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Besluitenlijst (gewijzigd) van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op donderdag 20 september 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, 
Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Griffier Jelle Hekman 
 
De leden  Agendapunten 
VVD Arjan Wisseborn 3 t/m 5 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 3 t/m 5 
GroenLinks Ed Theunen 4 
GroenLinks Gertjan Verstoep 4  
CDA Klaas Overbeek 4 
CDA Sarah van Lindenberg 3 
PvdA Joseph Toonen 3 
PvdA  Maarten van Dijk 4 en 5 
Streekbelangen Rob Roos 3 t/m 5 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 4 en 5 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 3 t/m 5  
PVV Wim Ubaghs 3 t/m 4 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 4 en 5 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 
Frank van Liempdt Lokaal Liberaal 
Linda van Dort GroenLinks 
Hetty Veneklaas CDA 
 
 
 
1. Heropening  
 
De voorzitter heropent de vergadering die op 18 september is geschorst. Mieke Hoek (Het Vechte 
Verbond) komt later. De burgemeester is verhinderd i.v.m. een bijeenkomst voor de vrijwilligers die 
de bewoners van ’t Heycop hebben bijgestaan. 
 
 
2. Collegewerkprogramma (vervolg) 
 
3. Vervolg van punt 3 Fysiek – Reactie van college 
Reactie wethouder Van Dort: 
- Inhuur voor € 170.00 is nodig om deskundigheid voor verwerving bijdragen voor 
duurzaamheidsaanpak binnen te halen. 
- Gemeenten moeten van rijk plannen maken voor gasloos. 
 
Reactie wethouder Klomps: 
- Effect afsluiting Zandpad wordt geëvalueerd; pas daarna eventueel besluit over fietsstraat. 
- Investering in rotondes Maarssenbroek is bestaand beleid. 
- In Breukelen wordt gekeken naar integrale aanpak voor doorstroming verkeer. Daarnaast enkele ad 
hoc maatregelen. 
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4. Sociaal 
ChristenUnie-SGP: Er moet aandacht zijn voor versterking relaties om scheiding te voorkomen. 
Inburgering moet onder controle van gemeente komen. Tegen bezuiniging op mantelzorgcompliment. 
Proactieve inzet nodig voor verzorgingshuis in Maarssenbroek. 
PVV: Wat wordt bedoeld met “duurzame zorg”? Worden wel eisen gesteld aan halen 
inburgeringsexamen en sancties toegepast? 
PvdA: Tegen bezuiniging op sociaal domein zoals mantelzorgcompliment en huisraadregeling. 
Risicoreserve Sociaal Domein moet in stand blijven. Lange termijn visie ouderenbeleid nodig. 
Raad moet besluiten over minimabeleid. Snel stichting Leergeld realiseren. Hoe zit het met het 
kindpakket? 
CDA: Integraal beleid sociaal domein is belangrijk. Bij taalgebruik rekening houden met inwoner. 
Moet ruimharig WMO-beleid niet eerder heroverwogen worden? Hoe werkt de bezuiniging op 
mantelzorg uit? 
Lokaal Liberaal: Delen zorg over Risicoreserve Sociaal Domein. Vraagt aandacht voor paranthouses. 
Raadswerkgroep om LHBT-beleid vorm te geven. 
Streekbelangen: Sociaal Domein gaat € 0,5 mln omlaag, terwijl wel €1,5 mln naar duurzaamheid 
gaat. Dat moet gefaseerd worden. Wat heeft wethouder gedaan om dat te voorkomen? Kan college 
stimuleren dat er een LTS komt? 
VVD: Integratie van uitkeringsgerechtigden is belangrijk. Er moeten keuzes gemaakt worden t.a.v. 
financiën binnen sociaal domein. 
GroenLinks: Raad kan initiatief nemen bij LHBT. Benieuwd naar uitwerking bezuiniging 
huisraadregeling en matelzorgcompliment. Aandacht voor vergoedingsregelingen statushouders 
nodig. Draagt vervallen voorrangsregeling bij aan integratie? Problematiek eenzaamheid komt niet 
terug. 
Maarssen 2000: Goed dat er gesloten keten jeugdbeleid komt. Minimaregelingen niet maximeren. 
Zorgbeleid moet kinderen en ouders bereiken. Drang en aandacht werk beter bij nieuwkomers. 
Het Vechtse Verbond: Pleidooi voor behoud regiotaxi in buitengebied. Moeite met korting op 
minimaregelingen. 
 
Reactie wethouder Veneklaas: 
- Stichtse Vecht komt  bij rijk niet in aanmerking voor compensatiebijdrage. Er wordt ruimharig 
minimabeleid gevoerd. 
- Korting op mantelzorgcompliment is incidenteel; het gaat om een verschuiving van individuele 
aandacht naar collectief. Er blijft aandacht voor ondersteuning. 
- Geen rol voor gemeente bij voorkomen van scheiding. 
- College is al proactief  bezig voor verzorgingshuis in Maarssenbroek. 
- Ouderenbeleid wordt in 2020 geactualiseerd. 
- College gaat aan de slag met LHBT-beleid; wil dit niet aan scholen opleggen. 
- Broecklandcollege heeft technische opleidingen; er is initiatief voor MBO-campus op Lage Weide. 
 
Reactie wethouder Van Liempdt: 
- College wil maatschappelijke opvang statushouders onderbrengen bij één organisatie. 
- Enkele technische vragen onderzoek en aanbesteding integratie nieuwkomers worden schriftelijke 
beantwoord. 
- Daar waar nodig worden sancties toegepast. 
- Voorrangsregeling stopt, wettelijke taakstelling wordt anders ingevuld. 
- Verwacht dat Stichting Leergeld tijdig kan worden opgericht vóór schooljaar 2019-2020. 
- Bij bezuiniging op huisraadregeling wordt gekeken naar kwalitatief goed huisraad. 
- Herijking minimabeleid wordt voorgelegd aan de raad. 
 
5. Samenleving 
Het Vechtse Verbond: Zorg over toename recreatie. Voorstander liberalisering winkeltijden. Positief 
over beleid voor omroep. Gebruik sportkantines moet niet concurreren met dorpshuizen. 
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CDA: Komt met amendement voor actieplan vitaal platteland. Culturele organisaties moeten worden 
ondersteund. Overwegen amendement over Sportfonds. Aanpak scholen Maarssenbroek belangrijk. 
Maarssen 2000: Positief over cultuurmakelaar. Integrale visie nodig op “sociale knooppunten”. 
Doorontwikkelen sportpunt belangrijk. Bij aanpak scholen Maarssenbroek ook mogelijkheden 
woningbouw betrekken. Mediafonds instellen volgens Leids model. € 150.000 voor sport lijkt te 
weinig. 
ChristenUnie-SGP: Toerisme moet worden gedragen door inwoners. Toeristenbelasting gebruiken 
voor infrastructuur. Levende cultuur draagt bij aan cohesie. Niet gelukkig met liberalisering 
winkeltijden. € 150.000 voor sport lijkt niet voldoende. Bezuinigen op dorpshuizen onwenselijk. 
VVD: Coalitieprogramma is goed vertaald in collegewerkprogramma. Integrale aanpak economie en 
toerisme is prima. Voorstander van kwalitatief toerisme. Goed dat sportpunt doorontwikkeld wordt. 
Wat wordt bedoeld met “beperkt technisch onderhoud” bij sport? 
Lokaal Liberaal: Aantrekkelijk ondernemersbeleid is belangrijk. Na uitkomst rekenkameronderzoek 
kijken naar werkgroep raad. Toeristenbelasting inzetten voor kwaliteitstoerisme. Bij cultuur vragen om 
wederkerigheid. Positief over omroep. Is € 150.000 voldoende voor sport? 
GroenLinks: Voorstander van kwaliteitstoerisme. Impuls cultuur en cultuurmakelaar belangrijk. 
Duurzame economie versterken en daarbij data gestuurd werken benutten. Wat moet 
doorontwikkeling sportpunt opleveren? Goed dat Passend Onderwijs positief effect heeft. 
PvdA: Voorstander van steun aan levende cultuur. Meer ambitie nodig bij economisch beleid. Let bij 
binnenhalen bedrijven op werkgelegenheidseffect. Bezuiniging op dorpshuizen merkwaardig. Aanpak 
scholen Maarssenbroek koppelen aan woningbouw. 
Streekbelangen: Hulde voor € 150.000 t.b.v. Sport. Vóór ontplooiing omroep. 
 
Reactie wethouder Veneklaas: 
- Bij aanpak scholen Maarssenbroek liggen kansen om iets te doen i.v.m. de demografische 
ontwikkeling van de wijk. 
- Meeropbrengst Daalse Wijk wordt gestort in Sportfonds. 
- € 150.000 voor sportaccommodaties is voldoende startbedrag. 
- Advies Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij integrale visie. 
- Uitkomst doorontwikkeling sportpunt is nog niet duidelijk. 
 
Reactie wethouder Van Liempdt: 
- Er komen voorstellen voor versterking ondernemersloket 
- Het was beter als inhoud amendement vitaal platteland al gepresenteerd was. 
 
Toezegging wethouder Van Dort: 
Instellen Mediafonds wordt onderzocht en dan komt er een voorstel. Subsidiemogelijkheden bij 
landelijk fonds worden onderzocht. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.  
 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
21-9-2018 
JAH 
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