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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 3 december 2019 om 20:25 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig  Agendapunten 
Voorzitter Rick Nederend 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden   
VVD Babet de Vries 1 t/m 4, 7 t/m 10 
VVD Arjan Wisseborn 5 en 6 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 10  
GroenLinks Gertjan Verstoep 1 t/m 10  
CDA Klaas Overbeek 1 t/m 10  
PvdA Joseph Toonen 1 t/m 10  
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 6 
Streekbelangen Jacques Helling 7 t/m 10 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 1 t/m 10  
PVV Kenneth Romp 1 t/m 10 
 
Afwezig 
Maarssen 2000 
Het Vechtse Verbond 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 
Yvonne van Mastrigt Burgemeester 
 
Verder aanwezig 
Robert Olieman Rekenkamercommissie 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering.   
 
2. Vaststellen agenda. 
GroenLinks wil het ter kennisname stuk, de Veiligheidseffectrapportage, graag agenderen. Hiervoor 
wordt schriftelijk een onderbouwd verzoek ingediend.  
 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen 
Er zijn geen aanmeldingen. 
 
4.  Peiling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
De volgende peilpunten liggen voor: 
 
1. Bent u voorstander van het handhaven van de huidige regel om verplicht lokale ondernemers uit te 
nodigen?  
2. Bent u voorstander van het verruimen van de voorgestelde drempelbedragen?  
 
Alle fracties stemmen vóór peilpunt 1.  
De PvdA vraagt hoe dat in de regio wordt gedaan, is er overleg met buurgemeenten? Waken voor 
een voorkeursbehandeling.  
Streekbelangen vraagt hoe de afweging plaatsvindt als een lokale ondernemer niet kan voldoen aan 
de eisen van social return.  
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VVD vindt wel dat de kwaliteit moet prefereren, het is geen verplichting, de vraag is of de lijst met 90 
ondernemers niet te beperkt is, is dit breed bekend gemaakt? 
GroenLinks vindt ook de kwaliteit belangrijk en vraagt of het proces is geëvalueerd, is er veel gegund 
lokaal? 
 
Wethouder Klomps zegt dat hierover geen regionaal overleg plaatsvindt, de lokale ondernemers 
krijgen geen voorkeursbehandeling, ze worden uitgenodigd deel te nemen aan het offerte traject. De 
evaluatie komt in 2020. De database wordt in overleg met de OVSV zo uitgebreid mogelijk gehouden 
maar hij zal nooit compleet zijn. Er zijn regels waaronder voor social return, daarnaast zijn er 
wegingsfactoren, in de praktijk kunnen de lokale ondernemers voldoen aan de eisen voor social 
return.  
 
Alle fracties stemmen vóór peilpunt 2, met uitzondering van GroenLinks, zij willen de evaluatie 
afwachten. De VVD merkt op dit wel met huivering te doen, de zorgvuldigheid van het proces moet 
geborgd blijven. Streekbelangen vraagt waar de bedragen vandaan komen en welke criteria legt het 
college op om tot een lichtere procedure te komen. De PvdA vindt een goede monitoring belangrijk. 
 
Wethouder Klomps zegt in reactie op de vraag van Streekbelangen dat er wordt gekeken bij andere 
gemeenten, wat werkt nu het best en de praktijk bij ons waar zit  het ons in de weg als we de 
drempelbedragen niet verhogen. Het proces wordt aangepast aan een ruimer mandaat. GroenLinks 
kan de vraag over aantal aanbestedingen dat is gegund aan lokale ondernemers en aantal 
uitnodigingen schriftelijk stellen.   
 
5. Belastingverordeningen 2020 
De fracties stemmen in met het voorstel.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad.  
 
6. Septembercirculaire 
De voorzitter zegt dat een omissie in de tekst wordt hersteld. Er staat op pagina 5 onderaan bij 
Toezicht kinderopvang 2019 in plaats van 2020. 
 
Streekbelangen heeft een vraag over het meerjarenperspectief, de conclusie is dat er geen geld 
meer is om te besteden, wat heeft dit voor consequenties voor de uitvoering van het 
collegewerkprogramma, welke acties gaat het college hierop nemen?   
 
Wethouder Klomps zegt dat dit een plus is in plaats van een min. 
 
De PvdA stemt in met het voorstel. De afgelopen jaren valt de algemene uitkering meestal beter uit 
dan voorspeld wordt, dit wordt ook voor dit jaar verwacht. Fractie heeft moeite met het verlagen 
opleidingsbudget voor personeel voor competentie/gedragsontwikkeling, in het licht van het volgende 
agendapunt het rekenkameronderzoek naar de afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen.  
VVD is blij dat het dekken van het tekort niet ten koste gaat van de ambities van het college.  
 
Wethouder Klomps zegt dat de cijfers van de septembercirculaire geen voorspelling zijn maar reële 
cijfers. De decembercirculaire komt er ook aan, er is al bekend dat het Rijk een onderbesteding heeft, 
dit leidt voor de gemeente tot een verlaging tussen 800.000 en 1,2 miljoen euro.    
  
→ Kan als hamerstuk naar de raad.  
 
7. Rekenkamerrapport ‘Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse 

Vecht 
De heer Olieman licht het rapport toe. Een correcte afhandeling van klachten, bezwaren en 
meldingen is belangrijk. Bij de rekenkamercommissie is door meerdere fracties verzocht om een 
onderzoek over de afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen. Besloten is om dit in 
samenhang in één onderzoek te doen. Inwoners van de gemeente Stichtse Vecht geven een 
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onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Hoewel men geen drempels 
ervaart voor het indienen van een klacht, bezwaar of melding, vindt men de afhandeling te lang duren 
en de communicatie onvoldoende. Informele afhandeling van klachten en bezwaren leidt tot meer 
tevredenheid. Er is een passend en wettelijk beleidskader voor afhandeling van klachten en 
bezwaren. Voor meldingen is geen beleidskader vastgesteld; dit is wettelijk niet verplicht. Het zou 
meer duidelijkheid verschaffen als dit alsnog gebeurt. De gemeente handelt klacht- en 
bezwaarprocedures waar mogelijk informeel af, maar er zijn geen duidelijke richtlijnen voor en het is 
onduidelijk of het leidt tot een efficiëntere werkwijze. Wel zijn burgers meer tevreden bij een informele 
afhandeling. De gemeente trekt te weinig lering uit ingediende en afgehandelde klachten, bezwaren 
en meldingen. De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen om effectiever te kunnen 
sturen op klachten, meldingen en bezwaren. Blijf weg van bemoeienis met de individuele casuïstiek 
rondom klachten, bezwaren en meldingen. De mail van Mario van Dijk met praktische tips kan een 
aardig begin zijn.   
 

De fracties die het woord hebben gevoerd nemen alle aanbevelingen over.  
CDA heeft met interesse kennis genomen van het rapport en spreekt complimenten uit aan de 
rekenkamercommissie, de conclusies, vooral t.a.v. de meldingen, zijn herkenbaar, het verbeteren van 
de communicatie met de inwoners is het belangrijkste punt.  
Ook voor Lokaal Liberaal is verbeteren communicatie belangrijk, fractie spreekt complimenten uit en 
is blij dat dit wordt opgepakt.  
Streekbelangen wil de focus op persoonlijk contact in plaats van het sturen van formele brieven.  
VVD vindt dat het rapport goed in beeld brengt wat er leeft, er moet meer uniformiteit in afhandeling 
komen, er moet een SMART actieplan komen over hoe de aanbevelingen worden ingevuld, binnen 3 
maanden, in relatie tot een duidelijke visie ten aanzien van dienstverlening in het algemeen. Die werd 
gemist in de reactie van het college.  
ChristenUnie-SGP ziet de oplossing voor verbetering in een goed functionerend kwaliteits-
managementsysteem.  Er moet helderheid komen in wat nodig is om beter te presteren en dat moet 
worden gefaciliteerd. Fractie doet de suggestie van 1 keer per 3 maanden een RIB over de 
voortgang. De VVD, GroenLinks en PvdA ondersteunen deze suggestie.  
PvdA zegt vaak te worden aangesproken over de afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen. 
Spreekt complimenten uit, ook aan  I&O Research. De kritiek op de raad om weg te blijven van 
individuele casuïstiek is terecht maar het is wel lastig omdat raadsleden juist daarover worden 
benaderd. De vraag is of de Jaarverslagen structureel als agendapunt geagendeerd moeten worden 
in plaats van ter kennisname. College wordt gevraagd verduidelijking te geven op de punten van het 
verdagingsbesluit laten nemen door secretariaat, overschrijding wettelijke termijnen en het niet of 
gedeeltelijk overnemen van aanbevelingen (13,15 en 18).  
GroenLinks vindt afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren een topdossier, dit moet je goed 
doen.   
 
De heer Olieman reageert op de vragen. Waar aantoonbaar al verbeteringen in gang zijn gezet is dit 
in het rapport meegenomen. Het is mogelijk te verdagen maar dit gebeurt niet altijd. Als dit lastig is te 
beleggen in de organisatie zou dit bij het secretariaat kunnen worden belegd.   
 
Wethouder Klomps en Burgemeester Van Mastrigt zeggen toe dat er een brief komt met 
verduidelijking welk deel van de aanbevelingen  wel en welk deel niet wordt overgenomen.  
Burgemeester Van Mastrigt noemt als reden voor de wettelijke termijnoverschrijding het grote aantal 
bezwaarschriften en het beperkte aantal hoorzittingen. Hierop is dit jaar een inhaalslag gemaakt door 
meer hoorzittingen te houden. Daarnaast is er soms sprake van trage aanlevering van het 
procesdossier door de vakafdeling, dit komt door een groot werkaanbod waarbij andere 
werkzaamheden voorgaan. Hierop wordt nu strakker gestuurd. Het sturen van verdagingen wil het 
college bij de vakafdeling laten. De oproep om frequenter te worden geïnformeerd is helder. Het 
college zal nadenken in welke vorm de raad periodiek kan worden gerapporteerd over de voortgang.  
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Er loopt momenteel een project ‘Duidelijke taal’ om helder te communiceren. De suggestie van een 
kwaliteitsmanagementsysteem zal zij delen met de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris zal 
overigens ook binnenkort met de commissie spreken over de staat van de organisatie en zijn eerste 
ervaringen.  
 
Wethouder Klomps zegt dat er een visie is op dienstverlening. Er worden klantreizen gemaakt, 
processen worden verbeterd. De kern van de visie is dat het klantbelang centraal staat. 
Dienstverlening gaat van buiten naar binnen. Het college komt in het eerste kwartaal van 2020 met 
een voorstel voor een passende vorm van informatievoorziening over de voortgang. 
 
De fracties VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP steunen het voorstel van de PvdA om 
Jaarverslagen structureel als agendapunt te agenderen niet. CDA doet de suggestie dat het college 
kort reageert op de Jaarverslagen, die reactie kan dan met het Jaarverslag zelf ter kennisname naar 
de commissie.  
Streekbelangen en Lokaal Liberaal sluiten zich aan bij de standpunten van CDA en VVD.  
 
Actiepunt wethouder Klomps/burgemeester Van Mastrigt: brief met verduidelijking welk deel 
van de aanbevelingen  wel en welk deel niet wordt overgenomen (aanbeveling 13, 15 en 18) 
 
Toezegging burgemeester Van Mastrigt: het college komt in het eerste kwartaal van 2020 met 
een voorstel hoe de raad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van dit dossier. 
 
De voorzitter concludeert dat er naar aanleiding van de brief ook nog een aanpassing in het 
raasvoorstel- en besluit kan komen  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad.  
 
8. Openstaande moties en toezeggingen burgemeester Van Mastrigt en wethouder Klomps 
 
De lijst roept vragen op bij de fracties: de lijst is onduidelijk, er staat niet overal de status/stand van 
zaken vermeld. Er is in bepaalde gevallen niet duidelijk of iets wel of niet is afgehandeld. Vermelding 
van de stand van zaken en wijze van afdoening is een goede toevoeging en een kolom afgehandeld, 
als het in de commissie is geweest. 
 
Er komt een opgeschoonde lijst terug naar de commissie, ter kennisname.   
 
Toezegging burgemeester Van Mastrigt: er komt een opgeschoonde lijst terug naar de 
commissie, ter kennisname.   
 
9. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
PVV komt in de raad met een amendement op artikel 2:1.1 en 2:1.1a. over tijdelijke verboden tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank door supermarkten. In de commissie is besproken dit voor 
Koningsdag in te voeren, op basis van dit artikel is de burgemeester bevoegd om dit ook in andere 
situaties toe te passen. Dit vindt men niet wenselijk.  
CDA en Streekbelangen vragen wanneer de motie lachgas wordt verwerkt in de APV.  
Lokaal Liberaal vraagt wat de sancties zijn op overtreding van het alcoholverbod.  
VVD vindt het niet duidelijk in het voorstel dat met deze wijzigingen alle voorgaande vastgestelde 
wijzigingen ook in stand blijven.  
 
Burgemeester Van Mastrigt zegt dat het in de documentnaam zit, de APV 2014. Dit is de 7e wijziging 
van de APV uit 2014 en alle voorgaande wijzigingen blijven in stand. In de 8e wijziging wordt een 
artikel over lachgas opgenomen. Lokaal Liberaal wordt geïnformeerd over de sanctiebepaling in de 
APV. Ten aanzien van de opmerking van de PVV merkt zij op dat zij elke keer als zij zo’n verbod 
oplegt dit goed moet beargumenteren en onderbouwen met adviezen van de hulpdiensten. De 
bepaling is algemeen geformuleerd zodat per situatie maatwerk kan worden toegepast.     
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→ Kan als bespreekstuk naar de raad, i.v.m. aangekondigd amendement van PVV op alcoholverbod 
supermarkten (artikel 2:1.1 en 2:1.1a.). 
 
10. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 
De fracties stemmen in met het voorstel.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 
 
Stukken ter kennisname Veiligheidseffectrapportage is behandeld bij agendapunt 2. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
4-12-2019 
JW 
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