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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 12 juni 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ronald Van Liempdt 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden  Agendapunten 
VVD Pauline Bredt-Aler 1 t/m 3 
VVD Babet de Vries 4 en 5  
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 1 t/m 5 
GroenLinks Gertjan Verstoep 1 t/m 4 
GroenLinks Shyrin Karamat-Ali 5 
CDA Klaas Overbeek 1 t/m 5   
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 5 
PvdA Maarten van Dijk 1 t/m 5 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 1 t/m 5 
Maarssen 2000 Arjan Kroon 1 t/m 5 
PVV Kenneth Romp 1 t/m 5 
Het Vechtse Verbond Henk van Vliet 1 t/m 5  
 
 
Burgemeester en Wethouders 
Marc Witteman    
 
Verder aanwezig 
Frans Backhuijs                               Burgemeester van Nieuwegein                               
Leo van den Nieuwendijk                Algemeen procesmanager U10 
Marc Zondag                                   Directeur Belastingen BSWW  
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent  de vergadering.  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3.  Rondje van de heren Backhuijs en Van Zanen langs de gemeenten over de U10.  
(De heer Van Zanen is verhinderd).  
De burgemeesters  maken een rondje langs de nieuwe U10 gemeenteraden om uitleg te geven over 
de U10: wat is er de afgelopen 4 jaar gedaan en wat gaat er de komende raadsperiode gebeuren.  
 
De interactieve infographic van het U10 overdrachtsdocument wordt geprojecteerd (LINK). 
Het U10 netwerk heeft zich afgelopen jaren vooral gericht op (doel)verkennen, samen ontwikkelen op 
de grote beleidsvelden Wonen, Economie, Mobiliteit, Sociaal Domein, Ruimte, Duurzaamheid en 
Energie. Dit heeft geleid tot gerichte afspraken en convenanten. Maar liefst 13 sets van afspraken of 
convenanten zijn er gemaakt, bijvoorbeeld over kantorenleegstand, woonruimteverdeling, circulaire 
economie en over de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren. De U10 staat niet voor de 
samenwerking van 10 (inmiddels 12) Utrechtse gemeenten. Het staat voor een 
netwerksamenwerking, waarin gemeenten zelf bepalen of ze mee willen doen.  In alle raden is die 
koers afgelopen najaar “omarmd”. De 12 gemeenten van U10 willen samen toewerken naar de meest 
gezonde grootstedelijke regio van Europa.  

http://www.utrecht10.nl/
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Regio’s worden steeds belangrijker, nationaal en internationaal. Maatschappelijke vraagstukken, 
zoals woningbouw (75.000 woningen voor 2040), mobiliteit en duurzaamheid worden opgelost op 
regionale schaal. 
 
De U10 gaat zichzelf anders organiseren. Bestuurstafels gaan niet langer over de 6 thema’s maar 
over 5 integrale opgaven: 

- Gezonde woon en leefomgeving 
- Duurzame bereikbaarheid 
- Klimaat-neutrale regio 
- Economische positionering 
- Gezonde en inclusieve regio 

De komende vier jaar richt men zich meer op de uitvoering. Er wordt minder vergaderd.   
Naast de 5 meer integrale bestuurstafels zijn er nu 3 opgaveteams in voorbereiding, bijvoorbeeld 
over lobby en positionering en voor het uitwerken van nieuwe verdienmodellen voor het landelijk 
gebied.  
 
De betrokkenheid van de raden is belangrijk. De raden nemen het besluit om mee te doen en stellen 
de financiën beschikbaar, daarmee is de lokale betrokkenheid gewaarborgd. Weet elkaar te vinden, 
bevraag de wethouders en geef de aandachtspunten aan hen mee bij het uitvoeren van de 
gezamenlijke koers. Daarnaast is er ook een U10 netwerk van de griffiers.  
 
Tenslotte wordt de regionale bijeenkomst ‘Eat & Greet’ op 18 juni onder de aandacht gebracht. 
 
De fracties stellen een aantal vragen:  
ChristenUnie-SGP: wat is het verband tussen de 5 bestuurstafels en de 3 opgaveteams 
Streekbelangen: hoe kan de raad grip houden op de samenwerking en invulling geven aan de 
kaderstellende en controlerende rol.  
VVD: hoe ziet men de rol van de gemeente Utrecht richting de andere gemeenten, benadrukt het 
belang van de inbreng van Stichtse Vecht bij de bestuurstafels over de regiotaxi en de N230. 
PVV: hoe loopt de financiering en wat levert de samenwerking op voor de inwoners  
PvdA: wat zijn de prioriteiten bij de lobby naar Den Haag, wat doet de U10 richting Europa, m.n. t.a.v. 
subsidies.  
GroenLinks: wat is de verhouding tussen U10 en Economic Board. 
 
Actiepunt Burgemeester Witteman: zal in het eerstvolgende college benadrukken dat de 
aanwezigheid van de portefeuillehouders bij de bestuurstafels van belang is.  
 
4.    Zienswijze Jaarstukken 2017 en Ontwerp-Programmabegroting 2019, 1e wijziging 
Ontwerp-Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Utrecht. 
 
Streekbelangen: spreekt complimenten uit voor de inzet van de vrijwilligers van de brandweer, steunt 
het experiment verbeteren paraatheid, spreekt zorg uit over de lage opkomst van lokale 
functionarissen en heeft moeite met de verhoging van de inwonersbijdrage voor de uitbreiding van de 
inkoopfunctie. Wil de zienswijze hierop aangepast zien, eerst onderzoeken om te bezien of de 
inkoopfunctie moet worden verdubbeld en als dat zo is dan faseren.  
VVD:  i.v.m. ontbreken indexatie in begroting VRU in de toekomst eigen reserve hiervoor opbouwen. 
Maarssen 2000: ziet een toename van de evenementenadvisering, paraatheid overdag is een 
zorgpunt. 
PvdA: vraagt naar de tevredenheid met de dienstverlening, steunt idee VVD stelpost indexatie. 
Lokaal Liberaal: wil betere onderbouwing van nut en noodzaak versterken inkoopfunctie. 
 
Burgemeester Witteman zal het punt van de  lage opkomst van lokale functionarissen nakijken en 
evt. hierover een vraag in het AB stellen. Wat betreft de inkoopfunctie is uit onderzoek en benchmark 



Pagina 3 van 3 
 

 

gebleken dat als we dit goed willen doen  er meer mensen nodig zijn. Dit verdient zich terug. Dit punt 
heeft in het AB tot discussie geleid. Daarom is er besloten na 1 jaar te evalueren.  Het heeft extra 
aandacht van het AB, in het voortraject is het stuk veranderd, daarom wordt nu voorgesteld geen 
zienswijze in te dienen. Voorstel om in een informatieve commissie uitgebreider over het traject 
vergunningverlening te spreken.  
 
Actiepunt burgemeester Witteman: het punt van de  lage opkomst van lokale functionarissen 
nakijken en evt. hierover een vraag in het AB stellen. Aan presidium voorleggen om in een 
informatieve commissie het proces verlening evenementenvergunning en de rol van de VRU 
te bespreken.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
5.    Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 Belastingsamenwerking SWW 
 
De fracties stemmen in met het voorstel. Wel wordt er een aantal vragen gesteld: waarom is gekozen 
voor regulier afschrijven, aandacht voor monitoring aanbestedingen in brede zin, wat zijn de lessen 
die wij hebben geleerd, voortaan de raad in kennis stellen als er sprake is van niet rechtmatige 
uitgaven, wanneer komt er informatie over de liquidatie en de uitwerking van de  3 scenario’s. 
 
Burgemeester Witteman brengt het rapport van de heer Bossert over de belastingsamenwerking 
onder de aandacht van de nieuwe commissieleden. Wethouder Klomps is momenteel in gesprek met 
partijen. Op 2 oktober komt er een voorstel in de raad over de liquidatie en de nieuwe opzet.    
 
De heer Zondag zegt dat het bedrag van de aanbesteding lag onder de drempelwaarde van 
Europees aanbesteden. Er was vervolgens sprake van extra werkzaamheden waardoor het bedrag 
werd overschreden. Dit bleek pas bij de accountantscontrole.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
Stukken ter kennisname 
Uitnodiging U10 Eat & Greet maandag 18 juni 2018 
Brief burgemeester Jaarverslag bestuurlijke integriteit 2017 
 
Stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
13-6-2018 
JW 
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