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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Bestuur & Financien, gehouden op 
dinsdag 25 en woensdag 26 juni 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, 
Maarssenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
VVD Arjan Wisseborn  
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 
GroenLinks  Albert Gemke (1, 2, 3a, 4a), Marja van Gaalen (3b en 4b), Ed  
  Theunen (3c en 4c) 
CDA Klaas Overbeek (1 t/m 4b), Sarah van Lindenberg-Hess 
 (4c) 
Streekbelangen Rob Roos 
PvdA Joseph Toonen 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman (1, 2, 3a, 3c, 4a en 4c) Frans de Ronde (3b en 4b) 
De PVV Kenneth Romp (1 t/m 4b), Edwin Marinus (4c) 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Afwezig 
Stichts Appèl 
 
Wethouders 
Jeroen Willem Klomps (vervangt tevens de burgemeester), Linda van Dort, Maarten van Dijk en Hetty 
Veneklaas. 
 
Verder aanwezig 
Marleen de Brouwer Teammanager Financiën 
Marjolein Romijn Programmamanager Bestuur en Dienstverlening 
Gerrit-Jan Leunenberg Programmamanager Fysiek 
Dennis Boekhout Programmamanager Sociaal en Samenleving 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. In tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken, om de 
wethouders niet aan tafel uit te nodigen, stelt de voorzitter voor in verband met de aard van de 
agendapunten wethouder Klomps uit te nodigen aan tafel en de andere wethouders per blok aan te 
laten schuiven. Het blijft de bedoeling in de commissie het debat met elkaar te voeren. De technische 
vragenronde is geweest, de voorzitter zal dan ook streng toezien op technische vragen.   
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Programmarekening 2018 
 
a. Blok 1: Bestuur, Veiligheid en Handhaving 
Complimenten worden gegeven voor de tijdige beantwoording van de technische vragen en de 
leesbaarheid van het stuk.  
Een aantal fracties heeft vragen en aandacht- en zorgpunten, zoals: 

- De drie grotere kredietoverschrijdingen (pag. 7 accountantsverslag), waarom is dit niet tijdig 
gemeld aan de raad en verwerkt in de Bestuursrapportage; welke maatregelen gaat het 
college nemen om dit in de toekomst te voorkomen 
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- Accountantscontroles zijn niet specifiek ingericht op fraude (pag. 29), zijn er voornemens hier 
iets aan te doen 

- Delen programma’s moeten nog uitgevoerd worden, geld hiervoor reserveren 
- Op 13 november 2018 is de Motie Sturen op effecten en prestaties programmabegroting 

vastgesteld. Het is een gemiste kans dat de motie nog niet is uitgevoerd. 
 

Wethouder Jeroen Willem Klomps zegt dat het college de aanbevelingen van de accountant zal 
oppakken, het is de intentie van het college de raad tijdig te informeren over budgetoverschrijdingen, 
bijvoorbeeld via een RIB, wethouder licht de verdeling van het surplus toe. 
 
b. Blok 2: Fysiek Domein 
De fracties stellen diverse vragen en geven aandachtspunten aan zoals: 

- Veel programma’s zijn niet uitgevoerd, er is geld over dat betekent bijvoorbeeld teruggang in 
onderhoud 

- T.a.v.de riolering de noodzakelijke plannen in overeenstemming brengen met de 
werkzaamheden in de berap, percentage sociale woningbouw gaat op termijn achteruit, hoe 
gaat het college hiermee om, verzoek om periodieke voortgangsrapportage over 
woningbouw, woningbouw is prioriteit 1! 

- Vergunningverlening, doorlooptijd loopt uit de pas, is college voornemens de capaciteit uit te 
breiden 

- Financiële planning begraafplaatsen: opvolging aanbevelingen wordt in berap tegemoet 
gezien 

- Komt er voor 2020 een verbeterplan op de constatering van de accountant dat er 
onrechtmatig is aanbesteed buiten de mantel op inhuur  

- Verzoek om een informatieve commissie te beleggen over afvalinzameling 
- 10 sociale woningen in Nigtevecht staan nergens vermeld (technische vraag) 

 
De voorzitter zal het verzoek om een informatieve commissie te beleggen over afvalinzameling 
voorleggen aan het presidium.  
 
Wethouder Jeroen Willem Klomps zegt dat er een verbeterplan inkoop komt, daar is in de kadernota 
geld voor opgenomen, ook t.a.v. inhuur medewerkers wordt het proces aangepast, er is geen 
uitbreiding gepland van de capaciteit op vergunningverlening. 
 
c. Blok 3: Sociaal Domein en Samenleving 
Maarssen 2000 geeft mee dat de rekenkamercommissie in het onderzoek naar subsidies de 
aanbeveling heeft gedaan om de beoogde en gerealiseerde beleidsdoelen en prestaties terug te 
laten komen in de P&C-cyclus. Dit is nu niet goed voor elkaar. 
 

 Hamerstuk voor de raad. Maarsen 2000 geeft aan als het een bespreekstuk wordt. 
 
Toezeggingen wethouder Klomps:  

- raad beter informeren over kredietoverschrijdingen 
- aanbevelingen accountant overnemen 
- informatieve commissie over afval 
- verbeterplan inkoop 
- beantwoording nog openstaande vragen van Het Vechtse Verbond vóór de raad. 

 
4. Kadernota 2020 
De heer M. Langejan spreekt in over het afschaffen van het mantelzorgcompliment.  
 
Bij de stukken van de Kadernota zit ook de Meicirculaire 2019 met een raadsvoorstel. Er ontstaat een 
discussie of de Meicirculaire kan worden besproken bij de kadernota, Maarssen 2000 heeft dit niet 
kunnen voorbereiden.  
Wethouder Jeroen Willem Klomps zegt dat de Meicirculaire een apart agendapunt zou moeten zijn.  
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Het stuk is tijdig gepubliceerd. Het college hecht eraan dat alle 3 beslispunten in de commissie 
worden besproken.  
 
a. Blok 1 Bestuur en Veiligheid 
Een aantal fracties heeft vragen en aandacht- en zorgpunten, zoals: 

- aandacht voor de wijze waarop de gemeente met de inwoners communiceert, meer in 
contact met de inwoners, verdere digitalisering is niet de oplossing 

- Bij de prominente thema’s op pagina 1 worden gemist woningbouw en gebiedsgericht werken 
- 14,5 miljoen voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen ten koste van andere programma’s 

is erg zwaar ingezet 
- Opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen zijn niet in beeld 
- Waaraan wordt 150.000 extra voor regionale samenwerking besteed, dit valt onder normale 

collegetaak, wordt er een nieuwe bestuurslaag gecreëerd? 
- Vooraf rekenkamercommissie betrekken bij inkoop en aanbestedingsproces 
- Wat is de visie voor gebiedsgericht werken 
- Verheldering t.a.v. aanpassen verordening burgerinitiatief 
- Wat is nut en noodzaak van een extern callcenter 
- Goed contact onderhouden met de dorpsraden, rekenkameronderzoek wordt afgewacht 
- Burgerinitiatieven beter invullen, niet indammen, evalueren. 

 
ChristenUnie-SGP zal 2 moties indienen, 1 over transcripties raads- en commissievergaderingen en 
1 over communicatie (brieven in meerdere talen zodat duidelijk is dat de ontvanger actie moet 
ondernemen). Voor de 1e motie moet dekking worden aangegeven.  
 
Wethouder Jeroen Willem Klomps zegt dat de gemeente een prominentere rol in de regio wil spelen, 
het geld wordt besteed aan de juiste ambtelijke ondersteuning hiervoor, er komt geen nieuwe 
bestuurslaag, het blijft een informeel netwerk. Callcenter is nodig als achtervang voor dienstverlening 
als dat noodzakelijk is. Het burgerinitiatief wordt niet ingeperkt, met een goede verordening weten de 
inwoners waar zij aan toe zijn. Er is voldoende kennis en capaciteit zodat inzet 
rekenkamercommissie bij inkoop niet nodig is.   
 
b. Blok 2 Fysiek 
Een aantal fracties heeft vragen en aandacht- en zorgpunten, zoals: 

- Wanneer zijn de 1e resultaten te verwachten van het onderzoek naar droogte, hittestress en 
bodemdaling als gevolg van de klimaatverandering 

- Wanneer is de routekaart te verwachten 
- Zinsnede omtrent snelheidsverlaging Zuilense Ring krachtiger formuleren, er zijn 2 moties 

over aangenomen 
- De zin op pag. 8 over kostenstijging van ca. 3 euro aanpassen, is onduidelijk, moet voor alle 

woningen gelden 
- Aanleg van rotondes Burg. Waverijnweg heroverwegen, nu subsidie van provincie vervalt 
- Moeite met stelligheid van formulering t.a.v. klimaat en duurzaamheid, het is de ambitie om in 

2030 klimaatneutraal te zijn 
- omgekeerd inzamelen, bewoners belonen voor goed gedrag, het zou goedkoper worden nu 

wordt het duurder, hoe kunnen wij inwoners stimuleren hun afval goed te scheiden 
- eigen terminologie gebruiken, niet die van de stad Utrecht 
- i.k.v. klimaatneutraal aansluiten bij landelijk beleid  
- problemen met fasering duurzaamheidsmaatregelen, dit gaat ten koste van andere 

programma’s en opgaven, er is een onbalans bijv. met sociaal domein 
- hoofdzakelijk inbreiden binnenstedelijk, waar wordt de rest gebouwd 
- komt er een uitvoeringsplan voor de bedragen voor het verduurzamen van het gemeentelijk 

vastgoed vóór de begroting 
- middelen subsidies groene daken en afkoppelen worden gemist 

 
PVV zal twee moties indienen, 1) dat inwoners ook uitstel krijgen voor de termijn van  verduurzaming 
panden en 2) geen subsidie op groene daken, geen groencoaches inzetten.    
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Wethouder Maarten van Dijk zegt dat het gebiedsgericht werken wordt gemoderniseerd, het 
onderzoek van de rekenkamercommissie wordt daarin meegenomen. Er zijn maatregelen genomen 
om de capaciteit op peil te brengen. Voorlopig wordt op de oude voet verder gegaan, tot de 
modernisering is doorgevoerd. 
 
Wethouder Linda van Dort zegt dat de maatregelen t.a.v. bodemdaling in gang zijn gezet, zoals in 
Kockengen.  Landelijke en provinciale ontwikkelingen worden in de gaten gehouden. De routekaart 
komt voor het reces naar de raad, behandeling in commissie en raad is na het reces. Het omgekeerd 
inzamelen leidt niet tot het verlagen van de kosten. Wij hebben  nu nog  steeds het meeste restafval. 
Het Rijk belast restafval, dit hebben wij zelf in de hand. De nog openstaande vragen worden deze 
week beantwoord. De 3 euro op pag. 8 is bedoeld als voorbeeld. Deze passage wordt aangepast. De 
subsidie voor afkoppelen wordt gedekt uit het Gemeentelijk rioleringsplan.  
 
Wethouder Jeroen Willem Klomps ontraadt de suggestie om de kapitaallasten van de rotonde uit de 
meerjarenbegroting te halen. Er komt in september een mobiliteitsonderzoek. De ambitie voor het 
verduurzamen van gemeentelijk vastgoed blijft hetzelfde alleen wordt er 1 jaar later begonnen. De 
onderbouwing van de bedragen komt bij de begroting in een plan van aanpak. Het uitvoeringsplan is 
in de afrondende fase.  
 
Toezegging wethouder Linda van Dort: passage over 3 euro op pag. 8 verduidelijken 
 
De voorzitter schorst de vergadering om 22.30 uur. 
 
Heropening commissievergadering op 26 juni om 19.30 uur. 
 
c. Blok 3 Sociaal en Samenleving 
De voorzitter stelt voor de Meicirculaire aan de agenda toe te voegen en te behandelen zoals 
aangegeven in de dagbrief als apart agendapunt.  
 
Een aantal fracties heeft vragen en aandacht- en zorgpunten, zoals: 

- oproep opstellen kerkenvisie 
- discussie over het afschaffen van het Mantelzorgcompliment: 

PvdA wil onderzoeken of dit inkomensafhankelijk kan worden gemaakt, gaat de wethouder in 
gesprek met dhr. Langejan over zijn suggestie voor efficiency? Gevraagd wordt om een 
toelichting op de brief die mantelzorgers hebben ontvangen. Kan de adviesraad sociaal 
domein hierover adviseren. Collectieve ziektekostenverzekering voortzetten. 
ChristenUnie-SGP wil liever geen inkomensafhankelijk mantelzorgcompliment, het is een 
waardering. Alert zijn op dergelijke nieuwe initiatieven die dan na een tijd niet meer bekostigd 
kunnen worden. Dit leidt tot teleurstelling. Fractie noemt diverse posten uit andere 
programma’s als dekking voor continueren mantelzorgcompliment (reservering geld voor 
rotondes Maarssenbroek, passwordmanagement). Toekomstbestendig maken 
winkelgebieden is dat nog van deze tijd?   
HVV ziettwee2 keer een bedrag voor afschaffen mantelzorgcompliment (pag. 20, technische 
vraag), inzet mantelzorg bespaart de gemeente een hoop geld voor thuiszorg e.d., pleit voor 
behoud 190.000 euro voor het mantelzorgcompliment als waardering. Beroep op het college 
om afwijzend te reageren op voorstel provincie om regiotaxi te behouden en niet af te 
schaffen.  
Maarssen 2000 er ligt nog geen integrale visie en we doen al wel uitspraken over 
bezuinigingen, er ligt geen advies van de adviesraad sociaal domein, efficiënter middelen 
inzetten, verminderen overhead, inwoners hebben een petitie getekend om het 
mantelzorgcompliment te handhaven, fractie kondigt een motie aan.  
Streekbelangen wijst nogmaals op de onbalans tussen de programma’s, fractie kan daarom 
niet instemmen met de kadernota. 
GroenLinks meer investeren in preventie en eenzaamheidsbestrijding, bij beleidsvorming 
beschikbare subsidies meenemen, efficiëntere dienstverlening, afschaffen 
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mantelzorgcompliment alleen als daar tegenover staat een samenhangend pakket van 
voorzieningen, huidige ziektekostenverzekering vervangen door nieuwe regeling, Kansis is 
punt van zorg, hoe worden de kosten onder controle gehouden, verzoek op korte termijn 
overleg met woordvoerders hierover. Daarnaast vooraf overleg over integrale kadernota 
sociaal domein, wat zijn de verwachtingen.  
VVD staat open voor een andere invulling van het mantelzorgcompliment mits dit dezelfde 
besparing binnen het sociaal domein oplevert.  
Lokaal Liberaal is het eens met de stelling van Steekbelangen over de onbalans tussen de 
programma’s. Geld besteden aan de werkvloer, overhead en bureaucratie verminderen. 
Verwacht bij collectieve ziektekostenverzekering meer beroep op de bijstand, is daar 
inschatting over, wordt gecontroleerd op gebruik ziektekostenverzekering, fractie is tegen 
afschaffing mantelzorgcompliment.  
PVV is niet positief over de kadernota, bezuiniging sociaal domein terwijl veel geld naar 
klimaat en duurzaamheid gaat. Fractie is tegen afschaffing mantelzorgcompliment. Fractie 
zal amendement indienen over Nieuwe inburgeringswet.  
 
Wethouder Hetty Veneklaas zegt dat er een afgewogen pakket ligt waarbij zoveel mogelijk 
voor alle inwoners de goede dingen worden gedaan. Neemt niet weg dat er pijnlijke 
maatregelen moeten worden genomen, er is een tekort van 3 miljoen. Kijken naar 
kerkenvisie. Kosten besparen op WMO door o.a. strenger indiceren. Zij licht de brief die is 
uitgegaan over het mantelzorgcompliment toe, er staat duidelijk dat het college aan de 
gemeenteraad heeft voorgesteld te stoppen met het mantelzorgcompliment, de brief is juist, 
wellicht dat de zin over de keuze die is gemaakt om het individuele mantelzorgcompliment af 
te schaffen verwarrend is. Er is ca. 600.000 euro beschikbaar voor mantelzorgondersteuning, 
er is een basisvoorziening voor mantelzorgverleners. Wethouder gaat regelmatig in gesprek 
met mantelzorgers zo ook op 4 juli as. Daar zal vraag worden gesteld wat men als 
waardering zou willen ontvangen. Wethouder is niet voor een inkomensafhankelijke 
waardering. Er zal worden gekeken naar subsidies maar vaak is het cofinanciering. Zij zoekt 
uit of de subsidiescan met de raad kan worden gedeeld. Zij zal kijken naar de lijst die er bij 
het Ministerie is van gemeenten die actie ondernemen tegen eenzaamheid. De adviesraad 
sociaal domein kan niet meer vóór de raad advies uitbrengen over de menukaart. Dit kan ook 
later. Wethouder gaat niet in gesprek met individuele inwoners, er is het reguliere gesprek 
met mantelzorgers. Zij zal op verzoek van Maarssen 2000 laten weten wie voor dit gesprek 
zijn uitgenodigd.  
 
Wethouder Maarten van Dijk zegt dat er wordt gewerkt aan een actieplan Stichtse Vecht 
Werkt, bedrijfsbezoeken om  vraag en aanbod beter te matchen, inzet jobcoach. Doelstelling 
is een besparing door meer mensen te laten uitstromen. Collectieve zorgverzekering blijft 
aangeboden maar wel in afgeslankte vorm (geen eigen risico), onderhandelingen zijn 
gaande. Er wordt niet voorzien dat er meer beroep op bijzondere bijstand zal worden gedaan. 
Zal kosten-batenanalyse maken voor controle.  
 
Wethouder Jeroen Willem Klomps zegt dat het schrappen van de rotondes geen voordeel 
oplevert voor deze kadernota.  
 
De voorzitter concludeert dat er een groot aantal moties en amendementen wordt ingediend. 
Verzoek deze zo spoedig mogelijk bij de griffie in te dienen. 
 
 
Toezeggingen wethouder Hetty Veneklaas: kijken naar kerkenvisie, uitzoeken of de 
subsidiescan met de raad kan worden gedeeld. kijken naar de lijst die er bij het 
Ministerie is van gemeenten die actie ondernemen tegen eenzaamheid, Maarssen 2000 
laten weten wie voor het gesprek met mantelzorgers zijn uitgenodigd 
 
Toezegging wethouder Maarten van Dijk: Zal kosten-batenanalyse maken voor 
controle collectieve zorgverzekering.  
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 Bespreekstuk voor de raad. 
 
5. Gemeentefonds Meicirculaire 2019 
Naar aanleiding van een vraag van de PvdA zegt wethouder Jeroen Willem Klomps dat hij hoopt dat 
ook de septembercirculaire een positief beeld geeft zodat bij de begroting toch nog ruimte is voor 
beleid en maatregelen niet genomen hoeven te worden. In reactie op de vraag van Streekbelangen 
hoe de wethouder door kan gaan met het voorstel voor duurzaamheid nu de middelen er nog niet 
zijn, zegt hij dat er landelijk beleid is waarbij de regio’s een bod moeten doen. In U16 verband is men 
hiermee bezig. Als het bod niet overeenstemt met het klimaatakkoord gaat het Rijk aanwijzingen 
doen. Morgen zal hierover een RIB uitgaan.  Naar aanleiding van de opmerking van Het Vechtse 
Verbond over de uitspraak van de Hoge Raad (stikstof)  zegt hij dat dit in regionaal verband wordt 
opgepakt.  
 

 Op verzoek van Het Vechtse Verbond bespreekstuk voor de raad. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
JW, 28-6-2019 
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