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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Bestuur & Financien, gehouden op 
dinsdag 19 juni 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman ,(1-3) Arjan Wisseborn (4,5) 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer 
GroenLinks Shyrin Karamat Ali (1-3), Albert Gemke (4), Ed Theunen (5) 
CDA Klaas Overbeek 
Streekbelangen Rob Roos 
PvdA Maarten van Dijk 
Maarssen 2000 Riette Habes (1-3), Arjan Kroon (4,5) 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
De PVV Kenneth Romp (1-4), Sjors Nagtegaal (5) 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Burgemeester en Wethouders 
Marc Witteman, Jeroen Willen Klomps, Frank van Liempdt, Linda van Dort en Hetty Veneklaas 
 
Verder aanwezig 
Marleen de Brouwer en Annette van Hussel 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
3. Aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017 
Diverse fracties geven de wethouder suggesties, aandachts- en zorgpunten voor de toekomst mee. 
Enkele technische vragen van GroenLinks kunnen schriftelijk worden gesteld en beantwoordt. 
 
 Hamerstuk voor de raadsagenda. 
 
 
4. Programmarekening 2017 
 
Blok 1: Bestuur, Veiligheid en Handhaving 
Vrijwel alle fracties hebben vragen en geven suggesties, aandacht- en zorgpunten voor de toekomst 
mee. Zoals: 

- Zorgen om dalende solvabiliteit en weerstandsvermogen. 
- Oproep meer werk te maken van de strategische positie in de regio. 
- Het gemis van een toekomstvisie/ update Focus op Morgen. 
- Het belang van strategische communicatie. 
- De toonzetting van het jaarverslag (te rooskleurig). 
- Verbazing over de hoogte van de reservering voor ‘voormalig personeel’ en outplacement, en 

het niet eerder informeren van de raad hierover. 
- Wat zijn de consequenties van de ambtelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam? 
- Kan de commissie inzicht krijgen in financiële stand van zaken Sociaal Domein? 
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- Graag het jaarverslag van de commissie bezwaar en beroep en de klachtencommissie in de 
commissie agenderen (in aanwezigheid van de voorzitter). 

- De gemeente zou meer garantiebanen moeten creëren. 
- Pleidooi voor een gemeentegids op papier, vooral voor de oudere inwoners. 
- Pleidooi om paspoorten in Weesp te kunnen ophalen. 
- Meer lobby vanuit de gemeente voor het Openbaar Vervoer. 
- Aandacht voor de kliko’s in brandgangen, waardoor inbraak vergemakkelijkt wordt. 
- Verbazing over cadeautjes aan ambtenaren, wachtgeldregelingen voor wethouders en de 

grote groepen statushouders die handenvol geld kosten. 
- Wat is het rendement van de medewerker communicatie (10 uur per week) voor de raad? 
- Vragen rondom de inzet van de BOA’s: wat levert het op, wens om indicatoren. 
- Er zijn indicatoren voor gebiedsgericht werken nodig. 
- Vreemde manier van rekenen: het lijkt alsof we geld over hebben. Maar er is bijvoorbeeld 1,4 

miljoen uit de risicoreserve SD gehaald. 
- De verminderde vindbaarheid van de website is een zorgpunt, terwijl we er wel geld aan 

uitgeven. 
 

Wethouder Jeroen Willen Klomps reageert op het bovenstaande. Hij geeft aan dat er veel adviezen 
worden gegeven voor de toekomst. Veel hiervan komt terug in het collegewerkprogramma (CWP). Hij 
nodigt de PvdA uit voor een gesprek over de reservering voor voormalig personeel. Omdat het over 
personen gaat, kan hij dat niet in de commissie bespreken. Hij licht toe dat de reservering voor 
pensioenen voor wethouders een wettelijke verplichting betreft, in afwachting van het vormen van 
een landelijk fonds.  
 
Burgemeester Marc Witteman geeft aan dat het vorige college al hard heeft gewerkt aan een goede 
positie in de regio en het nieuwe college dit zeker doorzet. Hij wil een nieuwe toekomstvisie in relatie 
met de nieuwe Omgevingswet bezien. Als er behoefte is van Het Vechtse Verbond aan een papieren 
gemeentegids, dan moet deze fractie de rest van de raad maar van overtuigen. De raad heeft eerder 
besloten de papieren versie af te schaffen. Voor de raadscommunicatie komt er een evaluatie (de 
termijn wil hij nog even bezien). Voor de effecten van de inzet van de BOA’s stelt hij voor het 
handhavingsbeleidsplan 2019 op te pakken conform het integraal veiligheidsplan. De raad komt aan 
de voorkant van het beleid en kan input geven. 
 
 Actiepunten burgemeester Marc Witteman: 

- Jaarverslag Klachtenbehandeling en Bezwaar en Beroep naar de commissie. 
- Evaluatie raadscommunicatie (termijn nog even bezien). 

 
De voorzitter geeft aan dat de bespreking van het eerste deel van de programmarekening wel erg 
gericht was is op het doen van aanbevelingen voor de toekomst. Terwijl het gaat om een terugblik op 
het vorige jaar. Hij doet een beroep op de commissie om kort en bondig te zijn. Er lopen op dit 
moment ook gesprekken met het college over het CWP. Het is niet de bedoeling alles wat men daar 
inbrengt nu in de commissie te herhalen.  
 
Blok 2: Fysiek Domein 
De commissieleden stellen diverse vragen aan de betrokken wethouders en geven aandachtspunten 
en adviezen mee: 

- Meer aandacht voor het groenonderhoud.  
- Kan het verbeterplan Groen voor de raad van juli naar de raadsleden? 
- Aandacht voor het onderhoud van bruggen en de veiligheidsrisico’s. 
- Is de achterstand ingelopen bij het gescheiden afval? 
- Wil het college onderzoeken om het groenonderhoud aan te besteden in kleine porties, zodat 

lokale ondernemers mee kunnen doen? 
- Waar zijn de meerkosten voor onderhoud aan uitgegeven? 

 
Wethouder Linda van Dort benadrukt dat er binnenkort een informatieve commissie over afval komt. 
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Wethouder Frank van Liempdt licht toe dat de meerkosten met name zitten in de kapitaalslasten voor 
Kockengen waterproof. En dat het verbeterplan Groen naar de raad komt en dit onderwerp ook 
terugkomt in het CWP. 
 
 Actiepunten wethouder Frank van Liempdt: 

- Verbeterplan Groen voor 10 juli naar de raad. 
 
Blok 3: Sociaal Domein en Samenleving 
Opnieuw zijn er diverse aandachtspunten en adviezen vanuit de commissie. Zoals: 

- Blijft er geen geld liggen bij het Passend Onderwijs? 
- Is er meer te vertellen over het lopend onderzoek Nigtevecht? 
- Behoefte aan een termijnagenda wat er op de raad afkomt na de zomer. 
- Waardering voor de inzet van vrijwilligers. 
- Meer aandacht voor het belang van het leren van de Nederlandse taal voor statushouders. 
- Meer aandacht voor het zichtbaar maken van de te bereiken effecten van allerlei activiteiten. 
- Wat is de effectiviteit van de wijkteams? En van vroegsignalering en preventie? 
- Wordt de klankbordgroep SD weer opgestart? 
- Mist uitvoeringsplan voor de kernen Nigtevecht en Molenpolder. 
- Wat is de reden voor het oplopen van de wachttijden voor een sociale huurwoning? 
- Mist duiding subsidies en het subsidieregister. Verwijzing naar rapport Rekenkamer uit 2014. 

Hoe kunnen we bij majeure subsidies zien of het rendement heeft?  
 
Wethouder Jeroen Willem Klomps licht toe dat het CWP uitgaat van kaders en ambities. Het college 
wil verantwoording kunnen afleggen. Hij heeft de roep om zaken meetbaar te maken gehoord. Maar 
niet alles is meetbaar, daar moet dan een uitleg bij waarom niet. Het subsidieregister hoort standaard 
bij het jaarverslag en was helaas dit jaar vergeten. Rondom Nigtevecht wordt nu de juridische 
haalbaarheid getoetst en hopelijk is er snel meer duidelijk. De vraag rondom het oplopen van de 
wachttijd voor een sociale huurwoning van HVV wordt schriftelijk beantwoordt. 
 
 Actiepunten wethouder Jeroen Willem Klomps (namens college): 

-  Vraag HVV over oplopen wachttijd sociale huurwoning schriftelijk beantwoorden. 
- Vraag over ontbreken uitvoeringsplan Nigtevecht en Molenpolder schriftelijk beantwoorden. 

 
Voor wethouder Hetty Veneklaas is passend onderwijs een aandachtspunt. Ze heeft geen aanwijzing 
dat daar nog geld op de plank ligt. Ze zal de klankbordgroep weer bij elkaar roepen maar denkt nog 
na over de vorm. Ze geeft aan dat de meetbaarheid van vroegsignalering en preventie lastig is. Het 
leidt namelijk in eerste instantie tot meer vraag en hopelijk in een later stadium tot minder langdurige 
trajecten. Ook de effectiviteit van de wijkteams zijn lastig meetbaar. Over jeugdzorg denkt ze na over 
een aparte informatieve commissie. 
 
 Actiepunt wethouder Hetty Venenklaas: Klankbordgroep weer opstarten. 
 

 Hamerstuk voor de raad. De PvdA behoud zich voor dat het toch een bespreekstuk wordt 
i.v.m. onderwerp voorziening voormalig personeel/ gesprek wethouder Klomps. 

 
 
5. Kadernota 2019 
De wethouder licht toe dat de voorliggende kadernota een nutteloos stuk is. Maar het betreft een 
verplicht onderdeel in de P&C cyclus. Door de meicirculaire (die nog moet worden verwerkt) zal het 
beeld drastisch veranderen. En in het CWP na de zomer worden de inhoudelijke keuzes gemaakt. De 
kadernota is nu alleen een technische formaliteit. 
 
Enkele partijen benadrukken dat het netjes was geweest dit vooraf te melden. Nu was er 
onduidelijkheid over wel/ geen algemene beschouwingen. Het lijkt handiger om deze beschouwingen 
bij het CWP te houden. 
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De PVV licht de motie ‘lief en leed straten’ toe. In Rotterdam is dit initiatief succesvol. Het is met 
name gericht op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Reacties vanuit de andere 
fracties: 

- Sympathiek voorstel. 
- Laat de motie input vormen voor/ neem het mee bij het CWP.  
- Leg de relatie/ doe het in samenhang met andere initiatieven binnen het sociaal domein/ 

Sterke Basis. 
- Laat dit een initiatief zijn dat uit de samenleving komt/ daar wordt opgepakt/ particulier 

initiatief. 
- Laat de invulling aan het college over (leg niet vast dat het via een stichting moet). 
- De motie roept allerlei uitvoeringsvragen op.  
- Is er echt behoefte aan dit initiatief in Stichtse Vecht en waar? 

 
Maarssen 2000 legt een idee neer om een mediafonds te vormen, om de rol van de lokale media 
inzake inwonerparticipatie te versterken. Slaat dit idee aan bij de commissie? Lokaal Liberaal geeft 
aan hier graag verder over door te willen denken met Maarssen 2000. 
 
Wethouder Jeroen Willem Klomps geeft de commissie mee om naar de eigen verordening te kijken 
waar een datum voor de Kadernota in benoemd is. Het kan handig zijn in een verkiezingsjaar hiervan 
af te kunnen wijken. Hij geeft aan dat de meicirculaire veel gemeenten voor problemen stelt en het 
tijd kost om een volledig beeld te krijgen van de impact. Dat lukt niet voor de zomer.  
 
Over de motie van de PVV: hoorde de wethouder bij de commissie steeds een roep om het meten 
van effecten. Dan zou de motie eigenlijk moeten gaan over hoe je eenzaamheid kunt verminderen en 
niet over uitvoering. En hij geeft het advies om het in samenhang te bekijken met andere initiatieven. 
Over het idee rondom het mediafonds adviseert hij om daar ook in samenhang en richting het CWP 
naar te kijken. 
  
De voorzitter geeft de PVV terug dat er diverse zaken benoemd zijn waar men over kan nadenken. 
Het is aan de PVV om te kijken of de motie moet worden aangepast en of en wanneer men de motie 
wil indienen. Men kan het ook inbrengen binnen het CWP, net als het initiatief van Maarssen 2000. 
 
Rondom de algemene beschouwingen komt er een rondje langs de fractievoorzitters met een 
voorstel. Vooralsnog lijkt de vergadering van 10 juli voldoende om de agenda te behandelen en zou 2 
juli kunnen vervallen.  
 

 De kadernota kan als hamerstuk naar de raad, afhankelijk van de datum voor de algemene 
beschouwingen en het wel/ niet indienen of aanhouden van de motie van de PVV. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
21-6-2018 
AMH 
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