Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden
op dinsdag 30 oktober 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te
Breukelen.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Programmabegroting 2019
Streekbelangen: Begroting was duidelijk, waarvoor hulde. Grootste bezwaar blijft dat er te weinig
aandacht is voor woningbouw. Komen met meerdere amendementen. Bij bestuursrapportage ook
ingaan op wat er bereikt is, niet alleen afwijkingen rapportage
Aan verbonden partijen wordt 11 miljoen besteed. Kan college met Plan van Aanpak komen. Wie is
coördinerend? Kan begroting per programma in stemming worden gebracht?
ChristenUnie-SGP: Amendement voor blz. 11: indicator veiligheid verhogen.
PvdA: Niet bezuinigen op sociaal kader. We zullen een amendement indienen n.a.v.
septembercirculaire. Daarnaast motie over hoe om te gaan met accres t.a.v. Sociaal Domein.
Er wordt voorgesteld om 20 miljoen te investeren, met een kapitaalslast van 2 miljoen structureel.
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Graag meerjarig investeringsplan met raad bespreken in voorjaar, ook in overleg met
auditcommissie.
CDA: Collegewerkprogramma is goed vertaald. Ook instemming met raadsvoorstel over
septembercirculaire.
GroenLinks: Collegewerkprogramma is goed vertaald. Zullen Amendementen Streekbelangen niet
steunen omdat veel geld nodig is voor duurzaamheid. Nodigen Streekbelangen uit voor gesprek over
dit thema.
Overwegen moties bij begroting of later over logistieke hubs (beperking overlast zwaar verkeer) en
Zuilense Ring. Oproep aan andere fracties om steun te geven.
VVD: Begroting is goede vertaling collegewerkprogramma. Komen met motie over uitrollen integraal
huisvestingsplan. Motie samen met Lokaal Liberaal over uitwerking regenboogakkoord.
HVV: Motie over regiovervoer.
PVV: 3 moties: over inzet camera’s, intocht St Nicolaas; 2 amendementen; groei nieuwkomers
meenemen in risicoparagraaf en streefcijfers nieuwkomers.
Lokaal Liberaal: Aandacht voor weerstandsvermogen nodig. Komen met motie over uitvoering
regenboogakkoord.
Reactie wethouder Klomps:
- Begroting is een uitwerking van het Collegewerkprogramma.
- Begroting komt in zijn geheel in stemming, wel stemverklaring op onderdelen mogelijk.
- Raad moet zelf aangeven hoe men wil omgaan met controle op de voortgang.
- Surplus sociaal domein: college is welwillend om dit toe te voegen aan reserve.
3.2 Programma’s bestuur en veiligheid
PvdA: Wanneer wordt inkoop- en aanbestedingsbeleid aan de raad aangeboden? Indicator voor
afgehandelde zakendoelstelling 60% is er laag. Zichtbaarheid BOA vergroten. Indicator opnemen
voor fixie-app. Raad betrekken bij dorps- en wijkbezoeken.
Maarssen 2000: Betrek inwoners bij thema ondermijning. Participatie: raad betrekken bij burgerpanel.
Indicatoren blz. 12 zijn wel erg voorzichtig. Komen indicatoren voor veiligheid bij IVP? Blij met BOA’s.
Streekbelangen: Welke voornemens heeft college om uit de meest risicovolle categorie van
gemeenten te komen? Inzicht van de raad in bestedingen sociaal domein gewenst. Hoe is de
coördinatie met politie en openbaar ministerie bij ondermijning?
VVD: Blij met financiële solide beleid. Benieuwd naar aandacht voor circulaire economie.
Vraaggerichte communicatie prima. Vergeet de communicatie face to face niet. Blij met uitbreiding
BOA’s en ondermijning. Blij verrast met aanrijtijden brandweer.
GroenLinks: Bij nieuwe Bestuursstijl moet ook vertaling in effectindicatoren plaatsvinden, bijvoorbeeld
door de “participatiespiegel”. Is er bekend welke groepen slecht bereikt worden? Aandacht nodig voor
groepen die niet meedoen aan de digitale processen. Bij veiligheid mag doelstelling bij indicatoren
wel wat scherper. Voorstel om startdocument van de raad op te stellen over achtergrond van
gewenste indicatoren. CU-SGP sluit zich aan.
HVV: Doelstellingen veiligheid niet aangegeven voor komende jaren. Hoe staat het met de
brandweerkazernes?
CDA: Positief over participatie
PVV: Kan doelstelling klanttevredenheid hoger? Waarom geen indicatoren voor BOA’s?
Reactie wethouder Klomps:
- 7,5 is realistische doelstelling voor tevredenheid e-mailverkeer.
- Surplus meerjarenbegroting kan ingezet worden voor belastingverlaging.
- Participatie is moeilijk meetbaar te maken, participatiespiegel meet maar een deel.
- Brandweerkazernes: er uitgebreide RIB geschreven. Er komt voorstel aan presidium om op 6
december gezamenlijk werkbezoek te brengen met de gemeenteraad van De Bilt aan
Tienhoven en Westbroek.
Reactie burgemeester van Mastrigt:
- Ambities IVP worden vertaald in indicatoren in de begroting.
- Boa’s zijn vooral zichtbaar als biker. Er zijn momenteel 6 boa’s, daarmee is er voldoende
dekking.
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Traject om tot besluit over cameratoezicht te komen kost veel tijd. Dan kan snel
gespecialiseerd bedrijf worden ingehuurd, zonder aanbesteding.
Misschien is Tent in de Wijk goed middel om ondermijning met bewoners te bespreken.
Ondermijning wordt in regionaal verband goed gecoördineerd onder regie van burgemeester
van Nieuwegein.

Toezegging burgemeester Van Mastrigt: zal nog informatie geven over de uitbreiding met 3 BOA’s.
3.3 Programma Fysiek
Maarssen 2000: Zal amendement over dossier afval van Streekbelangen steunen.
GroenLinks: Benieuwd naar geactualiseerde Woonvisie en aanpak Omgeveingswet.
Het Vechtse Verbond: Motie over vrijwillige brandweer en voorrangsregeling bij huisvesting.
Streekbelangen: Aardgasleidingen wel aanleggen. Amendement voor schrappen bezuiniging club- en
buurthuiswerk en dorpshuizen. Kan beheer openbare ruimte niet in een keer goed uitgevoerd worden
en bewoners er bij betrekken. Er komt amendement voor impuls gebiedsgericht werken.
bij betrekken. Amendement voor impuls gebiedsgericht werken. Voorkeur voor sociale huur bij de
30% sociale woningbouw. Amendement over gasvrij maken en woningbouw. Provinciale wegen
moeten beter doorstromen door stimuleren openbaar vervoer.
ChristenUnie-SGP: Antwoorden zijn soms erg kort door de bocht en gemakkelijk. Bijvoorbeeld het
niet registreren van ongevallen met fietsers. Doelstelling zou moeten zijn om 10% minder slachtoffers
te realiseren.
PvdA: Sociale woningbouw zou topprioriteit moeten krijgen d.m.v. Taskforce. Vooral investeren in
sociale huurwoningen. Overzicht potentiële bouwlocaties gewenst. Maarssen 2000 ondersteunt dit
verzoek, waar meerdere keren om is gevraagd. Er is behoefte aan uitbreiding PenR capaciteit in
Breukelen. Moet er geen afwegingskader komen wanneer afgeweken kan worden van vasthouden
aan rode contouren?
VVD: Wanneer komt plan van aanpak voor risicogebieden? Aandacht voor doorstroming verkeer bij
nieuwe woningbouwlocaties. Routekaart klimaatneutraal: komt er een afwegingskader
Lokaal Liberaal: ondersteunen vraag VVD voor afwegingskader bij klimaatneutraal. Kijken ook naar
mogelijkheden voor oplossing energiebehoefte door elders in te komen. Passende woningvoorraad:
kijk ook naar paranthouses.
PVV: Het is niet realistisch om doelstelling “duurzaam te in 2030” te halen. Dat kost honderden
miljoenen in de gemeente Stichtse Vecht. Waarom moet er woonhoefteonderzoek worden gedaan,
terwijl toch bekend is dat er lange wachtlijsten zijn.
Reactie wethouder Klomps:
- Stichtse Vecht praat mee in regioverband overleg over A2 en bereikbaarheid.
- Plan van Aanpak voor groot onderhoud is bijna rond. Er wordt momenteel al veel aangepakt.
- Er is gesprek gaande over Park& Ride Breukelen en Maarssen. Dit moet ook in regionaal
verband worden bekeken.
Reactie wethouder Van Dort:
- Tijdens raadsconferentie sociale woningbouw spreken over …
- Routekaart Duurzaamheid is gepland v oor 1e kwartaal 2019. Daarin staat ook afwegingskader.
- Woningbehoefteonderzoek is onderzoek in regionaal verband; gaat over totale woningbehoefte op
lange termijn.
Toezegging wethouder Van Dort: Zal zich inspannen om overzicht potentiële woningbouwlocaties te
leveren.
3.4 Programma’s Sociaal en Samenleving
VVD: goed dat ingezet worden op preventie. Bij sociaal domein moeten er keuzes worden gemaakt;
oproep aan college om voor kadernota met integrale visie te komen.
Kan integraal huisvestingsplan Maarssenbroek gebruikt worden voor hele gemeente?
Doelstelling voor tevredenheid ondernemers te weinig ambitieus. Groei toerisme heeft integraal
kader nodig.
GroenLinks: deze programma’s staan in het licht van de tekort sociaal domein. College moet snel
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overzicht en keuzes aangeven. Dat moet al in het eerste kwartaal 2019 gebeuren.
Maarssen 2000: eens met dit verzoek. Er wordt erg veel geld sociaal domein in ambtelijke organisatie
gezet i.p.v. regelingen. Op korte termijn eerst helderheid nodig over financiën. Wat zijn de effecten
van de bezuiniging op club- en buurthuizen?
HVV: is er gedacht aan alternatief voor verval regiotaxi. Komt met motie.
PvdA: eens met behoefte aan duidelijk over financiën sociaal domein. Te weinig aandacht voor
aanpak kinderarmoede. Gaat er vanuit dat dit in raadscommissie besproken wordt.
Wanneer komt er nieuw subsidiebeleid? Zou voor zomer 2019 moeten komen, incl. loon- en
prijsaanpassing.
CDA: raad moet betrokken worden bij nieuw inkoopbeleid. Zorgvuldigheid belangrijk bij keuzes
sociaal domein.
PVV: er moet concrete doelstelling bij inburgering komen. Daarvoor amendement.
Stichtse Vecht moet landelijke intocht St Nicolaas. Daarvoor motie.
Amendement pvr groei nieuwkomers opnemen in de risicoprofiel weerstandsvermogen.
CU-SGP: College moet effect vermindering op dorpshuizen benoemen. Worden de doelen voor
sociale cohesie behaald? Beweegtoestellen moeten gebruikt worden en onderhouden kunnen
worden. Er is geen indicator opgenomen over Proactiever beleid nodig bij recreatiebeleid i.v.m. effect
van Amsterdam. Meer ambitie nodig voor streefcijfer ondernemerstevredenheid.
Gemeente kan initiatieven ontplooien ter vervanging van regiotaxi.
Streekbelangen: Amendement om bezuiniging op dorpshuizen en club- en buurthuizen ongedaan te
maken. Motie over sportpark Zuilense Vecht: duurzaamheidsambities moeten niet leiden tot
inleveren op sociale woningbouw.
Lokaal Liberaal: motie over uitvoering Regenboogakkoord. Kadernota sociaal domein: apolitiek
bespreken
Reactie wethouder Veneklaas:
- start integraal huisvestingsplan in Maarssenbroek en daarna uitrol over hele gemeente
- bekostiging regiotaxi loopt door tot 2023
- raad wordt betrokken bij inkooptrajecten sociaal domein
- bewegingstoestellen is een trend waar college zich voor gaat inzetten.
- project Zuilense Vecht ligt op koers en er is geen aanleiding om zorgen te hebben over
vertraging.
- kadernota Sociaal Domein: er is al een opdracht gegeven in de commissie van 16 oktober
voor brede verkenning en scenario’s; daarna kan pas integrale nota sociaal domein. Kan niet
in eerste kwartaal 2019. Wel collegevisie. Pas in 3e kwartaal 2019 de integrale visie.
- antwoord op vraag 66 Maarssen 2000 is verkeerd geïnterpreteerd.
Toezegging: Tijdsplanning integrale nota sociaal domein zal op papier gezet worden.
Reactie wethouder Van Liempdt:
- nieuw subsidiebeleid niet in voorjaar, maar wel in de loop van 2019.
- Kleinsmagelden zijn wel opgenomen in de minimaregelingen.
Toezegging wethouder Van Liempdt: informatie over hoe het zit met besteding Kleinsmagelden.
Toezegging wethouder Van Liempdt: Er komt toelichting op de besparingen van € 130.000 op cluben buurthuiswerk en € 25.000 voor dorpshuizen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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JAH
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