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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 13 februari 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Hetty Veneklaas 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden  Agendapunten 
D66 Gerrit Phaff 1 t/m 8 
VVD Jeroen Willem Klomps idem 
CDA Hans van den Boogaard idem  
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat idem 
Streekbelangen Vital van der Horst idem 
Maarssen 2000 Arjan Kroon idem 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman idem 
PvdA Maarten van Dijk idem 
GroenLinks Albert Gemke idem 
Stichtse Vecht Beweegt Jelte Zondervan idem 
 
Afwezig 
Het Vechtse Verbond  
 
Burgemeester en Wethouders 
Marc Witteman                                  
Eric Balemans VVD 
 
Verder aanwezig 
Marleen de Brouwer  teamleider financiën 
Marc Zondag        Directeur Belastingen BSWW 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter opent de vergadering. Het Vechtse Verbond is afwezig. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter stelt voor, i.v.m. de aanwezigheid van wethouder Balemans, de ter kennisname stukken 
te behandelen na agendapunt 4.  
 
De agenda wordt, met deze wijziging, vastgesteld. 
 
3.    Toezeggingenlijst wethouder Balemans 
 
PvdA: rapportage over (onderzoek) onderhoud bruggen: het college is gestart met een onderzoek, dit 
kan op de lijst worden bijgewerkt. 
 
Wethouder Balemans zal de griffie vragen dit bij te werken. Het punt vuurwerkvrije gebieden is 
afgedaan met het aannemen van de motie. 
 
4.    Nota waardering en afschrijving vaste activa 
 
Wethouder Balemans beantwoordt vragen van de PvdA en Stichtse Vecht Beweegt over het tempo 
van activeren van investeringen, of er andere onderwerpen zijn dan de rotondes waar sprake is van 
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vrijvallende lasten, waarom vrijvallende kapitaallasten alleen worden ingezet voor Bisonspoor en de 
afschrijvingstermijnen.  
 
ChristenUnie-SGP komt naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder hier nog op terug.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
Stukken ter kennisname 
Jaarverslag 2017 – Programma 2018 Rekenkamercommissie  
Managementletter 2017 
Normenkader 
 
Lokaal Liberaal vraagt ten aanzien van de Managementletter 2017 of de wethouder de raad kan 
informeren over de voortgang van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en ICT. 
 
Wethouder Balemans zegt dit toe. 
 
Toezegging Wethouder Balemans: de raad informeren over de voortgang van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en ICT. 
 
Stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
5.    Ontvlechting BSWW 
 
VVD: akkoord, wil wel graag de toezegging de komende tijd op de hoogte te worden gehouden van 
de voortgang.  
Maarssen 2000: akkoord met uitzondering van beslispunt 2, men wil geen blanco cheque geven, dit 
beslispunt uitstellen tot na de verkiezingen. 
CDA: vindt dat overname personeel een randvoorwaarde moet zijn, vraag of de salariskosten in de 
belastingtarieven worden meegenomen 
PvdA: kan niet instemmen met beslispunt 2, dit punt uit het voorstel schrappen. 
 
Actiepunten burgemeester Witteman:  de raad de komende tijd op de hoogte houden. 
Beslispunt 2 uit het raadsvoorstel en -besluit schrappen  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
6. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 
PvdA: doet de suggestie een convenant af te sluiten met supermarkten met betrekking tot het 
ophalen van winkelwagentjes. 
Stichtse Vecht Beweegt: hoe is controle geregeld, is er voldoende capaciteit. 
 
Burgemeester Witteman ziet geen meerwaarde in afsluiten convenant. Het is nu in de APV geregeld 
en er dient te worden gehandhaafd. De capaciteit voor handhaving ligt op een redelijk adequaat 
niveau. De regels zijn met deze wijziging makkelijker te handhaven.  
 
Toezegging Burgemeester Witteman: na besluitvorming de supermarkten met een brief op de 
hoogte stellen van deze APV wijziging. 
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
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7. Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
 
Streekbelangen: ziet de uitbreiding van fte’s liever bekostigd uit reserves of eigen vermogen van  
de VRU, structurele fte’s zou na aantal jaren weer afgeschaald moeten worden. 
PvdA: constateert dat hier wel sprake is van volledige compensatie van loon-en prijsstijgingen waar  
dit bij subsidies niet gebeurt. Voorstander van opvang binnen bestaande middelen/herschikken. 
Maarssen 2000: spreekt zorg uit dat professionalisering niet zo ver moet gaan dat het “familiaire”  
voor de vrijwilligers verdwijnt. 
D66: waardering voor het stuk. 
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
8. Kadernota Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) 
 
Naar aanleiding van een opmerking van de VVD wordt de tekst onder kanttekeningen punt d. op  
pagina 3 aangepast: “….gemeente De Bilt wil vanaf 2024…..” 
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur. 
 
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
14-2-2018 
JW 
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