Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden
op dinsdag 21 mei 2019 om 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te
Breukelen.
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Yvonne van Mastrigt

Burgemeester

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de fracties Stichts Appèl en Het Vechtse Verbond.
2. Vaststellen van de agenda.
Fractie Maarsen 2000 kondigt aan een technische vraag te gaan stellen over het ter kennisname stuk
HUP.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Spreekrecht voor niet geagendeerde onderwerpen
Geen aanmeldingen.

4. Notitie griffier over transcripties
Lokaal Liberaal vindt het belangrijk om transcripties te maken van raads- en commissievergaderingen
om zo doven en slechthorenden te betrekken bij de politiek. Het bestuur moet transparant en voor
iedereen toegankelijk zijn. Ook is het voor raads- en commissieleden zelf handig om snel zaken terug
te vinden. Keuze voor optie b.
VVD is ook voorstander van openheid en transparantie maar noemt anderzijds doelmatigheid en
kostenbewustzijn. Voorstel: transcripties op verzoek. Niet iets opzetten waaraan geen behoefte is.
Raadsleden kunnen gefaciliteerd worden door eenvoudiger in audio bestanden terug te luisteren.
Fractie heeft daarvoor geen transcripties nodig.
PvdA vindt de besluitenlijsten van commissies voldoende, alleen zijn deze lastig te vinden op
internet. Sluit zich aan bij VVD wat betreft aspect kostenbewustzijn. Keuze optie a. en transcripties
commissie op aanvraag. Hoe vaak worden de transcripties bekeken.
Maarssen 2000 zegt dat het merendeel van het debat plaatsvindt in de commissies, vindt dat het doel
nog niet is bereikt, het is te voorbarig om nu al conclusies te trekken, pilot is alleen kenbaar gemaakt
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aan raadsleden en niet aan het publiek. Contact zoeken met Platform gehandicapten Stichtse Vecht.
Het besluitvormingsproces meer en beter onder de aandacht brengen van inwoners en vindbaar
maken.
GroenLinks sluit zich aan bij PvdA en VVD. Twee opmerkingen richting de griffie: transcripties
moeten op een goede manier bewerkt worden en zorgvuldig met ouderen omgaan.
Streekbelangen stelt voor bij de raad een tolk in te zetten en voor de commissies transcripties te
maken.
CDA vindt het lastig de doelgroep te kwantificeren, wat is de behoefte en hoe is het doelmatig?
Platform gehandicapten Stichtse Vecht benaderen.
ChristenUnie-SGP vindt de behoeft niet zo interessant en kiest voor optie b. Het gaat om uitbreiding
van de mogelijkheden voor inwoners om het bestuur te volgen.
PVV kiest voor optie b.
Voorzitter concludeert: nagaan hoe vaak de transcripties worden bekeken. Dan moet wel kenbaar
zijn voor het publiek dat ze er zijn en waar ze staan. Platform gehandicapten raadplegen, waar ligt de
behoefte en hoe kan daarin worden voorzien. De fracties vinden het belangrijk inwoners te betrekken
in het besluitvormingsproces daarom kiest men voor optie b omdat de transcripties daarvoor relevant
zijn. Als je bent geïnteresseerd in een onderwerp moet je veel verschillende stukken raadplegen,
meer themagericht als één compleet document (met het hele proces) opslaan zodat het makkelijker
is te vinden.
5. VRU voorlopige jaarstukken 2018, ontwerp-begroting 2020 en de geactualiseerde
begroting 2019
→ Kan als hamerstuk naar de raad.

6. Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023
CDA heeft vragen over pagina 12: er wordt gekozen voor stoelbehoud voor de beroeps in
roosterdienst en voor vrijwilligersbehoud; boeien en binden. Op welke wijze wordt dit laatste gedaan?
Hoe begeleiden wij onze brandweermensen in zware omstandigheden.
Burgemeester Van Mastrigt zegt dat dit de bedrijfsvoering betreft en verwijst voor de beantwoording
van deze vragen naar de VRU. Bij de VRU zijn ook geregeld inloopbijeenkomsten voor raadsleden
waar dergelijke vragen gesteld kunnen worden. Wat betreft de tweede vraag kan zij wel zeggen dat
dit binnen de posten zelf is belegd, men volgt daarvoor trainingen.
In reactie op een vraag van Maarssen 2000 naar de stand van zaken betreffende een actiepunt uit de
informatieve commissie op 11 december 2018, merkt zij op dat er een brief is verzonden naar de
minister, ambtenaren van de gemeente en van de VRU gaan naar het ministerie voor een gesprek.
Als er nieuws is zal zij de raad informeren.
→ Kan als hamerstuk naar de raad.
Stukken ter kennisname
- Concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 met bijbehorende reactie.
- HUP Fysieke Leefomgeving 2019 en Handhavingsjaarverslag 2018.
Ten aanzien van het HUP vraagt Maarssen 2000 of de handhaving van de APV alleen door de BOA’s
en de ODRU gebeurt en de politie daarin geen rol meer heeft.
De PvdA heeft een vraag over het Interbestuurlijk toezicht van de provincie.
Burgemeester Van Mastrigt zegt dat de politie wel een rol speelt in handhaving van de APV maar dat
de inzet wel effectief moet zijn. Soms is het beter de ODRU te laten handhaven, bijvoorbeeld bij
geluidsoverlast, omdat zij over de juiste apparatuur beschikken. Zij zal dit navragen maar het beeld
zoals geschetst door Maarssen 2000 herkent zij niet.
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Er is Interbestuurlijk toezicht van de provincie. De provincie toetst niet inhoudelijk. Procedureel waren
er aandachtspunten die dan voor 2019 konden worden meegenomen. Van de rapportage van het IBT
kan de raad kennisnemen. Zij zal navraag doen in hoeverre de punten uit het IBT zijn meegenomen
in het HUP 2019.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Actiepunten burgemeester Van Mastrigt:
-Navraag inzet politie bij handhaving APV.
- Rapportage IBT ter kennisname naar de raad en navragen in hoeverre de punten uit het IBT
zijn meegenomen in het HUP 2019.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.22-5-2019
JW
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