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Leeswijzer
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die, in het kader van de Programmabegroting 2019,
door de fracties zijn gesteld.
In dit document treft u per onderdeel van de Programmabegroting, de vragen die de fracties Van PVDA, VVD,
CDA, Streekbelangen, Maarssen 2000 en CU/SGP hebben gesteld en de antwoorden op deze vragen.

2

Inleiding
CDA
Pag. Vraag 1
5
Wat is het rentepercentage voor 2019 indien er niet voor een vast rentepercentage gekozen wordt?
Is het een reële inschatting dat de rente over deze raadsperiode gemiddeld 2% wordt? Voor hoe
lang is het de intentie om dit rentepercentage 'vast' te zetten?
Conform de Nota Waardering en afschrijving hanteren wij bij onder andere rioleringsinvesteringen een
annuïtaire afschrijvingswijze en een vast rentepercentage. De meeste rioleringsinvesteringen worden over
een periode van 40 jaar afgeschreven. Voor rioleringsinvesteringen in het lopende begrotingsjaar wordt
het rentepercentage van het lopende begrotingsjaar vastgezet voor de alle ‘afschrijvingsjaren’ van die
investeringen. Dit op basis van de ramingen in dat begrotingsjaar van de noodzakelijke financiering voor
Stichtse Vecht. In de periode 2011 tot 2016 werd conform het toen vastgestelde beleid het
rentepercentage voor 4 jaar vastgesteld. Zo zijn er rioleringsinvesteringen die in het recente verleden zijn
afgerond met een rentepercentage van 3,5%. Voor investeringen die niet worden gedekt door
kostendekkende heffingen is in 2019 het rentepercentage 1,3%. Dit is een indicatie van het fluctueren van
het rentepercentage tussen begrotingsjaren. Om de doorwerking van renteschommelingen over meerdere
jaren op te vangen en te komen tot een meerjarige stabiele tariefstelling stellen wij voor om de komende 4
begrotingsjaren (2019 tot en met 2022) een vast rentepercentage te hanteren van 2% voor die
investeringen die door kostendekkende heffingen worden gedekt. Jaarlijks zullen wij bij de
begrotingsbehandeling bezien of er dringende redenen zijn voor aanpassing van de bovenstaande
beleidslijn.
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Financieel beeld
PVDA
Pag. Vraag 2
6
In de tabel “Ontwikkeling meerjarenperspectief 2018-2022” staat de post “Huurinkomsten
brandweergarage Binnenweg” ad. 111.455 euro. Het betreft hier een daling aan baten
(huurinkomsten) door het vertrek van de Landelijke Eenheid van Politie. Waarom staan de
huurinkomsten van de GGDrU (nieuwe huurder) ad. 35.000 euro niet in deze tabel opgenomen?
Deze is opgenomen in Bijlage 1 Autonome ontwikkelingen en omissies. De inkomsten staan vermeld bij de
autonome ontwikkelingen bij programma Samenleving.
Pag. Vraag 3
6
In de tabel “Ontwikkeling meerjarenperspectief 2018-2022” staan twee posten “Overige autonome
ontwikkelingen” en “Omissies” die wij graag gespecificeerd zien. Kunt u ons van deze twee posten
een specificatie verstrekken?
Zie bijlage 1. Het college zal vanaf begroting 2020 deze bijlage voortaan direct toevoegen aan het
raadsbesluit.
VVD
Pag. Vraag 4
6
Overige autonome ontwikkelingen/Omissies. Beide posten worden niet toegelicht. Welke
ontwikkelingen en omissie worden hier bedoeld?
Zie bijlage 1. Het college zal vanaf begroting 2020 deze bijlage voortaan direct toevoegen aan het
raadsbesluit.
Pag. Vraag 5
7
Functionaris gegevensbescherming. Betreft deze aanstelling een uitbreiding van de ambtelijke
formatie? Zo ja, is dit een structurele invulling?
Op 25 mei jongstleden is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in werking getreden. Dit
betreft een nieuw taak voor gemeente waarvan de gevolgen verder gaan dan de voorloper van deze wet,
de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wpb). Eén van de vereisten van de AGV is dat de gemeente een
Functionaris Gegevensbescherming aanstelt. Gelet op dit wettelijk vereiste is de functie in de
Programmabegroting 2019, zoals gebruikelijk onder autonome ontwikkelingen meegenomen. Het betreft
een functie met specialistische kennis voor 24 uur, die structureel wordt ingevuld.
Pag. Vraag 6
7
Huurinkomsten brandweergarage Binnenweg. De Landelijke Eenheid van de politie is vertrokken uit
de brandweerkazerne. De gemeente derft vanaf 2019 € 111.455 aan huuropbrengsten. Op bladzijde
33 staat dat de GGDrU is verhuisd naar de brandweerkazerne. Huuropbrengsten in 2019 € 35.000.
Betreft dit dezelfde ruimte die eerder was verhuurd aan de politie? Zo ja, graag een verklaring voor
het verschil in huuropbrengsten. Zo nee, wordt nog actie ondernomen om het deel van de politie
weer te verhuren?
De huurovereenkomst van de GGDrU is gebaseerd op een marktconforme huur voor een dergelijke
organisatie. De huurovereenkomst tussen de voormalige gemeente Maarssen en de politie was gebaseerd
op andere uitgangspunten. Deze huurovereenkomst was meer gebaseerd op de investering, financiering
en de benodigde dekking. Vooraf was duidelijk dat de looptijd voor een periode van 15 jaar zou zijn. De
huur die de GGDrU betaald wordt aan de andere kant weer door Stichtse Vecht als bijdrage betaald aan de
GGDrU.
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CDA
Pag. Vraag 7
6
Wat zijn criteria voor het opnemen van posten als autonome ontwikkelingen en omissies? Kan per
onderwerp in deze lijst worden aangegeven aan welk punt een autonome ontwikkeling betreft en
welk punt een omissie? Kan per onderwerp in deze lijst aangegeven worden aan welk programma
in de begroting deze lasten worden toegevoegd? Is de aanname juist dat voor de autonome
ontwikkelingen en omissies geldt dat hiervoor geen dekking hoeft te worden gevonden in het
betreffende programma? Zo nee, hoe werkt dit dan?
Zie bijlage 1. Het college zal vanaf begroting 2020 deze bijlage voortaan direct toevoegen aan het
raadsbesluit.
Streekbelangen
Pag. Vraag 8
6
Graag inzicht in het effect van de septembercirculaire op het MJ perspectief
In het raadsvoorstel van de Septembercirculaire 2018 stellen wij de gemeenteraad voor om de netto saldi
van de Algemene uitkering conform het bestaande beleid te verrekenen met de stelpost achteruitgang
algemene uitkering. In de onderstaande tabel is het netto saldo van de algemene uitkering vanuit de
Septembercirculaire 2018 opgenomen.

Indien de gemeenteraad instemt met ons dekkingsvoorstel dan heeft de Septembercirculaire 2018 geen
effect op de meerjarige begrotingssaldi die op bladzijde 6 van de Programmabegroting 2019 zijn
opgenomen.
Maarssen 2000
Pag. Vraag
6
Versterken RHCVV staat in de jaren na 2019 11000 euro. Dit moet toch 100000 euro zijn?
Neen, in de meerjarenbegroting is sprake van een fasering van de kosten die gemaakt moeten worden om
het RHCVV te versterken, in het eerste jaar van deze fasering is minder budget nodig dan in de jaren
daarna.
Pag.
6

Vraag 10
Posten overige autonome ontwikkelingen en omissies behoeft enige uitleg.
Zie bijlage 1. Het college zal vanaf begroting 2020 deze bijlage voortaan direct toevoegen aan het
raadsbesluit.

Pag.
6

Vraag 11
Functionaris gegevensbescherming: voldoet de positionering aan het VNG voorschrift als het gaat
om onafhankelijkheid. Heeft SV ook een CISO en een privacy officer?
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ingedeeld in het onafhankelijke team Audit en heeft
wettelijke bevoegdheden, waarvan de functionaris gebruik kan maken.
De gemeente heeft een Chief Information Security Officer (CISO) die eveneens vanwege de
onafhankelijkheid in team Audit is gepositioneerd.
Daarnaast beschikt de gemeente over een Privacy Officer (PO), die in team Juridische zaken is
ondergebracht. De advisering over privacy vraagstukken ligt in het verlengde van juridische advisering in
de brede zin aan de organisatie.
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Pag. Vraag 12
7
Wij begrijpen de BSWW verhoging niet. Wat is dan nu de totale bijdrage op jaarbasis.
De totale bijdrage in 2019 bedraagt € 1.110.800 zoals in de raad van 10 juli jongstleden is vastgesteld. De
verhoging betreft de meerjarige aanpassing van de nog niet verwerkte begrotingswijziging/aangepaste
begroting 2018 die door de raad is vastgesteld op 31 oktober 2017.
Pag. Vraag 13
7
Wanneer wordt BSWW feitelijk ontvlochten?
In de raad van 2 oktober jongstleden heeft u besloten om de BSWW te ontvlechten per 31 december 2019.

Pag. Vraag 14
7
Kunt u meer uitleg geven over het experiment van de VRU? Brandweer heeft aangegeven niet met
Whats App bereikbaar te willen zijn, vandaar de vraag?
De trend in de veiligheidsregio is dat het aantal vrijwilligers ongeveer gelijk blijft (bij sommige posten is het
werven van vrijwilligers lastig). Wel zien we dat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag tijdens
werkdagen afneemt. Daarom wordt er een experiment uitgevoerd waarbij twee kleine flexibele,
multifunctionele eenheden op werkdagen van 06.00 - 18.00 uur ingezet worden om de paraatheid op peil te
houden.
Deze eenheden worden niet standaard op één post gestationeerd, maar worden ingezet waar de risico’s
het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn kunnen ze ingezet worden voor preventieadviezen, voorlichting,
preparatie etc. De incidentele kosten (personeelslasten) bedragen € 980.000 per jaar. De duur van het
experiment is mede naar aanleiding van de discussie in het Algemeen Bestuur aangepast van twee naar
één jaar (2019). De uitkomsten van het experiment kunnen mogelijk in 2020 leiden tot wijzigingsvoorstellen
voor het dan vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023. Dit experiment staat geheel los van de
bereikbaarheid via Whatsapp.
Het experiment is via de behandeling van de Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht in de gemeenteraad
van 6 maart jl. aan de orde geweest.
Pag. Vraag 15
7
Kunt u aangeven waarom er weer een nieuwe website nodig is. En aangeven wanneer de laatste
vernieuwing was?
De huidige website van de gemeente dateert uit 2011 en is opgezet als eerste website van de gefuseerde
gemeente Stichtse Vecht. Het doel van de gemeentelijke website is om de inwoner op een adequate en
snelle wijze te informeren.
Wij willen de website vernieuwen om:
o mee te kunnen gaan met de vele maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van
digitale communicatie en dienstverlening, zoals betere toegankelijkheid op mobiele
apparatuur of uitbreiding van mogelijkheden om online zaken af te handelen.
o de website uit te breiden met nieuwe functionaliteiten tot transparante communicatie,
gebiedsmarketing en met name ook digitale participatie, mede in het licht van de komst
van de Omgevingswet. Hiertoe heeft ons college van B&W in juli jl. een visie op een
nieuwe website vastgesteld, die u met een begeleidende RIB #50 op 12 juli ontvangen
heeft. U bent op 24 juli via een inloopbijeenkomst in staat gesteld om uw mening te
geven over deze visie.
o te innoveren, efficiënter te kunnen werken, beter datagestuurd te kunnen werken.
Tot slot: het contract met de leverancier van ons huidige contentmanagementsysteem loopt af, waardoor
opnieuw moet worden aanbesteed.
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Programma’s
PVDA
Pag. Vraag 16
9
Op pagina 9 lezen we dat er een prijscompensatie is doorgevoerd van 1,4%. Geldt deze
prijscompensatie ook voor de subsidies die de gemeente verstrekt?
Nee, deze prijscompensaties wordt niet op subsidies toegepast.

Bestuur
PVDA
Pag. Vraag 17
10 In 2019 gaat u 3 processen digitaliseren. Om welke 3 processen gaat het?
Voor alle duidelijkheid: het gaat om processen van Burgerzaken. In ieder geval verhuizingen en de
(administratieve voorbereiding en verwerking van) huwelijken. Het derde proces moet nog worden
bepaald.
Pag. Vraag 18
11 Op pagina 11, 5e bullet wordt gesproken over aanbesteding integratie telefonie? Wat houdt
integratie telefonie in?
Voor de afhandeling van zowel intern communicatieverkeer als integrale communicatie vanuit de klant via
het klantinformatiecentrum (KIC) is integratie van de diverse communicatiemogelijkheden zoals internet,
vaste telefonie, mobiele telefonie, Openspraak herkenning, unified messaging en unified communicatie
nodig. Deze connectiviteit tussen verschillende platforms noemen we integratie van de telefonie.
Pag. Vraag 19
15 Kunt u aangeven welke investeringen u in 2019 gaat doen voor het bedrag van 250.000 euro voor
datagestuurd werken?
Zie bijlage 2.

Pag. Vraag 20
17 Kunt u de bedragen/ begrotingsreeks toelichten bij overige lasten in de tabel taakveld “Overige
baten en lasten (stelposten)”
- 2019: 100.000 euro
- 2020: 465.113 euro
- 2021: 670.374 euro
- 2022: 1.931.788 euro
In de meerjarenbegrotingen nemen wij structureel € 100.000 op ter dekking van onvoorziene uitgaven
gedurende het begrotingsjaar. Daarnaast ramen wij conform het bestaande beleid centraal de indexeringen
voor lonen en prijzen na het begrotingsjaar (in dit geval vanaf 2020). Zoals gebruikelijk stellen wij deze
ramingen bij op basis van bijvoorbeeld de actualisering van de CPB-ramingen in de circulaires van het
Gemeentefonds. In de Programmabegroting 2019 is de prijsindexering voor 2019 doorgevoerd. Uitgaande
van de CAO van het Rijk (looptijd 2 ½ jaar) ramen wij de loonindexering (inclusief pensioenpremiestijging)
voor de komende 3 jaar in de loonbudgetten. Mede hierdoor is de indexering voor 2022 hoger dan de
voorgaande jaren. Daarnaast betrekken wij bij de ramingen van de stelpost de beschikbare accresruimte in
het Gemeentefonds. Zoals gebruikelijk zullen wij de gemeenteraad bij de Kadernota 2020 en de publicatie
van de Meicirculaire 2019 informeren over de geraamde indexeringen en het meerjarige verloop.
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VVD
Pag.
10

Pag.
13

Vraag 21
Digitaliseren processen. Welke drie processen worden gedigitaliseerd in 2019?
Zie bovenaan het antwoord op de vraag van de PVDA.

Vraag 22
Formatie per 1000 inwoners. Begroting 2018 0,6. Moet dit geen 6,0 zijn? Formatie loopt op naar 6,3
in 2019 respectievelijk 6,2 in 2020, 2021 en 2022. Betreft dit een uitbreiding van de ambtelijke
formatie? Zo ja hoeveel fte betreft dit en op welke terreinen?
0,6 is fout. Per abuis staat hier de formatie per 100 inwoners ipv 1000. In 2018 levert een toegestane
formatie van 402,75 FTE op 64.755 inwoners een indicator van 6,2 FTE per 1000 inwoners
op((402,75/64755*1000).
Ten opzichte van 2019 stijgt de toegestane formatie met 3,78F TE, terwijl het aantal inwoners daalt met
58. Gevolg is dan een stijging van de formatie per 1000 inwoners.
Omdat de formatie volgens de huidige gegevens vanaf 2019 gelijk blijft, maar het aantal inwoners vanaf
2020 stijgt, daalt de formatie per 1000 inwoners vanaf 2020, wanneer je afrondt op 2 decimalen en blijft
het gelijk wanneer we afronden op 1 decimaal.
Maatstaven en aantallen
Inwoners per 1 januari
FTE per 1000 inwoner (2 dec.)

2018
64.755
6,22

2019
64.697
6,28

2020
65.388
6,22

2021
65.969
6,16

2022
66.017
6,16

De toename toegestane FTE van 2019 ten opzichte van 2018 heeft een aantal oorzaken, die wij hieronder
schematisch weergeven.
Oorzaak
Herijking ambtelijk apparaat 2017
Transformatieteam SD incidenteel 2017/2018
Begroting 2019 autonome ontwikkeling Functionaris
gegevens bescherming

FTE
0,50
-3,89
0,67

Collegewerkprogramma Duurzaamheid extra FTE
Collegewerkprogramma Ondermijning extra FTE
Daling aantal Collegeleden
Budgetneutrale formatiewijzigingen
Totaal extra FTE 2019 tov 2018

2,42
4,00
-0,90
0,98
3,78

CDA
Pag. Vraag 23
13 Indicatorentabel. De keuze van de raad n.a.v. het rekenkamerrapport externe inhuur kon nog niet
verwerkt zijn in deze begroting. Vanaf wanneer wordt deze systematiek toegepast?
Deze systematiek zal bij de opstelling van de Programmabegroting 2020 worden toegepast.

Streekbelangen
Pag. Vraag 24
14 Het verschil met de begroting 2018 mbt de baten en het resultaat van ‘ bestuur’ (ca 25 milj)
Een toelichting op het verschil tussen de geraamde baten in 2018 en 2019 op het programma Bestuur
(bovenaan bladzijde 14) treft u aan onder de tabellen per taakveld opgenomen uitsplitsing. De
belangrijkste verklaring voor het verschil treft u aan onder het taakveld ‘Algemene uitkering’ op bladzijde
16 onderaan.
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Pag.
17

Vraag 25
Waarom vinden er geen toevoegingen meer plaats aan de stelpost achteruitgang alg. Uitkering in
2021?
Jaarlijks ramen wij in de Programmabegroting een stelpost achteruitgang Algemene uitkering van
€ 951.000. Indien de omvang van de stelpost, vanuit voorgaande Gemeentefondscirculaires, hoger of
lager is dan de € 951.000 hebben wij dit verrekent met het geraamde begrotingssaldo. In het raadsvoorstel
van de Septembercirculaire 2018 stellen wij de gemeenteraad voor om de netto saldi van de Algemene
uitkering conform het bestaande beleid te verrekenen met de stelpost achteruitgang algemene uitkering. In
de onderstaande tabel is het netto saldo van de algemene uitkering vanuit de Septembercirculaire 2018
opgenomen.

Indien de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan worden de vanaf 2019 genoemde bedragen
toegevoegd aan de stelpost achteruitgang algemene uitkering.

Maarssen 2000
Pag. Vraag 26
10 Eratum tekst onder kopje fin. Gezonde gemeente. Punt 4.
Bij een overschot, komt de besteding altijd ten gunste vd inwoners. Hier gaat het over het
investeringsfonds.
Op pagina 10/11 wordt toegelicht hoe het investeringsfonds wordt verdeeld. Wij begrijpen deze vraag niet.

CU/SGP
Pag. Vraag 27
12 Hoe breed wordt de waardering dienstverlening gemeten?
De meting wordt nu gedaan op de volgende producten en kanalen: balie, e-mail, telefoon, website, social
media, huwelijken, vergunningen en meldingen openbare ruimte.
Pag. Vraag 28
12 Waarom blijft klanttevredenheid bij e-mail achter op telefonisch en Whatsapp?
In het algemeen zien we dat hoe persoonlijker het contact met een medewerker is, hoe hoger het contact
wordt gewaardeerd. E-mail is doorgaans wat formeler dan de communicatie via WhatsApp en telefoon is
persoonlijker dan mail. Vandaar dat het in de prognose iets lager is ingeschat. Er wordt al onderzocht hoe
de klanttevredenheid bij de mail verbeterd kan worden.
Pag. Vraag 29
12 Waarom zijn de gemeentelijke woonlasten bij huurwoningen vanaf 2018 ev hoger terwijl ze bij
koopwoningen vanaf 2018 lager zijn?
Dit heeft te maken dat in de woonlasten voor koopwoningen ook de OZB wordt meegenomen. In 2018 is
het tarief van de OZB verlaagd, waardoor de woonlasten in 2018 lager zijn. Bij de huurwoningen bestaan
de woonlasten alleen uit riool- en afvalstoffenheffing.
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Veiligheid
PVDA
Pag. Vraag 30
18 Kunt u de fractie van de PvdA informeren over de stand van zaken rond de aanpak van personen
met verward gedrag? Per 1 oktober j.l. zou er een plan van aanpak moeten zijn. Wat zijn de
afspraken tussen de politie en de hulpverlening?
In 2017 is een interne projectgroep gevormd met als inzet te komen tot een sluitende aanpak van
personen met verward gedrag in onze gemeente. Er is een hooflijnen notitie opgeleverd door deze
projectgroep in mei 2018, die na een uitgebreide ronde aan interne en externe gesprekken, verder is
aangescherpt. In deze gesprekken is tevens draagvlak gelegd voor het uitvoeren van de acties .De acties
die we gaan uitvoeren zijn gebundeld in de blokken voorlichting en vroegsignalering en een sluitende
aanpak van melding tot ondersteuning. Over de sluitende aanpak van melding tot ondersteuning wordt de
raad nog in oktober 2018 geïnformeerd met een RIB. De lijn die wordt ingezet is afgestemd met politie en
hulpverlening en wordt breed gedragen.
Pag. Vraag 31
18 Recent zijn er binnen een week minstens drie fietsen gestolen bij de fietsenstalling
Hema/Bisonspoor. Maakt de politie bij de aanpak van fietsendiefstallen gebruik van de aldaar
staande camera? Zo nee, waarom niet? Hoeveel keer per jaar gaat u sloop- en weesfietsen
verwijderen rond het winkelcentrum Bisonspoor?
Indien cameratoezicht kan bijdragen aan het oplossen van een strafbaar feit, dan zullen Justitie / Politie de
afweging maken of het veiligstellen van de camerabeelden noodzakelijk wordt geacht. Aan de inzet en het
uitkijken van cameratoezicht zijn strenge voorschriften verbonden. Er is regelmatig aandacht voor sloop- en
weesfietsen, maar dit geldt voor de hele gemeente.
VVD
Pag.
19

Vraag 32
Overige lasten/pilot VRU. Pilot VRU kost hier € 45.000 en op bladzijde 6 € 50.000. Is dit hetzelfde
VRU experiment/pilot?
In de gemeenteraadsvergadering van 10 juli jongstleden heeft u onder meer ingestemd met het
experiment dat de VRU gaat uitvoeren om de paraatheid van de brandweer te vergroten en de actualisatie
van de loon- en prijsaanpassingen. In de beschrijving van het financiële beeld op bladzijde 6 is bij de
uitsplitsing tussen de actualisatie van de loon- en prijsaanpassingen en het experiment een afronding
toegepast. Voor alle duidelijkheid het experiment kost € 45.000 voor Stichtse Vecht (zoals opgenomen op
bladzijde 19).

Maarssen 2000
Pag. Vraag 33
6+19 Bij kosten experiment VRU staat € 45.000 en in het schema op pagina 6 is deze begroot op € 50.000
euro. Waar komt dit verschil vandaan?
Zie de beantwoording van de bovenstaande vraag van de VVD

CDA
Pag. Vraag 34
18 Harde kern jongeren was in 2017 0,14 per 10.000 inwoners, is het doel van 1,5 nog wel ambitieus
genoeg (we zitten daar immers al ver onder, volgens de cijfers, of klopt het cijfer niet)?
Het huidige Integraal Veiligheidsplan heeft een looptijd van 2016 tot en met 2018. De doelen zijn bij het
ingaan van de looptijd vastgesteld. De doelstelling is vooralsnog dus behaald.
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CU/SGP
Pag. Vraag 35
18 Waar staan de getallen 3 en 4 voor bij 'Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit'?
In het Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2018 is de ambitie opgenomen om aan het einde van de looptijd
vier integrale projecten uitgevoerd te hebben om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Inmiddels is
dit aantal ruimschoots behaald.

Pag. Vraag 36
18 Ervan uitgaande dat je op prestatie-indicatoren direct effect hebt als organisatie.
Waarom zijn 'Aantallen woninginbraken, meldingen jeugdoverlast en buurtsignaleringsteams'
prestatie-indicatoren en geen effect-indicatoren?
Dit kunnen zowel prestatie- als effectindicatoren zijn. Dit zijn prestaties / doelen die in het Integraal
Veiligheidsplan vastgesteld zijn. Daarnaast ook effectindicatoren omdat wij er effect op uitoefenen aan de
hand van onze aanpak. Destijds is ervoor gekozen om deze als prestatie-indicatoren op te nemen in de
Programmabegroting.
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Fysiek
PVDA
Pag. Vraag 37
21 Op pagina 21 geeft u aan t.a.v. Wonen “Woningbouw op binnenstedelijke locaties” te willen
realiseren. Kunt u ons een overzicht verstrekken van de binnenstedelijke locaties die hiervoor in
beeld zijn?
Op de website staat onder Wonen en Wijken/Wijken/Nieuwbouwprojecten een overzicht van alle in
(meerdere stadia) ontwikkeling zijnde nieuwbouwprojecten. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.
Pag. Vraag 38
26 Onder de tabel “Taakveld Milieubeheer” staat onder toegekende personeelskosten “Binnen dit
taakveld dalen de personeelslasten met 179.565 euro”. Moet dit niet zijn “Binnen dit taakveld
STIJGEN de personeelslasten met 179.565 euro”?
U heeft gelijk, wij zullen dit corrigeren.

Pag. Vraag 39
27 In de tabel “Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening” op pagina 27 is bij de overige
lasten een flinke daling zichtbaar in 2022. (2021: 3,6 mln; 2022: 1,4 mln). Kunt u deze daling aan
overige lasten toelichten?
Deze verschillen worden met name veroorzaakt door de door de gemeenteraad vastgestelde
grondexploitaties en zijn in het betreffende begrotingsjaar zelf budgettair neutraal. De overige verschillen
worden toegelicht onder de tabel. De totale mutatie van de grondexploitaties is opgenomen in de tabel
onder de ‘Overige verrekeningen’ en het totale cashflow-overzicht in de paragraaf Grondbeleid (blz. 66). Uit
het cashflow-overzicht is af te lezen dat de cashflow voor 2021 negatief is (meer inkomsten dan lasten). De
tabel van het Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (blz. 27) zou meer inzicht hebben gegeven
indien de cashflow van 2021 niet onder het ‘Totaal baten’ was opgenomen maar onder de ‘Overige
verrekeningen’ of onder de baten afzonderlijk als ‘Overige verrekeningen’ was opgenomen. Wij zullen de
presentatiewijze van dit taakveld meenemen bij de opstelling van de Programmabegroting 2020.
CDA
Pag. Vraag 40
23 Welke 2 schoolomgevingen worden veiliger ingericht? Of is dit nog niet bekend? Wat zijn
criteria/aanleidingen op basis waarvan hiervoor een keuze gemaakt wordt?
Voor 2019 worden ’t Kockenest in Kockengen en de Ludgerusschool in Loenen aan de Vecht veiliger
ingericht. ’t Kockenest wordt meegenomen met Kockengen Waterproof zodat we werk met werk maken. De
Ludgerusschool wordt veiliger ingericht op verzoek van de school zelf.
Streekbelangen
Pag. Vraag 41
24 Wat is de verklaring van de tabel boven pag 24 die een sprong laat zien in 2019 mbt aantal
nieuwgebouwde woningen en dat in 2022 op nul staat?
In de tabel wordt een inschatting gemaakt van de gereedkoming van een percentage nieuwbouwwoningen
op basis van plannen die nu in beeld zijn. Die zullen die zeker worden gevolgd door plannen die nog in
ontwikkeling zullen komen maar nu nog niet hard op tafel liggen. Vandaar de (aflopende) sprong. Het jaar
2022 staat niet op 0. Het streepje moet worden gelezen als “PM’”
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Maarssen 2000
Pag. Vraag 42
22 Openbare ruimte bullit 2.
Wij begrijpen niet waarom het achterstallig groenonderhoud niet in 2018 volledig kan worden
doorgevoerd. Graag uitleg.
Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden heeft een langere doorlooptijd dan de huidige
beschikbare tijd. Gezien het tijdstip van vaststelling van de Bestuursrapportage, (geld kan pas worden
uitgegeven als ingestemd is door de raad) kunnen we in het 4de kwartaal niet het gehele bedrag besteden.

Pag. Vraag 43
23 Vorig jaar november is er raadsbreed de motie aangenomen dat het college verzoekt met
inwonersgroep buren zuilense ring bij de provincie aan te sturen op participatie inwoners. Van
Buren Zuilense ring begrijpen wij dat de provincie inwoners en gemeente toch op afstand houdt.
Kunt u mijn fractie aangeven wat de status nu is. Dit met het oog op aanstaande besluitvorming PS.
Gemeente Stichtse Vecht betrekt de Buren van de Zuilense Ring actief bij het proces rond de gevolgen
voor Stichtse Vecht door de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Concreet
voorbeeld hierbij is dat de Buren tijdens de informatieve commissie op 16 oktober 2018 een presentatie
hebben gegeven aan onze raad. Wij blijven er bij de provincie op aandringen De Buren nauw te betrekken
omdat wij duidelijk het belang van de participatie zien.

CU/SGP
Pag. Vraag 44
21 Onder het kopje Klimaat bij bullit 2:


Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
Kunt u enige voorbeelden noemen?
Doelstelling is de gemeentelijke organisatie in 2022 klimaatneutraal te laten werken. Door Verduurzaming
gemeentelijke gebouwen, maatregelen in de openbare ruimte, terugdringen van energieverbruik (meer
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen/ daken, terugdringen van dienstreiskilometers met de auto )etc.
etc. zal deze doelstelling gehaald dienen te worden.



Pag. Vraag 45
22 Onder het kopje Wonen wonen bij bullit 1
 Wanneer kunnen we een voorstel voor een actualisatie van de woonvisie verwachten?
De actualisatie is in voorbereiding. De planning is om deze in de raad van januari 2019 aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen.
Pag. Vraag 46
22 Onder het kopje Wonen wonen bij bullit 4
 Wat moeten/kunnen we verwachten bij bevorderen van initiatieven voor binnenstedelijke
woningbouw?
Een recent voorbeeld daarvan is de deelname aan de 100 dagen challenge van de provincie waarbij voor
de locatie tennisvelden Broekland een verdienstelijke 3e plaats is bereikt. Door deze actie is de
ontwikkeling van deze locatie in een versnelling gekomen. We nemen een actieve rol bij transformaties
(bijv. Planetenbaan). We doen een beroep op aanjaaginstrumenten subsidies van provincie en rijk.

Pag. Vraag 47
22 Onder het kopje Wonen wonen bij bullit 6

Komt dit aan de orde bij de woningconferentie 7 november as?
De woningconferentie is een initiatief van de gemeenteraad zelf. Dit aspect zal zeker aan de orde komen
nu een van de achterliggende vraagstukken is hoe de wachttijden om in aanmerking te kunnen komen voor
een sociale woning kunnen worden verkort.
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Pag. Vraag 48
23 Na het kopje Bereikbaarheid bij bullit 5

Wanneer komt de fietsagenda uit?
Dit zal in 2019 zijn, maar wij weten nog niet wanneer in 2019.

Pag. Vraag 49
23 In tabel Effect- en prestatieindicatoren
De afname van het 'Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers' richting 2022 is maar heel gering.

Welke verklaring heeft u voor deze cijfers?
Het streven is natuurlijk 0 verkeersslachtoffers. Dit is echter geen reëel aantal. Wij steven naar een
jaarlijkse afname. Door verkeersmaatregelen en wegen zo veilig mogelijk in te richten denken we dat het
aantal geregistreerde verkeersslachtoffers naar beneden kan.
Pag. Vraag 50
24 In tabel Effect- en prestatieindicatoren
Het aantal 'Storingen mechanische riolering' blijft hoog.

Wat is de oorzaak hiervan?
Het aantal storingen ligt al jaren rond de 1000. Ondanks constante monitoring zijn structurele problemen
zoals vervuiling van afvalwater met bijvoorbeeld hygienedoekjes waardoor storingen ontstaan, helaas niet
te voorkomen.
Pag. Vraag 51
24 In tabel Verplichte indicatoren Rijk
Bij het 'Percentage verkeersongevallen met een gewonde fietser' staat NB. Wij nemen aan dat dit
'niet bekend' betekent.

Hoezo niet bekend?
NB betekent ‘gegevens niet beschikbaar’. De bron die wij gebruiken om aan de gegevens te komen
(ViaStat Online) registreert dit type verkeersongevallen niet.
Pag. Vraag 52
24 In tabel Verplichte indicatoren Rijk
Het aantal 'Nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen gaat alle kanten op.

Welke verklaring heeft u daarvoor?
De verklaring is dat er geen gelijkmatige oplevering van nieuwbouwwoningen is omdat ze in verschillende
stadia van voorbereiding zijn en ook qua omvang sterk verschillen.
Pag. Vraag 53
24 Onder het kopje 'Overige lasten' stelt u dat het budget voor gebiedsgericht werken voor 2019 wordt
verlaagd .

Welke effect heeft dit op het gebiedsgericht werken?
Naar verwachting zullen de gevolgen voor 2019 nihil zijn. De gebiedsregisseurs blijven hun
werkzaamheden uitvoeren; alleen de toe te kenen budgetten (waarvan in het afgelopen jaar is gebleken
dat daar onbenutte ruimte zit, zullen worden gekort ten behoeve van uitvoering van het CWP
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Sociaal
PVDA
Pag. Vraag 54
29 Pagina 29 1e bullet; "Tot die tijd zetten we bestaand beleid door of wordt bestaand beleid
aangepast". Wat bedoelt het college?
In afwachting van de integrale visie op het sociaal domein, worden geen separate visies ontwikkeld.
Vigerend beleid wordt uitgevoerd en indien nodig middels bestuurlijke besluitvorming aangepast.
Pag. Vraag 55
29 Pagina 29 3e bullet: Inkooptraject wordt aangepast: Op welke onderdelen is het huidige
inkooptraject niet meer passend?
de huidige overeenkomsten lopen af, daarom zal een nieuw inkooptraject gestart worden.

Pag.
30

Vraag 56
Pagina 30 laatste bullet: "We intensiveren het handhavingsbeleid om misbruik van
inkomensvoorzieningen terug te dringen": Kan het college aangeven hoe vaak opzettelijk misbruik
van inkomensvoorzieningen voorkomt in deze gemeente en voor welk bedrag jaarlijks misbruik
wordt gemaakt? Hoeveel FTE is in deze gemeente beschikbaar voor handhaving van
inkomensvoorzieningen?
Er zijn in 2017 87 nieuwe fraudevorderingen gestart voor een totaalbedrag van € 243.845. In 2018 zijn er
tot nu toe 35 nieuwe fraudevorderingen gestart, voor een totaalbedrag van € 63.685. Er is 1,75 FTE
beschikbaar voor handhaving van inkomensvoorzieningen.

Pag. Vraag 57
32 Kunt u concreet aangeven wat u verstaat onder 'Begeleide Participatie?'
In de begroting wordt onder begeleide participatie verstaan: alle kosten die te maken hebben met de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In 2019 zijn dat de kosten voor het Werkbedrijf
Stichtse Vecht. De Rijksbijdrage Wsw wordt niet op dit taakveld geboekt.
Pag. Vraag 58
32/33 Wat is het verschil tussen 'Maatwerkvoorzieningen' en 'maatwerkdienstverlening'? En hoe
verhoudt zich dit tot 'Algemene Voorzieningen''?
Tot het taakveld maatwerkvoorzieningen horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen
functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen. Maatwerkdienstverlening 18+ omvat
dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking of psychische problemen die zelfstandig
wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren. Maatwerkdienstverlening 18betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
worden aangemerkt. Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waarvoor geen individuele beschikking
van de gemeente nodig is.
Maarssen 2000
Pag. Vraag 59
29 Nota lokaal gezondheidsbeleid is nog niet door de Raad vastgesteld. Eratum in de tekst.
Dat is juist, de nota moet nog ter vaststelling worden aangeboden.

Pag.
30

Vraag 60
Prestatie-indicatoren. Waarom zouden we een stijgen zien in het aantal uitkeringsgerechtigden per
10.000 inwoners? Zeker als het college extra inzet op re integratie en participatie nieuwkomers.
Bij de uitvoering van de nulmeting en bij de jaarrekening 2017 zijn hier niet de correcte gegevens
gehanteerd. Het college zet in op meer uitstroom van personen met een bijstandsuitkering. In de prestatie
indicatoren wordt hiermee rekening gehouden, deze laten een dalend beeld zien.
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Pag.
31

Pag.
31

Vraag 61
Graag meer uitleg over harmonisatie subsidiebeleid, korting buurthuizen.
De subsidies en regelingen voor dorpshuizen zijn zeer divers. Dit is historisch zo gegroeid. Bij de
harmonisatie van subsidies en regelingen is het de bedoeling dat de beschikbare budgetten eerlijker
verdeeld worden en de dorpshuizen een sluitende exploitatie krijgen. Dat betekent een zelfde
basissubsidie voor iedereen, verduurzaming voor iedereen, gebruik van maatschappelijk, gemeentelijk
vastgoed ‘om niet’ en zelfbeschikking over de groot onderhoudsbudgetten. De dorpshuizen willen dit ook
graag. Maar het wachten is nog even op een oplossing voor de staatssteunsituatie in Nigtevecht zodat ook
het dorpshuis Nigtevecht gebruik kan maken van dezelfde regelingen als de andere dorpshuizen.
Vraag 62
De verlaging op Mantelzorgcompliment is structureel en niet incidenteel. Dit is een eratum.
Dit is geen erratum, de verlaging is incidenteel en ook als zodanig verwerkt in de begroting.

Pag.
33

Vraag 63
Graag uitleg over zgn abonnementstarief is dat ter vervanging van CAK?
Het kabinet is van plan om voor iedere Wmo gebruiker een vast abonnementstarief in te voeren. Iedereen
die nu een eigen bijdrage in de Wmo betaalt, gaat dan een vast bedrag van € 19 per maand betalen. De
eigen bijdrage is daardoor niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en
huishoudsamenstelling. Het Ministerie van VWS heeft VNG gevraagd een uitvoeringstoets te doen en eind
oktober inzicht te geven in de gevolgen van het wetsvoorstel, inclusief risico’s en randvoorwaarden.

Pag.
33

Vraag 64
Huur GGDrU is de huursom 35.000 euro marktconform?
Ja, deze huursom is marktconform

Pag.
34

Vraag 65
Kunnen kosten sociale wijkteams in beeld worden gebracht.
In de tabel op bladzijde 31 zijn bij het taakveld twee bedragen genoemd, namelijk € 536.780 voor
personeelslasten en een bedrag van € 75.000 voor overige lasten. Het eerste bedrag is de raming voor de
salarissen voor de medewerkers die ingezet zijn voor de drie wijkteamlocaties.

16

Pag
.
-

Vraag 66
Is het mogelijk om ingevulde cijfers te krijgen op onderstaande tabel?
Onderstaande tabel geeft inzicht in de hoogte van de vier integratie-uitkeringen binnen het programma Sociaal Domein
en de daarbij behorende uitgaven. De eerste drie betreft de Rijksbijdrage voor de zogenaamde drie decentralisaties. De
vierde betreft de vergoeding voor de “oude” Wmo.
De uitgaven betreffen de lasten van de feitelijke verstrekking/voorzieningen. Dit is dus exclusief personele lasten en
algemene (beheers-) kosten, omdat die lasten op een hoger (taakveld) niveau worden vastgelegd.

De begrote uitgaven in 2018 van de Jeugdzorg en WMO nieuw zij een flink stuk hoger dan de ramingen in de jaren
daarna. Deze budgetten zijn bij de BERAP verhoogd ten laste van de risicoreserve.

Domein

Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Jeugdzorg
Uitgaven:

8.430.468

9.360.669

8.879.852

8.813.542

8.683.796

Inkomsten:

9.060.122

9.571.944

9.544.642

9.495.895

9.396.449

Uitgaven:

2.180.015

2.098.890

1.463.094

1.591.372

1.634.584

Inkomsten:

6.374.661

6.701.738

6.436.545

6.547.260

6.560.173

Uitgaven:

4.390.443

4.147.306

3.991.932

3.741.355

3.688.133

Inkomsten:

4.274.998

3.668.743

3.564.469

3.413.892

3.360.670

Uitgaven:

2.396.818

3.251.192

3.105.239

3.123.246

3.131.260

Inkomsten:

3.649.838

3.815.616

4.113.487

4.131.494

4.139.508

17.397.744

18.858.057

17.440.117

17.269.515

17.137.773

23.359.619

23.758.041

23.659.143

23.588.541

23.456.800

WMO nieuw

Participatie

WMO oud

Totaal uitgaven:
Totaal
inkomsten:
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Samenleving
PVDA
Pag. Vraag 67
36 Wat is de stand van zaken in het project Zuilense Vecht?
Op korte termijn wordt uw Raad geïnformeerd middels een RIB over de voortgang van het project Zuilense
Vecht
CU/SGP
Pag. Vraag 68
37 In tabel Effect- en prestatieindicatoren
















Hoeveel bedrijventerreinen telt de gemeente Stichtse Vecht?
Waarom groeit het aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen niet?
Waarom worden er percentages gebruikt bij het 'aatla te verglazen bedrijventerreinen>
Waarom slechts 2 ondernemersfondsen in kernen en centrumgebieden per jaar?
Is het de bedoeling om elk jaar 3 of 4 nieuwe nieuwe toeristische overstappunten te
maken, dus 19 in de komende 5 jaar?
Is het de bedoeling om elk jaar 8 nieuwe VVV Infopunten te maken, dus 40 in de komende 5
jaar?
Stichtse Vecht heeft 9 bedrijfsterreinen.
Het draagvlak onderzoek naar ondernemersfondsen dat in 2017 gehouden is op de
bedrijventerreinen, heeft uitgewezen dat er op dit moment geen draagvlak is voor de oprichting
van een ondernemersfonds.
Op het moment van het opstellen van deze indicator was nog niet bekend wat de interesse zou
zijn per bedrijventerrein of gedeelte daarvan.
Ondernemersfondsen in centrumgebieden hebben vooral meerwaarde als er veel winkels en
horeca aanwezig zijn. In Maarssenbroek (Bisonspoor) zijn de ondernemers al verplicht lid van de
winkeliersvereniging. In Maarssendorp is in 2018 een ondernemersfonds (BIZ) opgericht en in
Breukelen staat dit voor 2019 gepland. Vanuit Loenen a/d Vecht is hier nog geen verzoek voor
binnen gekomen. Vandaar het aantal 2.
3 of 4 is het totaal. TOP station Breukelen, TOP Maarsseveense plassen en TOP Slot Zuylen zijn
gerealiseerd. De mogelijkheid voor TOP Vreeland worden verkend.
Nee er komen niet elk jaar 8 nieuwe VVV infopunten bij. Op dit moment hebben wij 5 VVV
infopunten. We zetten in om deze te behouden en eventueel nog verder te groeien als daar
behoefte aan is.

18

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
PVDA
Pag. Vraag 69
45 Op pagina 45 wordt gesteld “Ten tijde van het opstellen van deze begroting is een plan van aanpak
in voorbereiding om te komen tot een volledig beeld van de onderhoudstoestand en een
meerjarenonderhoudsplanning kunstwerken.” Kan worden aangegeven wanneer het plan van
aanpak gereed is?
In het projectplan is de behoefte van de gemeente verwoord. Het behoefte van de gemeente is het
verkrijgen van inzicht in het benodigde onderhoud van de beheerobjecten en de onderliggende
onderdelen. Dit is van toepassing op zowel de civieltechnische, elektrotechnische als de
werktuigbouwkundige onderdelen. Met onderhoud wordt zowel het vast onderhoud (smeren en
schoonmaken) als het variabel onderhoud (vervangen en renoveren) bedoeld. Aanvullend moet inzichtelijk
worden welke maatregelen minimaal nodig zijn om aan de wet en regelgeving te voldoen. Om deze
doelstelling te behalen is de methodiek van de LCC-analyse een hulpmiddel wat aansluit bij de behoefte.
Op basis van zo’n analyse is het mogelijk om in de toekomst afgewogen keuzes te kunnen om een
onderhoudsprogramma te verkrijgen, vervolgens hieruit onderhoudscontracten op te schrijven. Parallel
hieraan kan een beheervisie opgesteld worden.
Het concept Plan van Aanpak wordt momenteel bijgestuurd, omdat er een aantal beleidsmatige keuzes
gemaakt moeten worden zoals;
Moet de behoefte opgeknipt worden in deelprocessen?;
o
Operationeel (conditiemeting)
o
Tactisch (output conditiemeting verwerken in programma)
o
Strategisch (beheervisie)
Hoe wordt de markt benaderd (Inkoopproces)?
Het plan van aanpak gereed is Q1 van 2019.
Pag. Vraag 70
48 In het totaaloverzicht met de risico’s paragraaf weerstandvermogen staat bij het overtreden van de
AVG als financieel gevolg max. 2.000.000 euro. Elders in de begroting wordt gesproken over een
maximale boete van 20 mln euro. Klopt het bedrag van 2.000.000 euro in het totaaloverzicht wel?
Moet dit niet zijn 20 mln euro?
Het bedrag van 20 miljoen euro is het maximale boetebedrag dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij
overtreding van de AVG aan een organisatie kan opleggen. De Autoriteit bepaalt op basis van aard, ernst
en duur van de inbreuk op privacy van betrokkenen of een geldboete wordt opgelegd en wat de omvang
daarvan is.
Binnen ons eigen regime is het risico van een mogelijke overtreding van de AVG qua financieel gevolg
ingedeeld in de hoogste categorie (categorie 5). Deze categorie kent een maximum van € 2 miljoen.
Overigens treft de gemeente diverse maatregelen om aan de AVG te voldoen en de kans op overtreding
daarvan, voor zover mogelijk, te reduceren.
Streekbelangen
Pag. Vraag 71
49 Graag inzicht in het effect van de septembercirculaire op de indicatoren weerstandsvermogen,
netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte
De Septembercirculaire heeft geen direct verband op de indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking
op de geprognotiseerde balans. De Septembercirculaire wordt verwerkt in de exploitatie (baten en lasten)
en niet in de balans.
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CU/SGP
Pag. Vraag 72
45 Derde alinea onder kopje '1. Fysiek domein' vermeldt: 'Beheersmaatregel: Ten tijde van het
opstellen van deze begroting is een plan van aanpak in voorbereiding om te komen tot een volledig
beeld van de onderhoudstoestand en een meerjarenonderhoudsplanning kunstwerken. Op basis
daarvan kan het risico en de benodigde beheersmaatregelen beter worden ingeschat. De
ChristenUnie-SGP vindt het zorgelijk dat er nog steeds geen volledig beeld is van de
onderhoudstoestand van m.n. bruggen.

Waarom is dat niet op orde ?
Dat er geen volledig beeld is, is juist (overigens is ca 50% wel geïnspecteerd en uiteraard is daarbij de
focus gelegd op de meest risicovolle objecten. Urgente onderhoudskwesties worden uiteraard opgepakt
(bijvoorbeeld brug Oud Aa waar recent de bekabeling is vervangen, omdat na een gedetailleerde inspectie
bleek dat deze vervangen moesten worden). Daarom is een volledig onderhoudsbeeld en een aansluitend
meerjarenonderhoudsplan om naar een meer doelmatige uitvoering te gaan ook de behoefte.
Zoals we ook in de beantwoording op de vorige vraag hebben aangegeven is een start gemaakt met een
plan van aanpak dat in het eerste kwartaal van 2019 gereed zal zijn. De verdere uitrol hiervan zal de
nodige tijd vergen. We hebben het immers over ruim 1650 objecten. Naar verwachting zal gelet op alle
stappen die gezet moeten worden een onderhoudsprogramma pas in 2020 inzichtelijk worden.

Pag.
46

Vraag 73
Tweede alinea onder het kopje '3. Sociaal domein' vermeldt: De gemeente heeft niet altijd
voldoende zicht op de uitnutting van de PGB’s en de kwaliteit van de geleverde prestatie.
Beheersmaatregel: Kwaliteit gebruik PGB's controleren. Daarnaast wordt in beschikkingen een
getraptheid van zorgverstrekking aangebracht. De ChristenUnie-SGP vindt dit een vrij vage
maatregel.

Wat gaat de gemeente hier controleren en hoe gaat de gemeente dat doen?
Met ingang van boekjaar 2017 onderzoeken wij op basis van 30 cliëntbezoeken in welke mate PGBcliënten doelmatige én rechtmatige ondersteuning ontvangen vanuit de WMO of Jeugdwet. De
gehanteerde methode, die ondersteund wordt door huisbezoek bij de cliënt door een geregistreerde BIG
zorgprofessional, biedt ruimte voor zowel cliënt- als proceservaringen. De onderzoeksuitkomst van 2017
heeft voor de accountant geleid tot een positieve bijstelling in de mate van de SVB onzekerheid in de
jaarrekening.
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Pag.
47

Vraag 74

Pag.
48

Vraag 75

Laatste alinea: De ratio weerstandsvermogen daalt van 2017 tot 2019 van 1,84 via 1,79 naar 1,67.
Dit lijkt ons op termijn zorgelijk.

Hoe kijkt het college tegen deze dalende trend aan?
In algemene zin geldt dat de risico’s voor gemeenten door verbreding van taken en wijzigingen in
rijksbeleid en wet- en regelgeving de laatste jaren zijn toegenomen. Voor de ratio weerstandsvermogen
heeft de raad vastgesteld een ratio van 1,0 als minimum te hanteren en te streven naar een
weerstandsratio tussen 1,4 en 2 (ruim voldoende). Het weerstandsvermogen beweegt zich in de periode
2017 – 2019 binnen de door de raad vastgestelde streefbandbreedte van 1,4 – 2,0. De ratio wordt 2x per
jaar geactualiseerd op basis van de dan geïnventariseerde risico’s. Daarmee wordt de ontwikkeling van de
ratio structureel gemonitord en kan zo nodig actie worden ondernomen als de ratio onder de vastgestelde
normering dreigt te komen. Daarnaast treffen wij waar mogelijk maatregelen om de risico’s gedurende het
jaar te reduceren.

In het 'totaaloverzicht risico's.....' is de AVG de grootste op zichzelf staande risicopost (14,54%). Er
worden echter weinig woorden aan gewijd. Er is een beleidsplan.

Maar hoe staat het er in de praktijk voor?
De gevolgen van de inwerkingtreding van de AVG (boeteclausule) hebben wij in de paragraaf
Weerstandsvermogen opgenomen. In de paragraaf Bedrijfsvoering is aangegeven dat de gemeente alle,
op grond van de AGV verplichte maatregelen, zoals het vaststellen van een beleidsplan heeft genomen.
Tevens neemt de gemeente stappen op het gebied van fysieke- en informatiebeveiliging die verder gaan
dan de verplichte maatregelen. Te denken valt aan beveiliging van gebouwen, medewerkerspassen,
bezoekersregistratie, computersystemen, et cetera. Om eventuele ‘zwakheden’ in de beveiliging op te
sporen worden mystery guests en ethische hackers ingeschakeld. Alle maatregelen tezamen dragen er
aan bij dat de gemeente de kans op datalekken reduceert, maar het voordoen van datalekken valt niet uit
te sluiten of te voorkomen. In de paragraaf bedrijfsvoering is ook aangegeven dat de gemeente de acties
om de bewustwording verder te vergroten in 2019 onverminderd voortzet. Met name daar zit het risico
voor de gemeente, denk aan het recentelijk versturen van de brieven voor het mantelzorgcompliment.
Verder is op 25 juni 2018 het privacybeleid voor de organisatie door het college vastgesteld, en op 2
oktober j.l. heeft de raad het privacybeleid voor de onderdelen die onder de verantwoordelijkheid van de
raad vallen vastgesteld. Dit beleid vormt de basis voor het handelen van de gemeente. Omdat de AVG in
de loop van 2018 is ingegaan vindt de verantwoording op de uitvoering van de AVG voor het eerst plaats
in de paragraaf Bedrijfsvoering bij de Jaarrekening 2018.

Onderhoud kapitaalgoederen
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.
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Financiering
PVDA
Pag. Vraag 76
52 Onder lening portefeuille staat de tekst “Per 1 januari 2019 is de lening portefeuille opgebouwd uit
veertien langlopende geldleningen. De restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar bedraagt 67,7
miljoen euro.” Uit de tabel eronder maken wij op dat er sprake is van een restschuld per 1 januari
2019 van 87,7 mln euro. Welk bedrag is correct?
87,7 mln euro is het correcte bedrag, wij zullen dit aanpassen.

CU/SGP
Pag. Vraag 77
52 Onder het kopje 'Leningportefeuille' staat in een zin 'Per 1 januari 2019 is de leningportefeuille
opgebouwd uit veertien langlopende geldleningen. De restschuld bij aanvang van het
begrotingsjaar 2019 bedraagt € 67,7 miljoen.' Maar in de tabel staat dat de restschuld per 1/1/2019
87.740.669 bedraagt. Wij vermoeden dat de € 67,7 fout is.

Hoe zit dit?
Zie antwoord op de vraag van de PVDA.

Pag.
52

Vraag 78
U licht kort toe dat de huidige rentepercentages laag zijn en vermoedelijk ook in 2019 laag zullen
blijven (renteverwachting). Wij missen een risicocalculatie voor wat er gebeurt wanneer de rente
echt gaat stijgen. Daarvoor is nodig te weten wat de looptijd is tegen vaste rentepercentages. Hoe
korter de looptijd hoe meer risico.

Waarom vinden wij daar weinig over terug?

Graag ontvangen wij een risicocalculatie voor wat er gebeurt wanneer de rente gaat
stijgen!

Of is de tabel 'Renterisiconorm' op blz. 54 bedoeld om dat inzicht te geven?

Interpreteren wij het dan goed dat er 2022 alleen in 2020 voor 761.000 een renteherziening

En blijft dus de rente van het overgrote deel van de portefeuille gelijk tot na 2022?
De renterisiconorm is van belang voor de financiering van de kapitaalbehoefte en heeft als doel de lening
portefeuille te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Het is juist dat
de lening portefeuille van de gemeente Stichtse Vecht alleen in 2020 een renteherzieningsmoment heeft is
op een aflossingsverplichting van € 761.000,00.
De huidige lening portefeuille telt veertien langlopende geldleningen waarvan de overige twaalf
geldleningen zijn afgesloten tegen een vaste rente. De rente blijft voor de resterende looptijd van deze
geldleningen onveranderd.
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Bedrijfsvoering
PVDA
Pag. Vraag 79
Uit de tabel Overheadkosten 2019 maken wij op dat er een hele dure ambtenaar werkzaam is bij het
team Bedrijfsvoering Sociaal Domein: voor 1,00 fte is een bedrag begroot van 204.603 euro.
Hiermee komen de salariskosten uit boven de WNT-norm. Kunt u dit nader toelichten?
In dit overzicht hebben wij een budget neutrale formatie wijziging (1 FTE van team Directie naar Team
Strategie en Regie) financieel wél maar formatief niet goed verwerkt. Door deze wijziging daalt het aantal
FTE van de Directie met 1 FTE (9,97 FTE) en stijgt het aantal FTE van team Strategie en Regie met 1
FTE. Daardoor komt het totale aantal FTE overhead binnen dat team op 2 FTE. De loonsom ten bedrage
van € 204.603 heeft betrekking op 2 in plaats van 1 FTE. Wij zullen dit in de tabel aanpassen.
VVD
Pag. Vraag 80
59 Overheadkosten 2019. Bovenste opsomming is niet afgesloten met een totaaltelling van
€ 7.277.426. Daardoor is de tabel minder inzichtelijk en lijkt deze niet te kloppen. Advies
tabel
verduidelijken.
Dank voor uw advies. Wij zullen dit in de tabel aanpassen.

Pag.
59

Vraag 81
Overheadskosten 2019. Tabel heeft betrekking op de overheadskosten. Geeft goed inzicht in
Bedrijfsvoering. Waarom is in de programma’s bestuur, veiligheid, fysiek, sociaal en samenleving
niet een dergelijk kosten- en FTE overzicht opgenomen?
De overheadkosten worden verantwoord in het programma Bestuur en worden nader toegelicht in de
paragraaf bedrijfsvoering. In de overige programma’s worden per taakveld alleen de toegerekende
personeelslasten opgenomen.

Maarssen 2000
Pag. Vraag 82
55 Over perceptie kwaliteit bedrijfsvoering door inwoners zou de fractie graag met de organisatie en
het college in gesprek. Kan dat gefaciliteerd worden.
Als de fractie van Maarssen 2000 wil weten hoe de perceptie kwaliteit bedrijfsvoering door inwoners wordt
ervaren kan de fractie dit misschien beter zelf ophalen bij de inwoners.
Pag. Vraag 83
59 Waaronder valt bezetting sociaal wijkteam? Hoeveel Fte is dat?
Dit valt onder het team Toegang sociaal domein en heeft 8,1 FTE

Pag. Vraag 84
59 Hoeveel fte is er ingekocht bij BZJ?
Buurtzorg Jong krijgt een subsidie van € 600.000 van Stichtse Vecht waarvoor 7,8 FTE voor Stichtse Vecht
wordt ingezet.
Pag. Vraag 85
59 Hoeveel fte inhuur is er bij andere teams momenteel?
Het is ons niet duidelijk welke team u bedoelt i.r.t. pag. 59.
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Pag. Vraag 86
59 Hoeveel formatie heeft Communicatie?
Het taakveld communicatie maakt deel uit van het team Bestuurs- en directieondersteuning (BDO). In team
BDO zijn, naast communicatie, meerdere disciplines vertegenwoordigd. Zoals het bestuurs- en
directiesecretariaat, representatie, webontwikkelingen en webbeheer (techniek en content) en de
bestuursondersteuning voor de organisatie van de wekelijke B&W vergadering, de afhandeling van
raadsvragen, stukkenstroom met de griffie, e.d.
Binnen het team BDO is voor communicatie 5,61 fte beschikbaar, voor web- en redactieaangelegenheden
5,16 fte. De webcare en monitoring van berichtgeving in de (sociale) media, krijgt via een zogeheten
Medialab binnen deze beschikbare formatie van 10,87 fte gestalte, in samenhang met de beantwoording
van vragen die bij het Klant Contact Centrum bij de gemeente binnen komen. Op deze wijze willen we
vraaggericht met inwoners kunnen communiceren,
Binnen andere teams in de organisatie is ten laste van projectgelden communicatiecapaciteit beschikbaar,
te weten structureel binnen het Sociaal Domein (0,89 fte) en Sportservicepunt (0,5 fte), incidenteel op het
terrein van afvalcommunicatie.
Pag. Vraag 87
59 Hoeveel Fte zit er bij afdeling ontwikkeling?
Wij kennen geen afdelingen meer, wij werken met teams. De toegestane formatie per team per 1 januari
2019 ziet er als volgt uit:
Team
Directie
Organisatie
Audit
Openbare orde & Veiligheid
BDO
Facilitaire Zaken
Financiën
I&A
Juridische Zaken
HRM
Economie & Duurzaamheid
Ruimtelijke Ontwikkeling
Burgerzaken
Centrale Dienstverlening
Toegang SD
Strategie & Regie SD
Bedrijfsvoering SD
Omgevingskwaliteit
BUITEN
Griffie
Kikkerfort
Burg.
College
Totaal

1/1/2019
9,97
4,50
6,45
17,00
18,12
29,98
18,25
20,95
14,51
10,56
13,42
19,41
12,19
17,26
51,12
18,19
27,67
31,89
44,27
4,31
11,51
1,00
4,00
406,53

Pag. Vraag 88
59 Valt TIC /KCC onder facilitair?
Nee, TIC/KCC valt onder het team Centrale Dienstverlening.
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Pag. Vraag 89
59 Hoeveel Social Return werknemers heeft de gemeente en Hoe scoort zij op de prestatieladder
Sociaal Ondernemen?
Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet ook een concrete sociale winst
(return) oplevert. De regeling is bedoeld voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals
werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden
met een arbeidshandicap. We houden niet expliciet bij hoeveel Social Return werknemers we hebben
aangenomen. Wel wordt iedere interne vacature actief gedeeld met het Sociaal Domein, zodat Social
Return kandidaten de mogelijkheid hebben om te reageren voordat de vacature extern geplaatst wordt.
Met de ontmanteling van PAUW voldoet onze organisatie in kwantitatieve zin aan de wettelijke
verplichtingen. Daarnaast gaat de gemeente als werkgever de komende tijd meer investeren in de werving
en selectie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen). Momenteel heeft Stichtse
Vecht 3 garantiebanen ingevuld.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO, bestaat uit twee componenten: Een vrij
toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En
een, na certificeringsproces, uit te geven keurmerk. De PSO wordt door veel gemeenten geaccepteerd als
(gedeeltelijke) invulling voor uw Social Return verplichting bij overheidsopdrachten en aanbestedingen. In
ons huidige inkoop en aanbestedingsbeleid is Social Return verplicht gesteld. Op dit moment is niet
duidelijk in welke trede van de PSO wij zitten. Er is geen inzicht nu wat het kost en hoeveel (ambtelijke) tijd
dit vraagt om actief deel te nemen aan het keurmerk. Dat zou in eerste instantie moeten worden
onderzocht voordat je een gewogen beslissing kunt nemen over wel of niet meedoen en welk niveau je wil
bereiken als organisatie.
Pag. Vraag 90
Voldoet de bedrijfsvoering aan de BIG en wanneer heeft ze een BIG-audit laten uitvoeren?
Ja, daar onze zorgverleners, die gespecialiseerde zorg verlenen, opgenomen zijn in een BIG-register.
Wij laten (vanaf 2017) minimaal 1 keer per jaar een audit uitvoeren op de verstrekte PGB door een BIGgecertificeerde functionaris.
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Verbonden partijen
CU/SGP
Pag. Vraag 91
62 Onder het kopje 'Recreatieschap Stichtse Groenlanden' staat een onduidelijke zinsnede: 'In 2018 is
besloten dat de gemeente In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot het
recreatieschap.'

Hoe zou de tekst moeten luiden?
In 2018 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot het recreatieschap

Grondbeleid
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.
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Lokale heffingen
PVDA
Pag. Vraag 92
69 In 2019 verwacht u 67.056 euro aan kadegelden te ontvangen. Een stijging van 60% t.o.v. de
begroting 2018. Kunt u dit nader toelichten? Ook in relatie tot de ontwikkeling van de gerealiseerde
kadegelden de afgelopen jaren.
In de tabel is bij het jaar 2018 een verkeerd bedrag opgenomen. Bij het jaar 2018 moet ook een inkomst
staan van € 67.056. Hierdoor is er geen stijging tussen de jaren 2018 en 2019. In de laatste maanden van
het seizoen van 2017 is gestart met de inning van kadegeld en watertoerismebelasting met behulp van
een app (aanuitnet.nl). In het voorjaar 2019 evalueren we wat er goed gaat en wat beter kan, mede aan de
hand van de financiële resultaten van 2018.
Pag. Vraag 93
69 In 2019 verwacht u 179.967 euro aan Forensenbelasting te ontvangen. Een stijging van 63% t.o.v. de
begroting 2018. Kunt u deze stijging nader toelichten?
In de Bestuursrapportage 2018 hebben wij gemeld dat op basis van de realisaties in de voorgaande jaren,
er meer inkomsten uit forensenbelasting en uit toeristenbelasting worden gerealiseerd dan begroot. Dit
structurele effect betrokken wordt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.
Echter is de stijging van de toeristenbelasting ( € 70.000) abusievelijk verwisseld met de stijging van de
Forensenbelasting (€ 30.000). De tabel wordt aangepast en de juiste bedragen zijn:
Ongebonden heffing(belastingen)
(Water)toeristenbelasting
Forensenbelasting

2018

2019
168.042
109.967

238.042
139.967

CU/SGP
Pag. Vraag 94
69 In de tabel 'Heffing' staat dat opbrengst voor Burgerlijke stand en documentverstrekkingen
terugloop van 1.293.716 in 2018 naar 839.593 in 2019. Wij vinden dit een opvallende daling van bijna
40% in één jaar.

Hoe verklaart u deze (grote) daling?
Bij de opstelling van de begroting 2018 was het meerjarige perspectief vanaf 2019 al naar beneden
bijgesteld naar € 952.137. Dit is in de begroting 2019 verder naar beneden bijgesteld naar € 839.593. Dit
heeft te maken met het feit dat de reisdocumenten 10 jaar geldig zijn geworden ipv 5 jaar.
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Overzicht van baten en lasten
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.

Overzicht van baten en laten per taakveld
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.

Overzicht incidentele baten en lasten
PVDA
Pag. Vraag 95
77 Van de gemeente Weesp ontvangt Stichtse Vecht een vergoeding van 300.000 euro voor Overhead.
Kunt u aangeven wat de financiële consequenties zijn voor Stichtse Vecht van de ambtelijke fusie
van Weesp met Amsterdam?
Deze afspraken met Weesp waren tot en met 2020. Als de taken eerder worden overgeheveld naar
Amsterdam zal dit met Weesp en Amsterdam moeten worden besproken met de daarbij behorende
consequenties voor Stichtse Vecht.

Overzicht structurele mutaties reserves
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.
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Investeringsplanning
PVDA
Pag. Vraag 96
80 Ten aanzien van de investeringsplanning op pagina 80 t/m 82 hebben wij behoefte aan een
toelichting. Welke nieuwe investeringen vinden er plaats? Welke investeringen (uit eerdere
planningen) zijn komen te vervallen. Kan het College een toelichting geven over de keuzes die zij
maakt t.a.v. de investeringen in 2019 en de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting?

Kan de investering modernisering entree Kikkerfort worden toegelicht?

Kan de investering vervanging gemeentelijk handhavingsboot worden toegelicht?

Kan de investering riolering Eendracht 2e fase worden toegelicht (ad. 2,2 mln euro ). In de
begroting 2018 stond ook de investering riolering Eendracht 1 e fase voor een bedrag van
2,2 mln euro. Klopt het dat er in totaal 4,4 mln moet worden geïnvesteerd in de riolering
Eendracht?
In het overzicht met investeringen 2019 missen we de aanleg van de twee rotondes aan de
Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek. Hoe zit dit?
Zie bijlage 3.

Kapitaallasten
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.

Staat van reserves en voorzieningen
CU/SGP
Pag. Vraag 97
87 In tabel 'Omschrijving reserve' lezen wij dat de voorziening voor ‘wachtgeld tbv voormalig
personeel’ en ‘wachtgeld tbv voormalige bestuurders’ geheel leegloopt in 2019, terwijl er bij de
start op 1/1/2019 nog flinke bedragen in de voorziening zitten.
Hoe moeten wij dat duiden?
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 is een substantieel bedrag in de voorziening voormalig
personeel gestort i.v.m. te verwachten verplichtingen vanuit de Strategische Personeels Analyse. Dit zal
naar verwachting gedurende de jaren 2018 en 2019 gefaseerd tot uitbetaling komen.
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Geprognosticeerde balans
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.

EMU-saldo
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.

Kerngegevens Stichtse Vecht 2019-2022
Er zijn nog geen technische vragen gesteld over hetgeen binnen dit onderdeel van de programmabegroting 2019
staat vermeld.
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