie van de gemeente. Daarbij dient 
expliciet aandacht te worden besteed aan de elementen Zelf Doen, Uitbesteden en Samenwerken. 
Het is belangrijk dat onderwerpen als evaluatie, kennisborging en het bepalen en toetsen van  
doeltreffendheid een expliciete plaats krijgen, zodat de organisatie volledig in control kan komen voor 
het onderwerp externe inhuur. Hiervoor is ook monitoring van belang. 
 
CDA: volgt de aanbevelingen, verzoek om in plan van aanpak expliciet mee te nemen de 
samenwerking met Woerden en De Ronde Venen. 
PvdA: neemt de aanbevelingen over, zal in de raad een motie indienen met daarin de concrete 
uitgangpunten/kaders voor het plan van aanpak, 1 à 2 x per jaar de raad informeren over externe 
inhuur. Waarom is er pas in najaar 2016 verscherpt beleid op externe inhuur.   
VVD: onderschrijft aanbevelingen, vooral jonge ambtenaren kansen en verantwoording geven, ziet 
geen aanleiding de 10% norm te veranderen. 
GroenLinks: onderschrijft het rapport, heeft een tweetal vragen over de controle van realisatie van 
beleid en of in HRM beleid expliciet is meegenomen dat dit kan via externe inhuur. 
Streekbelangen: is terughoudend t.a.v. externe inhuur, raad moet vooral kaderstellend zijn, bredere 
discussie voeren over hoe de raad stuurt, kan het raadsbesluit niet voor 100% steunen. 
Het Vechtse Verbond: vraagt naar de reactie van het nieuwe college op het rapport. 
PVV: is het eens met Streekbelangen, ook kijken naar tarieven, is de norm van 10% nu reëel? 
ChristenUnie-SGP: wil de aangekondigde motie van de PvdA eerst in de commissie bespreken. 
 
Wethouder Klomps reageert op de vragen. Er ìs veel aandacht voor jonge ambtenaren. Mobiliteit van 
alle ambtenaren is belangrijk. 10% norm is destijds vastgesteld, dit wordt wel strak gehanteerd maar 
het behalen van het beste resultaat binnen de begroting is uitgangspunt. In 2017 zaten wij onder de 
10%, in 2019-2020 zullen wij daar boven zitten i.v.m. de Omgevingswet. Met externe inhuur komen 
wij niet boven de WNT norm. De komende 4 jaar wordt de HR visie nagestreefd en nageleefd. De 
raad is niet altijd even duidelijk naar het college over de kaders. De tarieven van externen zijn 
gekoppeld aan de salarisschalen. Dit college ondersteunt de reactie van het vorige college.   
 
De heer Olieman reageert op een vraag en stelt dat punt 4 in het raadsbesluit, het plan van aanpak, 
slaat op punt 3 in het raadsbesluit (en niet ook op punt 2). 
 
PvdA vraagt hoe het college aankijkt tegen gelijke beloning van uitzendkrachten en payrollers. Vraagt 
de wethouder inzicht te geven in de huidige formatie t.o.v. de benchmark. 
 
Wethouder Klomps zal deze vragen schriftelijk beantwoorden. Een plan van aanpak zal overigens 
heel kort zijn, het is de lopende manier van werken.  
 
ChristenUnie-SGP vraagt de griffie met een voorstel te komen hoe de aanbevelingen gericht aan de 
raad te concretiseren. 
Streekbelangen wil het stuk nu niet door naar de raad maar terug naar het presidium. 
 
De voorzitter resumeert: 

- De wethouder zal de twee vragen van de PvdA schriftelijk beanwoorden; 
- Op voorstel van Streekbelangen en ChristenUnie-SGP adviseert de commissie het presidium    
   dit agendapunt nu niet te agenderen voor de raad maar de griffie te vragen beslispunt 2 nader   
   te concretiseren.  
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Actiepunt wethouder Klomps: twee vragen van de PvdA schriftelijk beantwoorden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 
 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
16-5-2018 
JW 
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