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Leeswijzer 
 
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die, in het kader van de Bestuursrapportage 2019, 
door de fracties zijn gesteld. 
 
In dit document treft u per onderdeel van de Bestuursrapportage, de vragen die de fracties hebben gesteld over 
de Bestuursrapportage 2019. 
 
Ondergenoemde partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijk om technische vragen te stellen. 
 

• Het Vechtse Verbond 
• Maarssen 2000 
• Streekbelangen 
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Financieel beeld 
 
PvdA 
Pag. Vraag 1 

4 In de afgelopen jaren was het resultaat van de jaarrekening uiteindelijk steeds aanmerkelijk 
positiever dan de Bestuursrapportage. Dat lijkt structureel. 

• Beoordeelt het college dit feit ook als zodanig? 
• Is het in een paar zinnen uit te leggen hoe dat toch komt: die aanmerkelijke positievere 

jaarrekeningen in vergelijking met de prognoses in de daaraan voorafgaande 
Bestuursrapportages? 

• Is het verschijnsel van onderuitputting op bepaalde beleidsterreinen dat wel wordt 
meegenomen in de jaarrekening, maar niet in de Bestuursrapportage, een deel van de 
verklaring? 

De Bestuursrapportage is een rapportage over het eerste halfjaar. Cijfermatig extrapoleren 
(prognosticeren) wij het tweede halfjaar met de gegevens die wij op dat moment hebben. Bij de 
Jaarrekening weten wij precies wat de afwijking is geweest in het tweede halfjaar. In de inleiding van de 
Jaarrekening geven wij het verschil aan tussen de Bestuursrapportage en de Jaarrekening.  

 
Pag. Vraag 2 

4 De Algemene Reserve gaat toenemen, is de verwachting, met ongeveer een half miljoen euro. Heeft 
dat gevolgen voor de ratio weerstandvermogen? 
Nee, er wordt slechts een gedeelte van de Algemene Reserve meegenomen in de berekening van het 
Weerstandsvermogen. Dit gedeelte is het minimale bedrag wat in de Algemene Reserve moet zitten(9,6 
miljoen). 
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Bestuur 
 
GroenLinks/Hr. Verstoep 
Pag. Vraag 3 

6 Wat houdt digitaal gestuurd werken in en wat kan dit betekenen voor de organisatie en de raad?  
Digitaal gestuurd werken bevordert de doelmatigheid van werkprocessen en is nodig om tot product- en 
procesoptimalisatie te komen. Er komt één centraal digitaal archief. Dit is organisatiebreed de centrale bron 
van alle formele informatie die voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Documenten worden uitsluitend 
digitaal geregistreerd, eenmalig opgeslagen in het DMS (Document Management System) en meervoudig 
gebruikt. De informatie in het DMS is compleet, actueel, betrouwbaar, eenduidig en gemakkelijk terug te 
vinden voor de gebruiker. De raads- en commissieleden en de griffie maken gebruik van het 
Raadsinformatiesysteem, waarin hun –digitale- informatie toegankelijk is. Daarnaast zijn de bijlagen van de 
RIB d.m.v. een “link” digitaal beschikbaar. 

 
Pag. Vraag 4 

6 Wat is ook alweer de reden dat het college het aantal huwelijken wil stimuleren? 
Meer huwelijken leveren meer omzet uit huwelijksleges op. Tevens is het een mooie aangelegenheid om 
onze gemeente te promoten. 

 
Pag. Vraag 5 

6 Op welke aspecten wordt het evalueren van de leverancierslijst gedaan? 
De leverancierslijst is samen met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) opgezet en zal ook in 
samenspraak met de OVSV worden geëvalueerd. Aspecten die hierbij in ieder geval aan de orde komen 
zijn: effectiviteit, gebruiksgemak, aantal aanmeldingen per inkoopcategorie en beheer. 

 
Pag. Vraag 6 

6 Kunnen inwoners de gemeente bij aanbestedingen ook uitdagen om het zelf te organiseren?  
Inwoners kunnen de gemeente bij aanbestedingen zeker uitdagen om het zelf te organiseren. Binnen de 
kaders van wet- en regelgeving wordt dan gekeken wat voor die specifieke aanbesteding de mogelijkheden 
zijn. 

 
Pag. Vraag 7  

7 Sturing op dienstverlening/ klanttevredenheid 
Gezien de bezuinigingen in het sociaal domein kan de cliënt bejegening (verder) onder druk komen 
te staan. Op welke manieren meet de gemeente de cliënt bejegening binnen het sociaal domein en 
hoe frequent vinden deze metingen plaats? 
Klantbejegening staat los van het doel of de inhoud van het gesprek. Klantbejegening komt terug in de 
periodieke cliëntervaringsonderzoeken. Deze vinden voor Wmo, Jeugdhulp en Leerlingenvervoer jaarlijks 
plaats. Daarnaast zijn we nu ook een Client ervaringsonderzoek voor Participatie aan het inrichten. De 
intentie is om daar begin 2020 mee te starten. 

 
Pag. Vraag 8 

8 Worden de innovatie pilots participatie geëvalueerd en is er ook een bestaande nulmeting van de 
huidige manier van participatie, zodat we kunnen inschatten of pilots ook daadwerkelijk een 
bijdrage leveren aan de participatiebeleving van inwoners? 
De innovatieve pilots worden geëvalueerd. De participatiebeleving van de inwoners is niet gemeten. Wel 
zijn doorlopen participatie trajecten met betrokkenen geëvalueerd om te bepalen wat goed ging en wat 
beter kan. 
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Pag. Vraag 9 
11 Juridische zaken 

Wordt mediation bij juridisch lastige kwesties ingezet door de gemeente? Zijn er cijfers/ 
percentages bekend en de succesgraad? 
Er wordt geen mediation ingezet. Bij geschillen tussen inwoners kan bemiddeling vanuit gebiedsregie een 
oplossing bieden. Ook zetten we bij geschillen de methodiek van Prettig contact met de overheid in om in 
een voorstadium te kijken of andere oplossing mogelijk is en daarmee een juridische procedure kan 
worden voorkomen. 

 
Lokaal Liberaal 
Pag. Vraag 10 

6 Wat zijn de verwachte meerkosten van de verbouwing publiekshal doordat deze complexer is dan 
gedacht en de aanbesteding langer duurt? 
Er worden geen meerkosten verwacht. Door slimme keuzes te maken en de scope te beperken wordt de 
aanpassing van de publiekshal binnen budget gehouden. 

 
VVD 
Pag.  Vraag 11 

6 Is centralisatie van de inhuur onderdeel van de actualisatie van het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid? 
Nee. Actualisatie van het inkoop en aanbestedingsbeleid ziet uitsluitend toe op hoe wij omgaan met de 
bevoegdheden en procedures. 

 
Pag.  Vraag 12 

7 Wat zijn de oorzaken van het grote verloop onder de BOA’s? 
De meest voorkomende oorzaak is de werving door de Douane, die voorsorteert op een mogelijke Brexit 
en extra capaciteit nodig heeft op luchthavens en in zeehavens. Dit probleem speelt op landelijk niveau. 

 
GroenLinks/Mw. Karamat-Ali 
Pag.  Vraag 13 

6 Inzake het sluiten van huwelijken (4e bullit): 
• Wat wordt verstaan onder het promoten van huwelijken "die bij deze tijd past".  

Waar moet dan aan gedacht worden? 
• Wat wordt bedoeld met "een persoonlijke internetpagina voor huwelijken"? 
• De zakelijke benadering wordt persoonlijker. Er worden andere communicatiekanalen ingezet, 

zoals sociale media en het gebruik van video’s in plaats van alleen foto’s. 
• Een internetpagina waarop een klant statusinformatie kan volgen van de verschillende stappen 

die nodig zijn voordat het huwelijk kan worden gesloten. 
 
Pag.  Vraag 14 

7 Inzake het Klanttevredenheid Onderzoek (4e bullit):  
De aanbesteding voor integratie telefonie werd in april 2019 gegund. Wat is de reden dat de 
gemeente tot 2e kwartaal 2020  (derhalve ruime een jaar) moet wachten voordat wordt gestart met 
de realisatie van een en ander? 
De vernieuwing van de integrale telefonievoorziening bestaat uit vier onderdelen: de smartphones, de 
telefoniecentrale, de mobiele- & vaste lijnen. Het eerste deel, de vervanging van de smartphones is in april 
gegund en uitgerold binnen de gemeentelijke organisatie. Het tweede deel, de aanbesteding van de 
telefoniecentrale is vanuit de VNG (GT Connect) in samenwerking met circa 250 andere gemeenten 
Europees aanbesteed. De gunning hiervan heeft recentelijk door de VNG plaatsgevonden, inclusief de 
Proof of Delivery. Deze is door de VNG in augustus goedgekeurd. Daarna konden de deelnemers zich in 
verbinding stellen met de nieuwe leverancier voor een implementatieperiode. De gemeente Stichtse Vecht 
is een van de eerste deelnemers die overgaat naar de nieuwe leverancier. 
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Pag.  Vraag 15 
9 Inzake beschikbare subsidies (6e bullit): 

Kansrijke projecten worden bekeken of uitgewerkt.  
• Wanneer kan de Raad meer informatie verwachten over de inhoud van de uitwerkingen?  
• Heeft de Raad een keuzemogelijkheid binnen de opties die de subsidiescan laat zien? 
• De door het externe bureau uitgevoerde gemeentebrede scan is vooralsnog niet naar 

tevredenheid opgeleverd. De conclusies waren te algemeen geformuleerd. Het bureau maakt nu 
een verdiepingsslag. Naar verwachting komt het rapport eind september/begin oktober 
beschikbaar.  

• Aan de hand van het rapport wordt bezien of er kansrijke projecten zijn die uitwerking behoeven 
en of er opties zijn. 

 
PvdA 
Pag. Vraag 16 
10 Op pagina 10 wordt aangegeven dat de hogere loon- en prijscompensatie voor de raad naar 

verwachting 15.575 euro zal bedragen. Kunt u aangeven waarop deze verwachting is gebaseerd? 
Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging van 2%, de werkelijke 
stijging is 3,3%. 

 
CU/SGP 
Pag. Vraag 17 

6 1e bullit 
• Is er voor het project integraal digitaal werken een plan(ning)? 
• Ligt het project integraal digitaal werken op plan(ning)? 
• Zo dat niet het geval is wat is dan de afwijking in tijd en op het budget? 
• Ja. 
• Ja.  
• N.v.t. 

 
Pag. Vraag 18 

6 1e bullit 
De verwachting dat de koppeling ...... in september gereed is. Is dat conform plan(ning)? 
Ja. 

 
Pag. Vraag 19 

7 1e bullit 
• Wat wordt er bedoeld met 40 meter en 477 meter bouwvergunningen?  
• Waarom wordt dit in meters uitgedrukt? 
• In 2019 is de eerste 40 strekkende meter bewerkt en opgeleverd. De 477 strekkende meter betreft 

de resterende meters die nog bewerkt en opgeleverd moeten worden.  
• Archiefwerkzaamheden worden gemeten en gecalculeerd in strekkende meters en niet in 

aantallen dossiers, omdat “dunne en dikke” dossiers verschillende hoeveelheden documenten 
bevatten en daardoor verschillende bewerkingstijden hebben. 
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Pag. Vraag 20 
7 3e bullit 

• Hoeveel signalen (waarvan er medio 2019 20 waren afgehandeld) heeft de LAA afgegeven? 
• Op hoeveel signalen van de LAA was er gerekend? 
• Waarom is er een groot verloop bij de BOA's? 
• Inclusief de 20 die zijn afgehandeld in totaal 70. Dat aantal wordt regelmatig ververst en kan dus 

nog oplopen voor de rest van het jaar. Er wordt nu extra ingezet op het afhandelen van die 
signalen. 

• Het landelijke project LAA heeft aangegeven dat een gemeente van onze grootte ongeveer 150 
signalen per jaar zou kunnen krijgen. Aangezien dit het eerste volledige jaar is dat Stichtse Vecht 
op de LAA is aangesloten is voorlopig van die schatting uitgegaan. 

• De meest voorkomende oorzaak is de werving door de Douane, die voorsorteert op een mogelijke 
Brexit en extra capaciteit nodig heeft op luchthavens en in zeehavens. Dit probleem speelt op 
landelijk niveau (zie ook vraag 12) 

 
Pag. Vraag 21 

7 4e bullit 
Met betrekking tot de aanbesteding integrale telefonievoorziening. 
• Was er voor de genoemde acties een planning? 
• Zijn de genoemde voorgenomen acties conform die planning? 
• Ja. 
• Ja. Zie voor meer informatie het antwoord over dit onderwerp op de vraag van GroenLinks/Mw. 

Karamat-Ali (vraag 14) 
 
Pag. Vraag 22 

8 5e bullit 
Heeft er al een keer een presentatie bij de pioniersgroep plaatsgevonden? 
Ja, op 4 juli 2019. De presentatie is ter kennisname geplaatst bij de stukken van de agenda Pioniersgroep 
van 10 september 2019. 

 
Pag. Vraag 23 
11 Onder kopje I&A 3e alinea. 

Eind 2019 of op een nader te bepalen moment in 2020...... 
De telefonievoorziening wordt volgens een eerdere opmerking in de Bestuursrapportage toch in 2e 
kwartaal 2020 verwacht? 
Ja. Zie voor meer informatie het antwoord over dit onderwerp op de vraag van GroenLinks/Mw. Karamat-
Ali (vraag 14) 

 
Pag. Vraag 24 
13 Onder kopje Investeringen 

U geeft aan dat investeringen worden doorgeschoven of doorlopen in 2020. 
In 2019 zijn dus Delen van deze projecten niet opgeleverd en zijn delen van de budgetten niet 
uitgenut. Zijn de resterende budgetten toereikend voor de (in 2020) nog te leveren (onder)delen? 
Op dit moment verwachten wij dat de budgetten voldoende toereikend zijn. Mocht dit wijzigen, zullen wij uw 
Raad tijdig informeren. 
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CDA 
Pag. Vraag 25 

7 "Het aantal onterechte briefadressen is fors teruggebracht, van rond de 35 tot 2." 
Allereerst complimenten voor het bereikte resultaat. Wat betekenen de cijfers precies?  

• Waren er 35 onterechte briefadressen of betreft het 35 signalen/vermoedens van 
onterechte briefadressen die nu zijn onderzocht?  

• Indien al vaststaat dat er nog 2 onterechte briefadressen zijn, waarom wordt daar tegen 
dan niet opgetreden? Graag toelichting. 

• Er zijn meerdere signalen onderzocht maar van 35 is komen vast te staan dat het briefadres niet 
terecht was en dat is ook gecorrigeerd. 

• Bij de 2 gevallen die nog niet waren aangepast, betreft het dermate complexe casuïstiek dat het 
briefadres nog niet direct kan worden aangepast. 

 
Pag. Vraag 26 
12 "Daartegenover staat dat wij verwachten dat de baten op OZB/RZB € 110.000 hoger worden dan 

begroot." 
Wat is de reden van deze meevaller? Graag toelichting. 
Dat komt doordat de WOZ-waarde van de objecten op de peildatum 1 januari 2018 gemiddeld hoger was 
dan waar wij bij het opstellen van de begroting zijn uitgegaan. De WOZ-waarde wordt bepaald door de 
marktwaarde op de peildatum. 

 
PVV 
Pag. Vraag 27 

6 1e bullit 
Wanneer is de externe kwaliteitsaudit inzake integraal digitaal weken gehouden en zijn de 
uitkomsten beschikbaar voor de raad. 
De externe kwaliteitsaudit betreft het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op archief- en informatiebeheer. Een 
afschrift van de IBT toezichtbrief wordt jaarlijks door de Provincie Utrecht ter kennisname naar de raad 
gestuurd. De toezichtbrief informatiebeheer 2017-2018 staat op de lijst ingekomen stukken januari 2019 
(Nr. B-11).   

 
Pag. Vraag 28 

6 3e bullit 
Klopt het dat de raad niet op de hoogte is gebracht van de inventarisatie van wensen en behoeften 
van gebruikers van de publiekshal of hebben wij dit gemist. Zo nee kunnen de uitkomsten dan 
alsnog beschikbaar komen? 
Het betrof een informeel ingericht onderzoek onder bezoekers van de hal. Vanwege de kleinschaligheid is 
dit niet gedeeld met de raad. Aan bezoekers is gevraagd welke voorzieningen zij belangrijk vonden in de 
hal. Uit het onderzoek bleek dat een koffie- en theeautomaat, gratis wifi en de pasfotoautomaat als 
belangrijkste voorzieningen werden gezien. 

 
Pag. Vraag 29 

6 Onderste bullit 
Is het college nu eindelijk bereid om, net als zoveel andere gemeenten, de Prestatieladder Sociaal 
Ondernemen te gaan halen of blijft voor de zoveelste keer bij alleen maar mooie woorden inzak 
Social Return? 
Er zijn verschillende manieren om Social Return On Investment (SROI) toe te passen als gemeentelijk 
opdrachtgever. Een van de manieren is via het keurmerk PSO. Daarbij eist de gemeente van 
opdrachtnemers een bepaalde PSO certificering. De eigen organisatie laten certificeren is geen noodzaak 
om te werken met PSO. Een andere methodiek om SROI toe te passen is via de bouwblokken methode, 
waarmee op dit moment wordt gewerkt. Beide methodieken hebben voor en nadelen. We hebben de 
ambitie om meer werk te maken van Social Return. Daarvoor kijken we naar alle mogelijkheden om te 
verbeteren, waaronder ook PSO.   
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Pag. Vraag 30 
7 2e Bullit 

Is al bekend wanneer Decos Join wél aan de vereisten van de archiefwet gaat voldoen en wat gaat 
dit kosten? 
Er wordt een oplossing voorgesteld waarbij geen technische aanpassingen in het systeem nodig zijn, maar 
extra risico-gebaseerde controles plaatsvinden op de zaken binnen Decos Join die niet volledig aan de 
vereisten van de Archiefwet voldoen. Binnen dit voorstel hoeven geen extra kosten gemaakt te worden en 
kan de oplossing dit jaar worden ingevoerd. Deze oplossing en de uitvoering hiervan wordt nog met het 
Regionaal Historisch Centrum afgestemd. 

 
Pag. Vraag 31 

- Wanneer krijgen raadsleden nu eindelijk eens de beschikking over een gemeentelijk e-mail adres? 
Hoewel dit een vraag is die geen betrekking heeft op de Bestuursrapportage kunnen wij het volgende 
melden: Op 15 februari 2019 hebben de fractievoorzitters besloten om de huidige situatie, met vrije keus in 
het gebruik van de emailadressen, niet te veranderen. 

 
Pag. Vraag 32 
10 Wanneer wordt de functie Secretaris van de Adviescommissie bezwaarschiften ingevuld? 

Er is inmiddels een secretaris geworven en die is gestart. Voor de periode waarin er een vacature was is er 
tijdelijk ingehuurd. 
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Veiligheid 
 
CU/SGP 
Pag. Vraag 33 
14 Zijn de buurtsignaleringsteams tevreden met de hoogte van de jaarlijkse vergoeding van € 200? 

Wij krijgen geen signalen dat zij niet tevreden zijn. Deze jaarlijkse vergoeding is bedoeld voor het 
organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten. Naast deze bijdrage ontvangen de signaleringsteams 
hesjes, zaklampen en folders voor promotie. 

 
Pag. Vraag 34 
14 • Welke doelen streeft het college na bij de Persoonsgerichte Aanpak (PGA)? 

• Verwacht u dat de doelen voor 2019 worden gerealiseerd? 
• Het voorkomen/terugdringen van delict- en/of overlastgevend gedrag door inzet van interventies 

op maat. Het beoogd effect is tweeledig: we willen voorkomen dat kwetsbare mensen in de 
criminaliteit verzeild raken en/of ernstige overlast veroorzaken en we willen minder recidive door 
een goede combinatie van zorg en straf. 

• De verwachting is dat wordt voldaan aan de gestelde doelen. In 2019 zijn al een aantal cases 
succesvol afgerond en de verwachting is dat er nog een aantal zullen volgen. 

 
CDA 
Pag. Vraag 35 
16 "In maart 2019 is onverwacht nog een factuur binnengekomen uit 2018 voor de uitvoering 

businesscase Kerkbrink. Omdat deze nota onverwacht alsnog is ontvangen, is hiervoor bij de 
jaarrekening 2018 geen verplichting opgenomen. Conform de regels kan een overschot 2018 op een 
structureel budget niet worden meegenomen naar 2019." 

• Wat is de reden dat de factuur later is binnengekomen?  
• Was er in 2018 een offerte gevraagd?  
• Wat is de reden dat bij het opmaken van de jaarrekening niet geconstateerd is dat er geen 

factuur is ontvangen? Graag toelichting. 
• De oorzaak ligt in de administratie van de leverancier.  
• De offerte is in 2017 aangevraagd en in 2018 definitief geworden. 
• Bij het opmaken van de jaarrekening is nogmaals aan de leverancier gevraagd om alle facturen 

van 2018 aan te leveren. Daarbij is aangegeven dat alles gefactureerd was. In 2019 kwam de 
leverancier alsnog met een factuur uit 2018. Het ontbreken van deze factuur is ook aan onze 
aandacht ontsnapt. 

 
Pag. Vraag 36 
16 "Naar aanleiding van jongerenoverlast in Breukelen Noord zijn als extra maatregel straatcoaches 

ingezet. Deze onvoorziene uitgave bedraagt € 75.000." 
• In welke periode zijn de straatcoaches ingezet?  
• Loopt dit traject thans nog, of is de inzet van straatcoaches afgerond?  
• Was dit niet op te vangen door het jeugd/jongerenwerk?  
• De straatcoaches zijn van 1 april tot 1 november 2019 actief in Breukelen Noord.  
• De inzet van de straatcoaches loopt tot 1 november 2019. 
• Zoals aangegeven in de OOV RIB van week 7 zetten wij in op meer gespecialiseerd jongerenwerk 

dat naast het reguliere jongerenwerk inzet op de aanpak van deze hardnekkig overlastgevende 
groep. Naast het feit dat de uren niet beschikbaar waren, bleek het reguliere jongerenwerk niet 
toereikend voor de hardnekkige problemen in de wijk.  
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PVV 
Pag. Vraag 37 
14 4e bullit 

Wat zijn de beweegredenen om te concluderen dat er geen aanleiding is voor het uitbreiden van 
vaste camera’s? 
Voordat vast cameratoezicht kan worden ingezet, moet aan veel voorwaarden zijn voldaan waaronder 
structurele en langdurige overlast, die niet op te lossen zijn met minder zware maatregelen. Minder zware 
maatregelen, zoals extra surveillance, preventiemaatregelen en/of flexibel cameratoezicht zorgen op dit 
moment voor het gewenste resultaat. 

 
Pag. Vraag 38 
15 1e bullit 

Zijn er al concrete resultaten bekend van het Veiligheidsinformatiesysteem? 
Het Veiligheidsinformatiesysteem geeft ons extra inzicht in de ontwikkelingen in de gemeente. Zo heeft het 
veiligheidsinformatiesysteem geholpen bij het nemen van de juiste maatregelen naar aanleiding van een 
stijging in het aantal woninginbraken in Loenen aan de Vecht in het begin van dit jaar. 

 
Pag. Vraag 39 
16 • Hoe kan een factuur onverwacht binnenkomen of is het college niet op de hoogte van de 

verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan? 
• Zijn er nog meer van dit soort verrassingen te verwachten? 
• Bij het opmaken van de jaarrekening is nogmaals aan de leverancier gevraagd om alle facturen 

van 2018 aan te leveren. Daarbij is aangegeven dat alles gefactureerd was. In 2019 kwam de 
leverancier alsnog met een factuur uit 2018. Het ontbreken van deze factuur is ook aan onze 
aandacht ontsnapt. 

• Nee 
 
Pag. Vraag 40 
16 Straatcoaches Breukelen Noord 

Zijn er al resultaten bekend van de straatcoaches? 
De afgelopen maanden zijn er geen meldingen meer binnengekomen die te relateren zijn aan de overlast 
gevende groep. Dit resultaat is tot stand gekomen door een pakket aan maatregelen, zoals de flexibele 
camera, verhoogd politietoezicht, nieuwe verlichting onder de flat en inzet van straatcoaches. 
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Fysiek 
 
GroenLinks/Hr. Verstoep 
Pag. Vraag 41 
21 Taakveld verkeer 

Zijn de vele meldingen, die het nadeel veroorzaken geanalyseerd? Is er sprake van verslechtering 
van de algemene staat van de wegen in Stichtse Vecht? Of zijn de meldingen verklaarbaar en 
incidenteel? 
De meldingen zijn niet geanalyseerd en er is dan ook niet aan te geven of dit incidenteel is, of er sprake is 
van een trend. De meldingen worden beoordeeld op basis van de landelijke richtlijnen en indien nodig 
hersteld. 
Na de volgende weginspectie die eind 2019 staat gepland kan er weer een vergelijk worden gemaakt met 
de voorgaande jaren en wordt inzichtelijk of er sprake is van een verslechtering van de kwaliteit. Medio 
2020 wordt hiervan het resultaat verwacht.  

 
Pag. Vraag 42 
23 Afwijkingen investeringen 

De overschrijding van oude kern en herenweg met +/-  40%/ 50% is fors. Is er vergelijkend 
onderzoek met andere gemeenten mogelijk om te kijken of deze overschrijding redelijk is of te 
wijten is aan een gebrek aan vakmanschap bij het begroten van dit soort projecten?  
Herenweg 
Het budget van projecten wordt van te voren gecalculeerd op basis van eenheidsprijzen. Het krediet is 
hierop gebaseerd. Uitkomsten uit onderzoeken, die leiden tot locatie-specifieke omstandigheden 
(bodemverontreiniging, uitvoering onder archeologische begeleiding, beeldkwaliteit) of tijdelijke 
maatregelen om de bereikbaarheid te garanderen zijn niet meegenomen in de oorspronkelijke ramingen 
(en het daarmee beschikbaar gestelde krediet). Vlak voor de start van de uitvoering bleek dat het initiële 
document (rioleringsplan uit 2017) niet correct was. Er moesten aanpassingen in het ontwerp en uitvoering 
worden doorgevoerd. Dit heeft tot kostenstijging geleid.  
Oude Kern 
Bij het vaststellen van de budgetten voor Kockengen Waterproof in 2015 zijn de grenzen van de fases 
theoretisch bepaald. Het blijkt bij uitvoering dat in de praktijk over deze grenzen heengegaan wordt en dus 
werkzaamheden vanuit een volgende fase eerder meegenomen wordt. Hierdoor ontstaat in deze fase een 
overschrijding, maar wordt bij de uiteindelijke fase weer terugverdiend. 

 
VVD 
Pag. Vraag 43 
19 • In welke fase van planontwikkeling, van initiatief tot realisatie zijn de genoemde ca. 40 

woningbouwplannen?  
• Welke initiatieven zijn in de wacht gezet in verband met het ontbreken van de benodigde 

ambtelijke capaciteit?  
• Zijn er nog andere oorzaken voor het in de wacht zetten van initiatieven en zo ja door welke 

oorzaken? 
• Van de lopende woningbouwplannen zitten er 20 in de initiatieffase, 7 in de ontwerpfase, 3 in de 

voorbereidingsfase en 13 in de realisatiefase 
• Op dit moment staan ca. 15 initiatieven in de wacht. Dit zijn initiatieven variërend van inbreiding, 

herontwikkeling, transformatie tot uitbreiding. In omvang variërend van ca. 10 tot een paar 
honderd woningen.  

• Lange besluitvormingstrajecten en juridische obstakels waardoor lopende projecten meer inzet 
vragen en voorts extra initiatieven door gunstig economisch tij. 

 
Pag. Vraag 44 
19 Zijn er al concrete afspraken en/of resultaten te melden uit het overleg “ontwikkeltafel sociale 

woningbouw”? 
De gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de Woondeals van de Regio Utrecht. 
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Pag. Vraag 45 
19 Welke garanties heeft de gemeente afgesproken met de woningbouwcorporaties dat bij verkoop 

van een sociale huurwoning door de corporaties het vrijkomende budget weer ingezet om nieuwe 
(sociale huur)woningen toe te voegen? 
In de prestatieafspraken legt de gemeente samen met de corporaties vast hoeveel sociale huurwoningen 
verkocht of gesloopt worden en hoeveel nieuwe sociale huurwoningen daarvoor teruggebouwd worden. Dit 
zijn geen harde garanties maar de corporaties zijn wel aanspreekbaar op deze prestatieafspraken. Als het 
door omstandigheden niet lukt om de afspraken gestand te doen, treden gemeente en corporaties opnieuw 
in overleg met elkaar. In de prestatieafspraken zit een wederkerigheid, corporaties willen graag investeren 
in nieuwbouw om hun voorraad op peil te houden en te vergroten maar gemeenten moeten dan ook 
nieuwbouwlocaties beschikbaar stellen of meewerken aan het terugbouwen van extra woningen bij 
sloop/nieuwbouw door een corporatie. De corporaties besteden het vrijkomende budget bij verkoop van 
een sociale huurwoning niet 1 op 1 voor de nieuwbouw van een sociale huurwoning, het budget kan 
bijvoorbeeld ook voor verduurzaming ingezet worden. Op dit moment verkopen de corporaties slechts 2 à 3 
woningen per jaar. Het is nog steeds zo dat de totale voorraad van sociale huurwoningen licht stijgt en 
zeker niet daalt in onze gemeente.   

 
Pag. Vraag 46 
20 Is de lokale fietsagenda al opgesteld? Zijn er al concrete resultaten te benoemen uit het overleg? 

Zijn er fietsprojecten aangemeld? Zijn er subsidies verleend voor fietsprojecten? 
Met de provincie en in U10 verband we daar nog mee bezig. Eerste projecten zijn al wel benoemd en 
ingebracht. Hierover zijn we in gesprek. Wij kijken nu vooruit om nieuwe projecten aan te melden. 

 
Pag. Vraag 47 
20 Openbaar vervoerplannen U-OV en Syntus 

Heeft het gesprek met de provincie al plaatsgevonden en zijn er resultaten te melden? 
Er hebben verschillende gesprekken met provincie plaatsgevonden waarin de zorgen die in de raad geuit 
zijn, zijn neergelegd. Wij verwachten dat hier gehoor aan gegeven zal worden. Uitsluitsel hierover krijgen 
we pas omstreeks oktober als GS gaat besluiten over alle voorgenomen wijzigingen. U zal door ons t.z.t. 
nader geïnformeerd worden. 

 
GroenLinks/Mw. Karamat-Ali 
Pag. Vraag 48 
18 Inzake de extra impuls voor achterstallig groenonderhoud (3e bullit): 

Het voorstel is om EUR 150.000,- te onttrekken uit de Algemene Reserve.  
• Was dit bedrag binnen de Algemene Reserve al gealloceerd?  
• Ten koste van welke post zou de voorgestelde onttrekking gaan? 
• In het Taakveld Openbaar Groen op pag. 21 staat een nadeel genoemd van EUR 277.715,-.  

Is in dit genoemde bedrag meegenomen het bedrag dat nog eventueel uit de Algemene 
Reserve dient te worden onttrokken? 

• Ja 
• Bestemd voor groenonderhoud conform collegewerkprogramma. 
• Naast de onttrekking van € 150.000 verwachten wij nog een tekort van € 277.715. 

 
Pag. Vraag 49  
19 Inzake de woningbehoefte (3e bullit): 

• Er is regionaal onderzoek uitgevoerd, maar hoe zit het met de woningbehoefte binnen 
Stichtse Vecht?  

• Wie bepaalt of er een aanvullend onderzoek dient te komen op dit terrein? 
• Het regionale onderzoek van eind 2018 is ook op gemeentelijk niveau gedaan, deze cijfers zijn 

gebruikt voor de actualisatie van de woonvisie. In vervolg op de gemeentebrede cijfers wordt nu 
ook de woonbehoefte per kern geanalyseerd. Dit in opdracht van de raad.  

• Dat kan in samenspraak met de regio gaan maar het kan ook opgedragen worden door de raad. 
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Pag. Vraag 50 
19 Inzake de druk op de woningmarkt (4e bullit): 

Er liggen initiatieven in de wacht, de gemeente wacht in dit kader op beschikbaarheid van 
ambtelijke capaciteit. Maar onder welke voorwaarden/omstandigheden zal die benodigde capaciteit 
vrij komen? 
Enerzijds komt ambtelijke capaciteit vrij zodra lopende projecten worden afgerond (woningen en openbaar 
gebied opgeleverd). Anderzijds kan extra capaciteit worden ingehuurd als daarvoor de vereiste middelen 
worden vrijgemaakt. Kanttekening hierbij is dat het inschakelen van een projectleider alleen niet afdoende 
is. Uitbreiding van ambtelijke capaciteit in de breedte is dan noodzakelijk.   

 
PvdA 
Pag. Vraag 51 
17 6e bullit: 

• Wordt er in de startnotitie RES ook aangegeven welke initiatieven de gemeente heeft 
genomen om subsidies vanuit provincie en rijk te verkrijgen voor zonnevelden in bv het 
westelijk weidegebied? 

• Zijn er ook andere subsidiemogelijkheden onderzocht om bewoners te ondersteunen bij 
het installeren van zonnepanelen op daken? 

• Nee, wij hebben als gemeente alleen een toetsende rol, projectontwikkelaars komen bij de 
gemeente met voorstellen en zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van bv SDE+ 

• Deze zijn niet onderzocht. Zonnepanelen zijn rendabel en er  is hiervoor BTW aftrek en een 
salderingsregeling. 

 
Pag. Vraag 52 
18 Laatste bullit 

• Kunt u aangeven wanneer, bij benadering, het locatieonderzoek afvalscheidingsstation is 
afgerond en wanneer, ook bij benadering, het station een feit zal zijn? 

• Welke mogelijke locaties worden onderzocht? 
• Het 1e locatieonderzoek afvalscheidingsstation is inmiddels afgerond en zal nog dit jaar in een 

vertrouwelijke vergadering van de commissie Fysiek Domein worden besproken met de raad. Het 
is op dit niet mogelijk om aan te geven wanneer het station een feit zal zijn, omdat er sprake is 
van teveel onzekerheden 

• De te onderzoeken locaties zijn vertrouwelijk. 
 
Pag. Vraag 53 
19 Er wordt gesproken over de ‘ontwikkeltafel sociale woningbouw’.  

• Kunt u aangeven hoe vaak tot heden (28 augustus 2019) de ‘gemeente’ met de 
woningbouwverenigingen overleg heeft gepleegd?  

• In welke frequentie komen beide partners bijeen in de nabije toekomst? 
• Welke onderwerpen waren/worden geagendeerd voor de besprekingen? 
• Er is op 11 maart een ontwikkeltafel sociale woningbouw geweest, daarnaast is er op 28 mei een 

evaluatie geweest van de prestatieafspraken 2019, op 17 juli en 4 september zijn er bestuurlijke 
overleggen geweest over de prestatieafspraken voor 2020, op 18 juli is er een overleg geweest 
over huisvesting kwetsbare doelgroepen en op 10 september is er een werksessie geweest over 
de onderwerpen betaalbaarheid/beschikbaarheid en verduurzaming. Tenslotte zijn er gemiddeld 
twee keer per jaar afspraken met de autoriteit wonen en de wethouder wonen om het functioneren 
van de corporaties te bespreken.   

• De ontwikkeltafel vindt 2 keer per jaar plaats, voor de prestatieafspraken is 5x per jaar contact, 
voor overige onderwerpen worden gelegenheidsafspraken gemaakt. 

• Beschikbaarheid van betaalbare woningen, huisvesting kwetsbare doelgroepen, verduurzaming, 
leefbaarheid, investeringscapaciteit corporaties, ontwikkelingen in de regio.  
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Pag. Vraag 54  
19 2e bullit 

In U-10 verband worden expliciet Breukelen en Loenersloot als knooppunt genoemd. In hoeverre is 
het college voornemens met gedeputeerde staten het oprekken van de rode contour aldaar  te 
bespreken? 
De knooppuntgedachte is onderdeel van de REP. De provincie zit aan tafel bij de ontwikkeling van de REP 
en de REP is ook een bouwsteen voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Daarbij liggen de 
knooppunten Maarssen en Breukelen binnen de rode contour. De gedachten over knooppunt Loenersloot 
zullen vanzelfsprekend (in relatie met de regio) met de provincie worden gesproken. 

 
Pag. Vraag 55 
20 Er wordt gesproken over het veiliger maken van de schoolomgevingen van de Ludgerusschool in 

Loenen en Het Kockenest in Kockengen. Kun u concreter zijn betreffende uw plannen: wanneer 
bent u wat van plan? 
In het voorjaar heeft er een gesprek met de schooldirectie en ouderraad plaatsgevonden en zijn enkele 
maatregelen besproken. In het najaar vindt er een vervolggesprek plaats om tot een definitieve keuze van 
de maatregelen te komen t.b.v. de uitvoering uiterlijk in het voorjaar van 2020. 
Het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving van Het Kockenest in Kockengen lift mee met 
Kockengen waterproof. Er zullen maatregelen zoals het aanbrengen van schoolzones, een Kiss en Ride 
strook worden gerealiseerd. 

 
Pag. Vraag 56 
20 Pagina 20 5e bullit 

Kunt u bij dit onderwerp wat specifieker/concreter zijn? Wat zijn bijvoorbeeld de onderwerpen in 
‘het gesprek … met de provincie’? 
Er hebben verschillende gesprekken met provincie plaatsgevonden waarin de zorgen die in de raad geuit 
zijn, zijn neergelegd. Wij verwachten dat hier gehoor aan gegeven zal worden. Uitsluitsel hierover krijgen 
we pas omstreeks oktober als GS gaat besluiten over alle voorgenomen wijzigingen. U zal door ons t.z.t. 
nader geïnformeerd worden. 

 
Pag. Vraag 57  
24 Riolering 

Is het (technisch) mogelijk de beschreven voordelen van in totaal 413.951 euro geheel of 
gedeeltelijk in de Algemene Reserve te storten? 
Voor alle duidelijkheid: wij vragen niet naar de wenselijkheid of onwenselijkheid, maar naar de 
technische mogelijkheid. 
Technisch gezien is dit mogelijk. 
 
De BBV meldt hierover het volgende: “Wellicht ontstaat de indruk dat via de rioolheffing geïnd geld altijd 
voor het rioleringsdoel moet worden aangewend. Bij een bestemmingsreserve riolering, die gevoed wordt 
uit efficiency- en of aanbestedingsvoordelen op rekeningbasis, hoeft dit echter niet. De raad heeft de 
bevoegdheid om een dergelijke bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene 
middelen. Men moet dus goed onderkennen of geïnd geld in een voorziening of in een reserve terecht 
komt”. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft geen bestemmingsreserve riolering. We hebben ervoor gekozen om de 
voor- en nadelen ten gunste/ten laste van de egalisatievoorziening riolering te brengen.  
Het betreft immers gemeenschapsgeld, dat wij heffen voor een bepaald doel. 
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CU/SGP 
Pag. Vraag 58 
23 Onder het kopje 'Investeringen' 

Bijna alle genoemde investeringen vallen hoger uit dan begroot. 
Hoe komt het dat(bijna) alle genoemde investeringen zo veel hoger uitvallen? 
De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en alleen de investeringen worden genoemd waar de 
verwachting is dat deze hoger uitvallen. Het budget van projecten wordt van tevoren gecalculeerd op basis 
van eenheidsprijzen. Het krediet is hierop gebaseerd. Uitkomsten uit onderzoeken, die leiden tot locatie-
specifieke omstandigheden (bodemverontreiniging, uitvoering onder archeologische begeleiding, 
beeldkwaliteit) of tijdelijke maatregelen om de bereikbaarheid te garanderen zijn niet meegenomen in de 
oorspronkelijke ramingen (en het daarmee beschikbaar gestelde krediet). Vlak voor de start van de 
uitvoering van het project Herenweg - Gageldijk bleek dat het initiële document (rioleringsplan uit 2017) niet 
correct was. Er moesten aanpassingen in het ontwerp en uitvoering worden doorgevoerd. Dit heeft tot 
kostenstijging geleid.  
 
Bij het vaststellen van de budgetten voor Kockengen Waterproof in 2015 zijn de grenzen van de fases 
theoretisch bepaald. Het blijkt bij uitvoering dat in de praktijk over deze grenzen heengegaan wordt en dus 
werkzaamheden vanuit een volgende fase eerder meegenomen wordt. Hierdoor ontstaat in deze fase een 
overschrijding, maar wordt bij de uiteindelijke fase weer terugverdiend. 

 
 
CDA 
Pag. Vraag 59  
19 "Doorverkoop van sociale huurwoningen heeft geen relevant effect op de sociale 

woningvoorraad, het gaat om enkele woningen per jaar op een totale voorraad van ca. 6000 sociale 
huurwoningen." 

• Om meer inzicht te krijgen in de aantallen, kunt u aangeven hoeveel woningen dit betreft in 
2018 en 1e helft 2019?  

• Hoe verhoudt zich dat tot het aantal aangeboden woningen op Woningnet in de gemeente 
Stichtse Vecht in dezelfde periode 2018 en eerste helft 2019?  

• Dit betreft 6 woningen. Twee van Portaal, twee van Vecht en Omstreken en twee van Kockengen. 
U kunt deze aantallen vinden in de prestatieafspraken 2019.   

• In verhouding tot het aantal aangeboden woningen in deze periode is 6 woningen 
verwaarloosbaar. Voor de exacte aantallen verwijzen wij u naar Woningnet en/of de corporaties. 

 
 
Pag. Vraag 60 
20 "Op dit moment vindt een verkeersonderzoek plaats om te kijken of en zo ja welke oplossing voor 

de betreffende kruisingen optimaal zijn. Door het wegvallen van de in de begroting 2018/ 2019 
opgenomen BRU subsidie zal er aanvullend krediet noodzakelijk zijn. Een en ander is in de 
kadernota 2020 opgenomen." Wanneer worden de uitkomsten van dit verkeersonderzoek (naar 
verwachting) aan de raad aangeboden?  
De eerste resultaten van het verkeersonderzoek over het verkeersonderzoek Maarssenbroek worden 
gepresenteerd tijdens een informatieve commissie op 24 sept dit jaar. De uitkomsten van dit onderzoek 
zullen worden gebruikt om de juiste oplossing van de kruispunten van de Burg. Waverijn te bepalen. 

 
Pag. Vraag 61   
21 "Op het budget van dagelijks onderhoud wegen wordt een nadeel verwacht van € 80.000. Dit komt 

door de vele meldingen die worden gedaan door onze inwoners. Uit veiligheidsoverwegingen 
dienen deze meldingen te worden opgelost."  
Opmerking: De formulering is wat ongelukkig, nu lijkt het alsof we door de meldingen 80k nadeel 
hebben, terwijl we door de meldingen in staat worden gesteld de veiligheid te verbeteren en dat 
kost 80k. 
Het klopt dat er 80K wordt geïnvesteerd in de veiligheid maar hier is in de begroting geen rekening mee 
gehouden. Er is dan wel degelijk sprake van een nadeel. 
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PVV 
Pag. Vraag 62 
17 5e bullit 

Hoe kan het dat in de Bestuursrapportage nog steeds staat dat de gemeentelijke organisatie in 2022 
klimaatneutraal werkt. 
Dit is afgesproken in het College Werk Programma. 

 
Pag. Vraag 63 
18 Afval 1e bullit 

Hoe zijn de inloopbijeenkomsten afval bezocht 
De inloopbijeenkomsten voorzien duidelijk in een behoefte en worden goed bezocht. Ook de 
terugkoppeling naar de inwoners bij de 2e bijeenkomst waarbij een terugkoppeling wordt gegeven n.a.v. de 
suggesties die inwoners bij de 1e bijeenkomst meegeven aan de gemeente wordt gewaardeerd en levert 
draagvlak op voor de uitrol van het project omgekeerd inzamelen. 

 
Pag. Vraag 64 
20 Taakveld begraafplaatsen 

Bent u het met ons eens dat het op zijn zachts gezegd cru overkomt om te spreken over een nadeel 
van € 100.000,- bij het taakveld Begraafplaatsen omdat er 20 minder begrafenissen zijn geweest. 
Feit is dat er steeds meer wordt gecremeerd dan begraven. Omdat de inkomsten voor het begraven zijn 
begroot levert een lager aantal begrafenissen dan verwacht een financieel nadeel op. 
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Sociaal 
 
GroenLinks/Hr. Verstoep 
Pag.  Vraag 65 
31 Taakveld maatwerk dienstverlening 

In hoeverre is het een beleidsdoel van het college om deze overschrijding (1,8 miljoen) lokaal terug 
te brengen? Welk ambitieniveau wordt hierbij gehanteerd? 
Eén van de uitgangspunten van beleid is dat uitvoering moet plaatsvinden binnen de vergoedingen die het 
Rijk beschikbaar stelt. Omdat deze Rijksbijdragen de afgelopen jaren steeds verder gedaald zijn en de 
uitgaven juist stijgen, worden we geconfronteerd met tekorten. Tekorten konden in de afgelopen jaren 
verrekend worden met de risicoreserve Sociaal Domein, maar die reserve raakt uitgeput. Het college stelt 
zich op het standpunt dat tekorten binnen de eigen programma’s opgevangen moeten worden Het 
ambitieniveau blijft onverminderd hoog. Maatregelen zijn dus noodzakelijk. 

 
VVD 
Pag. Vraag 66 
29 Via een pilotaanvraag Duale Trajecten zijn financiële middelen aangevraagd bij het ministerie van 

SZW. Waarom is de aanvraag niet gehonoreerd? 
Binnen onze gemeentegrootte (middelgroot) was er voor heel het land ruimte voor twee pilots in het 
programma van SZW. De aanvraag is beoordeeld met een 7,9 van de maximaal 10 behaalbare punten, 
maar dat bleek helaas niet voldoende te zijn om de subsidie gegund te krijgen. 

 
Pag. Vraag 67 
29 Bij een doeltreffend re-integratiebeleid horen rechten, maar ook plichten. Is in de eerste helft van 

2019 maatwerk conform de motie “Slim vertrouwen” en/of handhaving ingezet en zo ja bij hoeveel 
personen? We gaan ons voorbereiden op experimenteren met de tegenprestatie met een passende 
doelgroep. Over welke passende doelgroep gaat het hier en hoe ver staan de voorbereidingen? 
Ja, er wordt ingezet op maatwerk en elementen uit de motie Slim Vertrouwen zetten we in bij de uitvoering 
van de Participatiewet. Er vindt evenwel geen aparte registratie plaats, waardoor niet aan te geven valt in 
hoeveel gevallen bijvoorbeeld maatwerk is toegepast. Een nadere toelichting op de wijze waarop uitvoering 
gegeven wordt aan de motie Slim Vertrouwen volgt binnenkort in de vorm van een RIB.  
 
Wat betreft de tegenprestatie benutten wij 2019 om ons te oriënteren op de mogelijkheden om tot een 
geslaagde uitvoer te komen. We blijven voornemens om in 2020 te starten met een experiment met de 
tegenprestatie. 

 
Pag. Vraag 68 
30 Hoeveel bedraagt de extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren en welke oorzaken zijn 

hiervoor? 
Ieder jaar worden openstaande vorderingen (op cliënten) buiten invordering gesteld, o.a. op grond van de 
beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal. De bedragen die buiten invordering worden gesteld, 
worden opgevangen uit de voorziening dubieuze debiteuren. Om deze voorziening op het benodigde 
niveau te houden is in 2019 naar verwachting een storting nodig die niet is begroot. Op basis van de 
huidige stand van zaken wordt voorzien dat een storting nodig is van circa € 175.000. Het definitieve 
bedrag kan pas aan het einde van het jaar worden vastgesteld. 
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GroenLinks/Mw. Karamat-Ali 
Pag. Vraag 69 
27 Inzake verzorgingstehuis in Maarssenbroek (7e bullit): 

Welke verdere stappen zullen in dit kader worden genomen en op welke wijze zal worden bepaald 
voor welke organisatievorm de gemeente wenst te gaan? 
In algemene zin zijn voor dit proces andere partijen nodig. Er hebben zich vooralsnog geen andere partijen 
aangemeld. In het geval van Bisonspoor is in het vastgestelde bestemmingsplan ruimte opgenomen voor 
het realiseren van zorgwoningen en een gezondheidscentrum. Verder zijn er op dit moment geen andere 
concrete plannen voor het vestigen van een verzorgingstehuis in Maarssenbroek. 

 
Pag. Vraag 70 
28 Inzake regionale tactische agenda (5e bullit): 

Daar staat genoteerd dat inspanningen in de regionale transformatie bijdragen aan de lokale 
doelen. Op welke wijze dragen deze bij? Wat kunnen we leren uit de regio? 
Alle inspanningen in de regio vinden in de uitwerking zijn beslag op lokaal niveau. Een voorbeeld hiervan is 
de uitvoering van de maatwerktafels. In de eerste drie kwartalen zijn er in totaal voor Stichtse Vecht 8 
maatwerktafels georganiseerd. De lessen die daaruit geleerd worden, worden lokaal door Stichtse Vecht 
ingebed in de lokale organisatie. Ook de overige projecten op de regionale tactische agenda laten een 
soortgelijk beeld zien.  

 
Pag. Vraag 71 
29 Inzake duale trajecten (1e bullit): 

De aanvraag voor financiële middelen bij het ministerie werd niet gehonoreerd. Wat is de 
aangegeven reden van afwijzing? Aan welke voorwaarden voldoet onze gemeente in deze niet? 
Binnen onze gemeentegrootte (middelgroot) was er voor heel het land ruimte voor twee pilots in het 
programma van SZW. De aanvraag werd als goed beoordeeld met een 7,9 van de maximaal 10 
behaalbare punten, maar dat bleek helaas niet voldoende te zijn om de subsidie gegund te krijgen. . 

 
Pag. Vraag 72 
29 Inzake het handhavingsbeleid (2e bullit): 

"Wanneer men zich niet houdt aan de opgelegde tegenprestatie, wordt in principe handhaving 
ingezet."  

• Wat houdt de maatregel "handhaving" in deze in?  
• Wat beoogt de gemeente hiermee te bereiken? 

Wanneer de tegenprestatie wordt opgelegd moet men daaraan meewerken. Wanneer dat niet gebeurt, 
moet daarop worden gehandhaafd. Het college benut dit jaar om het beleid met betrekking tot de 
tegenprestatie uit te werken. Daar maakt de handhaving ook deel van uit. Dat kan zijn in de vorm van een 
maatregel, maar er kan wellicht ook voor een andere passende oplossing worden gekozen. 

 
Pag. Vraag 73 
31 Inzake Taakveld Maatwerkdienstverlening, WMO: 

• Hoe gaan we om met de stijging van de aanvragen in relatie tot het (te verwachten) tekort 
van EUR 700.000,-?  

• Wat is de reactie van de gemeente richting individuele inwoners die vanaf nu een verzoek 
onder ondersteuning indienen? 

De Wmo is net als de Jeugdwet en de Participatiewet een openeinderegeling. Individuele inwoners die een 
beroep doen op de Wmo worden niet anders behandeld dan degenen die inmiddels een beroep gedaan 
hebben op de gemeente. Wel worden beheersmaatregelen voorbereid en  richten we onze processen zo 
efficiënt en doeltreffend mogelijk in. 
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CU/SGP 
Pag. Vraag 74 
26 2e bullit 

De zin: Het geeft ook richting bij de beantwoording van de vraag welke rol wij als gemeentelijke 
overheid willen spelen. 

• Op welke wijze wordt deze vraag, over die rol, onder de aandacht van de gemeenteraad 
gebracht? 

• Bedoelt u hiermee dat de ambtelijke organisatie richting geeft aan de beantwoording van 
een vraag waarop de gemeenteraad antwoord moet geven? 

Wij veronderstellen dat de gemeentelijke rol (per cluster) bekend is bij uw gemeenteraad; u heeft immers 
zelf het Dienstverleningsmodel vastgesteld en in 2017 herbevestigd. U heeft de noodzakelijke middelen 
vrijgemaakt om deze opdracht tot uitvoering te brengen.  
Wij bedoelen met deze zin dat wij bij de inrichting van de clusters rekening houden met de rolopvatting 
zoals door de raad is besloten. De rollen waar we het dan over hebben zijn bijvoorbeeld die van beleids- of 
uitvoeringsregisseur of uitvoerder. Daar waar we afwijken van het vastgestelde kader zullen we dat 
motiveren en toelichten. 

 
Pag. Vraag 75 
27 1e bullit 

Het project loopt van 2018 - 2023 
Waarom loopt dit project zo lang (5 jaar!)? 
De innovatie van het doelgroepenvervoer is een ingewikkeld en langdurig proces door vele factoren. 
Doelgroepenvervoer kent verschillende vervoersstromen (leerlingenvervoer, vervoer jeugd en Wmo en 
Regiotaxi), contractvormen, bekostigingsvormen, samenwerkingsvormen etc.  

 
Pag. Vraag 76 
27 Laatste bullit 

Is met de raad afgestemd of zorgwoningen en gezondheidscentrum in Bisonspoor de gewenste 
invulling is van een 'actieve houding ten opzichte van een verzorgingshuis in Maarssenbroek'? 
Nee, dit is niet afgestemd. Dit is een ambitie opgenomen in het collegewerkprogramma. 

 
Pag. Vraag 77 
29 1e bullit 

Wat zijn duale trajecten? 
Duale trajecten zijn trajecten waarin twee aspecten gelijktijdig ontwikkeld worden. Zoals wordt benoemd in 
de 1e bullit op pagina 29 gaat het in de context van de Wet inburgering om trajecten voor statushouders 
waarin werk en inburgering gelijktijdig aandacht krijgen. Nu gebeurt dat te vaak volgtijdelijk omdat 
statushouders zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen inburgering. Via de nieuwe wetgeving wordt 
geregeld dat dit een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt. 

 
Pag. Vraag 78 
30 Onder kopje Taakveld Wijkteams 

Waardoor komt het nadeel van € 27.000? 
Dit kunt u lezen in de toelichting direct onder de tabel onder het kopje Taakveld Wijkteams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Samenleving 
 
GroenLinks/Hr. Verstoep 
Pag. Vraag 79 
33 Economie 

In hoeverre wordt amendement van CU/ SGP t.a.v. het vestigingsklimaat uitgevoerd en gemeten? 
“Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht door middel van een 
beter ondernemersklimaat; een klimaat dat ondernemers aantrekt en behoudt binnen onze 
gemeentegrenzen.”  
Door een set van activiteiten en maatregelen bevorderen we de economische vitaliteit. Dit kan overigens 
spanning opleveren met andere belangen (bijvoorbeeld klimaat en wonen). Enkele voorbeelden van 
activiteiten zijn: 

• Met ondernemersverenigingen in de drie grootste winkelgebieden zijn wij periodiek in gesprek 
over hoe wij als gemeente het vestigingsklimaat voor hen kunnen verbeteren. 

• Er zijn twee Accountmanagers Bedrijven die regelmatig contact hebben met ondernemers en voor 
hen als eerste aanspreekpunt fungeren binnen de gemeente. In samenwerking met het 
werkgeverservicepunt en Kansis brengen zij inwoners met een uitkering en/of afstand tot de 
arbeidsmarkt in contact met ondernemers, met als doel hen aan een baan te helpen.  

In hoeverre onze inspanningen leiden tot meer werkgelegenheid, een beter ondernemersklimaat en 
behoud van ondernemers binnen te gemeentegrenzen is af te lezen uit de cijfers op 
www.waarstaatjegemeente.nl . Op deze website zijn o.a. cijfers te vinden over: het aantal vestigingen per 
1000 inwoners, het aantal banen per 1000 inwoners, het aantal bedrijfsoprichtingen, het aantal 
bedrijfsopheffingen, scores voor het ondernemersklimaat en scores voor het vestigingsklimaat. 

 
Pag. Vraag 80 
33 In hoeverre wordt motie logistieke hub uitgevoerd? Wat is de huidige status? 

Naar aanleiding van de motie is een onderzoek in uitvoering. Wij verwachten de resultaten hiervan in het 
vierde kwartaal. Dit is later dan verwacht omdat het onderzoek meer tijd vraagt. 

 
Pag. Vraag 81 
35 Welke initiatieven vanuit het kompas kwaliteitstoerisme zijn opgepakt? 

- Uitwerking van een ‘Buitenplaatsenbus 120 tussen Utrecht en Amsterdam’’; Reizigers worden op 
deze buslijn gewezen op de schatten die onderweg te zien of te bezoeken zijn.  

- Een recreatiekaart Vecht & Loosdrechts Plassengebied 
- Deelname aan tv-programma De Keuken van Utrecht 

 
Pag. Vraag 82 
38 Onderwijs 

In de beleidskader onderwijshuisvesting komt ook Broeckland aan de orde. Wat is de status van 
mogelijke renovatie/nieuwbouw scenario’s van het Broeckland college? 
Die status is nog ongewijzigd, we zijn in gesprek met Broeckland. We gaan nog steeds uit van renovatie en 
uitbreiding. 

 
GroenLinks/Mw. Karamat-Ali 
Pag. Vraag 83 
34 Inzake cultuur (6e bullit): 

"De waardering voor cultuurverenigingen wordt meegenomen in de evaluatie".  
• Welke waardering wordt hier bedoeld?  
• Wie waardeert er? Hoe zal de uitkomst van deze waardering terug te zien zijn in het 

subsidiebeleid? 
• De onderscheidende waarde die cultuur heeft in onze samenleving en dus ook de waardering 

voor de verschillende cultuurverenigingen.  
• De raad stelt de kaders vast en het college geeft uitvoering aan het subsidiebeleid en stelt per jaar 

een bestedingsvoorstel cultuur op zoals omschreven in het collegewerkprogramma.  
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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CU/SGP 
Pag. Vraag 84  
33 1e bullit 

• Waarom is er een derde peiling nodig? 
• Waarom is er niets gedaan op basis van de eerste en de tweede peiling? 
• Een derde peiling is nodig, omdat we actueel inzicht willen in hoe de kwaliteit van de 

dienstverlening aan ondernemers wordt ervaren door ondernemers. De eerste peiling was in 
2015, de tweede in 2017.  

• Op basis van beide peilingen zijn er verbeteracties doorgevoerd. Voorbeelden zijn: het aanstellen 
van een extra accountmanager voor ondernemers, een digitale nieuwsbrief voor ondernemers, 
verbeteren vindbaarheid informatie op de website, het jaarlijks organiseren van de Dag van de 
Ondernemer en het oprichten van een ondernemerslijst voor opdrachten van de gemeente. 

 
CDA 
Pag. Vraag 85 
34 "Op basis van een eerste verkenning hebben wij geconcludeerd dat een mediafonds voor alleen de 

gemeente Stichtse Vecht te klein is voor een goede werking (budget en aanvragers) van een nieuw 
in te stellen mediafonds. Daarnaast is er een landelijke regeling voor onderzoeksjournalistiek die 
veel componenten in zich heeft van het Leids Mediafonds. Hier kunnen dus ook journalisten uit 
Stichtse Vecht voor in aanmerking komen. Om te kijken of er in een groter verband de instelling van 
een mediafonds wel mogelijk is, hebben wij contact gezocht met de provincie Utrecht en bij hen de 
vraag uitgezet om de mogelijkheden te onderzoeken voor een regionaal mediafonds." 
De raad heeft aan het college opdracht gegeven een mediafonds te onderzoeken. Vooruitlopend op 
het onderzoek is een verkenning uitgevoerd, blijkens de tekst op pag. 34.  

• Graag ontvangen we betreffende verkenning naar een mediafonds op schrift.  
• Wanneer wordt deze aan de raad aangeboden?  
• Op basis van een eerste globale verkenning is geconcludeerd dat een mediafonds voor alleen de 

gemeente Stichtse Vecht te klein is voor een goede werking (budget en aanvragers) van een 
nieuw in te stellen mediafonds. Daarnaast is er een landelijke regeling voor 
onderzoeksjournalistiek die veel componenten in zich heeft van het Leids Mediafonds. Hier 
kunnen dus ook journalisten uit Stichtse Vecht voor in aanmerking komen. Om te kijken of er in 
een groter verband de instelling van een mediafonds wel mogelijk is, is contact gezocht met de 
provincie Utrecht en bij hen de vraag uitgezet om de mogelijkheden te onderzoeken voor een 
regionaal mediafonds. Op dit moment heeft het contact met de provincie nog geen concrete 
uitkomst opgeleverd. De memo van de globale verkenning is op te vragen bij de griffie. 

• Begin december 2018 is bovenstaande tekst aangeboden aan de griffie als antwoord op 
openstaande vragen vanuit de raad. Deze heeft de openstaande vraag op afgehandeld gezet.  

 
Pag. Vraag 86 
35 Het CDA is verheugd dat de opbrengsten van de nieuwe woningbouw Daalseweide ook bestemd 

gaan worden voor andere sportverenigingen die eveneens hun gedateerde sportparken moeten 
renoveren. Welke concrete mogelijkheden ziet u nog meer om het beoogde sportinvesteringsfonds 
 te voeden? 
Vooralsnog zien we alleen vanuit het project Zuilense Vecht mogelijkheden om een dergelijk 
sportinvesteringsfonds te voeden. Dit is alleen aan de orde als opbrengsten van het project hoger zullen 
uitkomen dan de kosten. Andere mogelijkheden – ook voor binnensportaccommodaties – worden nog 
onderzocht. 
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Pag. Vraag 87 
35 Het inzetten van sportkantines als multifunctionele ruimte is een prima gedachte maar hoe denkt u 

de betreffende verenigingen te kunnen ondersteunen in de faciliteiten die nodig zijn om als open 
club te kunnen functioneren?  Met welke partners bent u trouwens in gesprek? 
We faciliteren de verenigingen door hen te inspireren met mogelijke vormen van multifunctioneel gebruik 
en hen te helpen met een netwerk en de kennis die nodig zijn om dit te realiseren. Bovenal zijn we de 
verbindende schakel tussen verschillende maatschappelijke partners die ruimte voor activiteiten zoeken en 
de sportverenigingen. Denk hierbij aan partners in het welzijn, onderwijs en maatschappelijke 
ondersteuning. 
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