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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 29 oktober 2019 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ronald van Liempdt 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden  Agendapunten 
VVD Arjan Wisseborn 1 t/m 3 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 3b 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 3c en 3d 
GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 3b 
GroenLinks Tjeerd Schumacher 3c 
GroenLinks Marja van Gaalen 3d 
CDA Klaas Overbeek 1 t/m 3 
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 3a, 3c  
Streekbelangen Jacques Helling 3b 
Streekbelangen Karin van Vliet 3d 
PvdA Joseph Toonen 1 t/m 3 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 1 t/m 3 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 3 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 3 
PVV Kenneth Romp 1 t/m 3 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD (vervangt tevens de burgemeester) 
Linda van Dort GroenLinks 
Hetty Veneklaas CDA 
Maarten van Dijk PvdA 
 
Tevens aanwezig: 
Marleen de Brouwer Teammanager financiën 
Dennis Boekhout Programmamanager Sociaal en Samenleving 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Programmabegroting 2020 
 
Insprekers: 
De heer Ydema (voorzitter 2030.nu) over het uitstel van de behandeling van de routekaart 
energietransitie. Stel het ruimtelijk beleid vast voor de zonne-energie dan kunnen de burgers ermee 
aan de slag.  
De heer Peeters (Stichting Duurzame Vecht) houdt een pleidooi voor het afzien van bezuinigingen op 
de duurzaamheidsagenda en dan met name op het informeren en helpen van de bewoners bij m.n. 
woningisolatie door Stichting Duurzame Vecht. Temporiseer niet op het creëren van draagvlak. Ga 
verder met het opstellen van een warmte visie.  
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3a Algemeen en paragrafen 
De fracties spreken waardering uit over de heldere, leesbare begroting en de beantwoording van de 
technische vragen. 
 
PvdA: geen vrolijk beeld, ziet begroting en kadernota als één geheel, t.a.v. de collectieve 
ziektekostenverzekering zal de wethouder een mededeling doen, het is in het licht van de huidige 
financiële problematiek verantwoord eenmalig voor één jaar bedrag voor duurzaamheid te verlagen, 
het college stelt een evenwichtige, verdedigbare en uitlegbare begroting voor. 
GroenLinks: korten op duurzaamheid is een slecht signaal, nu investeren levert op termijn geld op, 
noodzaak ombuigingen begrijpelijk maar er is onvoldoende balans, fractie blijft de komende weken 
zoeken naar de juiste balans en zal in de raad van 12 november een oordeel geven over de 
begroting.  
Streekbelangen: is verheugd over het voorwoord, de neerwaartse spiraal is al jaren gaande, raad 
moet keuzes maken: wat voor gemeente willen we zijn, overkoepelende visie ontwikkelen, geen 
nieuw beleid ontwikkelen alleen consolideren, geen extra geld naar gemeenschappelijke regelingen, 
niet bezuinigen op onderhoud wegen en bruggen en andere kunstwerken. Fractie kondigt aantal 
amendementen en een motie aan. Voorstel dictum van A2 uitbreiden met € 57.000 voor verlagen 
stelpost Achteruitgang Algemene uitkering.  
VVD: dit is een evenwichtige invulling om te komen tot een sluitende begroting 
Het Vechtse Verbond: begroting is gebaseerd op drijfzand, gevolgen van uitspraak Raad van State 
over de Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn niet verwerkt, aantal vragen is nog niet beantwoord, 
maakt gemeente gebruik van subsidie afvalfonds verpakkingen, bezuinigingen treffen ook de mensen 
die het niet breed hebben, dit is een heel slecht signaal. 
Maarssen 2000: begroting is een kaalslag op diverse terreinen die de inwoners treffen, vooral op 
programma’s fysiek en sociaal.  
Lokaal Liberaal: dubbel gevoel waardering voor keuze belasting niet te laten stijgen en uitstel 2 ton 
voor routekaart duurzaamheid maar teleurgesteld in sociaal domein harde maatregelen die 
kwetsbare groepen treffen, fractie steunt de amendementen van Streekbelangen. 
CDA: bezuinigingen zijn zuur maar nodig voor een sluitende begroting, er is een afgewogen oordeel 
gemaakt. Fractie komt met een amendement voor visie op kerkgebouwen. 
PVV: duidelijke keuzes gemaakt maar PVV zou andere keuzes maken, bezuinigingen in sociaal 
domein treffen de sociaal zwakkeren, dit is een slechte actie, veel geld naar duurzaamheid en 
klimaat, inwoners voorrang geven op de woningmarkt. Fractie steunt de motie van Streekbelangen.  
ChristenUnie-SGP: meer opbrengsten genereren in plaats van alleen bezuinigen, wordt er getoetst 
op resultaatgerichtheid van de gemeente. 
 
Wethouder Klomps: het aantal technische vragen was meer dan verdubbeld, er wordt nog een 
nadelige circulaire verwacht in de loop van komend jaar dus bedrag van € 57.000 willen wij 
vrijhouden, bij de kadernota zijn al keuzes gemaakt, subsidies worden zoveel mogelijk benut, kennis 
vanuit Utrecht en U16, kennis vanuit Utrecht en U16, maar daar staat altijd een verplichting 
tegenover. Wethouder licht toe dat amendement A2 nu geen dekking oplevert maar pas voor 2021. 
 
3b Programma 1. Bestuur en 2. Veiligheid 
 
PvdA: pleit voor behoud van de nieuwsbrief. 
Streekbelangen: is er voldoende capaciteit voor verdere ontwikkeling digitalisering, is er voldoende 
capaciteit op ruimtelijke ordening. Verder uitbouwen en verbeteren van participatie. Gastheren en 
gastvrouwen zijn overbodig omdat er een receptie is. Veiligheid: meer inzet en zichtbaarheid van 
wijkagent/BOA’s, is er regelmatig contact vanuit college met politie?    
Maarssen 2000: leest sociale gezicht van Stichtse Vecht niet terug, veel meer richten op de behoefte 
van de inwoners, samen met gemeentebestuur de sociale cohesie bevorderen.  
Het Vechtse Verbond: kondigt motie aan over ‘trap op trap af systeem’,  signaal naar het Rijk om over 
een langere periode met elkaar te communiceren, wat doet gemeente aan babbeltrucs bij ouderen. 
Lokaal Liberaal: geen onderzoek nodig naar effectiviteit camera’s het is bewezen dat ze effect 
hebben, vraagt of afname personele lasten brandweer  gevolgen heeft op de inzet.  
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PVV: is college bereid regionale samenwerking te stoppen of verminderen, daar wordt veel geld aan 
uitgegeven.  
 
Wethouder Klomps: op ICT/data is voldoende capaciteit, op RO-gebied is een gebrek aan capaciteit, 
de gastvouwen -heren nemen de taak van de receptie over, er is sprake van een verschuiving van 
taken, geen uitbreiding van formatie. Er is veel overleg met politie, BOA’s worden vooral ingezet op 
de dagelijkse meldingen. De motie van Het Vechtse Verbond heeft weinig toegevoegde waarde, 
vanuit de VNG is hiervoor aandacht. College blijft de effectiviteit sec van camera’s onderzoeken om 
de inzet nog verder te verbeteren. Het gaat om de interne kosten van de brandweer, het personeel 
staat op de loonlijst van de VRU. College is niet bereid regionale samenwerking te verminderen, dit 
levert meer op dan het kost.  
 
3c Programma 3. Fysiek 
 
Het Vechtse Verbond: maakt gemeente gebruik van subsidie afvalfonds verpakkingen, dit zou  
€ 75.000 kunnen opleveren. Aandacht voor afvalscheiding van woonboot bewoners, mogelijkheid 
bieden dat mensen hun afvalbak voor restafval mogen behouden en ook een pasje krijgen voor 
ondergrondse container.  
Maarssen 2000: grootste zorgpunt is onderhoud openbaar groen/openbare ruimte, daar is de inwoner 
niet tevreden mee, een onderhouden openbare ruimte draagt bij aan het gezondheidsgevoel, niet 
uitbesteden maar in eigen beheer uitvoeren, voorstel om hierover in een commissie met elkaar het 
debat aan te gaan.  
PvdA: stelt vraag over ouderenhuisvesting en kernenonderzoek, wordt er bij openbaar vervoer ook 
gekeken naar inzet van een flexibel systeem, fractie is tevreden over de uitvoering burgerinitiatief 
Atlantische buurt. Verzoek voor begroting 2021 wel een actueel onderhoudsprogramma aan te 
bieden. Fractie steunt A1, A2 en A3 niet, A4 en A5 wel en de motie niet. 
CDA: fractie is van mening dat er een behoorlijk bedrag overblijft ondanks de bezuinigingen op 
gebied van duurzaamheid, op welke termijn wordt fietspad Oostkanaaldijk opgeknapt. 
PVV: is college bereid onze inwoners voorrang te verlenen bij woningtoewijzingen en nieuwkomers 
en statushouders te weren. 
Lokaal Liberaal: temporiseren routekaart is een logische keuze, wel zaken op microniveau oppakken, 
in de zienswijze van het college op het verkeersplan 2020 staat inhoudelijk niets, de wethouder wordt 
verzocht hardere stelling in te nemen om openbaar vervoer op peil te houden, vervoersvraag moet 
leidend zijn. Wat gaat het college t.a.v. afvalscheidingsstation doen in 2020, hiervoor is geen geld 
opgenomen, is de wethouder in control op dit dossier.  
ChristenUnie-SGP: zorgen over verkeerssituatie brug Breukelen, vraag of wij echt 10 fte afnemen 
van de ODRU, komt het ooit tot 80 km op de Zuilense Ring.  
VVD: wat is stand van zaken brug Breukelen, steunt A1.  
GroenLinks: bezuiniging op duurzaamheid is een groot punt van zorg, ambitieniveau ligt hoog dit past 
niet in het budget, inwoners en bedrijven moeten worden gestimuleerd mee te doen, kunnen we 
partijen nog ondersteunen, gemeente moet het goede voorbeeld geven, hoe geven we het goede 
voorbeeld als we bezuinigen. 
Streekbelangen: kondigt aantal amendementen en een motie aan.   
 
Wethouder Van Dort: gemeente maakt jaarlijks gebruik van subsidie afvalfonds verpakkingen, eind 
december worden de stikstofgetallen bekend, dan wordt duidelijk wat dit betekent voor de 
woningbouwplannen, segment ouderen woningen krijgt aandacht, resultaat kernenonderzoek gaat 
binnenkort naar de raad, gemeente kan in bepaalde situaties voorrang geven aan eigen inwoners bij 
woningtoewijzing, in het 1e kwartaal van 2020 zal de raad een voorstel rond afvalscheidingsstation 
worden voorgelegd, verkoop huidige locatie financiert nieuwe locatie, bewoners moeten een keuze 
maken voor of de afvalbak of een pasje voor de container. Zij heeft hierover geen klachten gehoord 
maar zal hiernaar kijken. Wat betreft de 80 km N230 wordt de druk opgevoerd, de weg is geen 
eigendom van de gemeente.   
 
Wethouder Van Dijk: gaat de komende jaren aan de slag met onderhoudsprogramma’s en zal deze 
bij begroting 2021 aanbieden, de wethouder gaat graag met de raad in gesprek over groen.   
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Wethouder Klomps: dat de zienswijze op het verkeersplan 2020 wat zwak was wordt deels 
onderschreven maar er wordt bestuurlijk druk uitgeoefend, met inzet van raad en inwoners rijdt de 
bus door Zandweg Oostwaard.  De provincie gaat over het busplan 2020-2021 maar de wethouder 
verwacht geen grote veranderingen. Over de brug in Breukelen komt binnenkort een RIB, het gaat 
om de keuze tussen renoveren of vervangen, vervanging is financieel beter dus er komt vóór 1 maart 
een uitvoerings- en kredietvoorstel voor een nieuwe brug in Breukelen.  
Op fietspad Oostkanaaldijk Nigtevecht wordt nu boomwortelonderzoek gedaan. ODRU cijfers 
kloppen het gaat om meer dan 10 fte.    
 
Toezegging wethouder van Dort: 
Kijken naar mogelijkheid voor woonbootbewoners om afvalcontainer te behouden  en een 
pasje voor  de ondergrondse container.     
 
Toezegging wethouder Van Dijk:  
-bij begroting 2021 actueel onderhoudsprogramma aanbieden 
- wethouder gaat in gesprek met de raad over het groen 
 
3d Programma 4. Sociaal en 5. Samenleving 
 
Maarssen 2000: buiten spelen moet snel op de agenda voor commissie en raad, het sociaal domein 
wordt nu zo ver ingekaderd in de taakstellingen dat er geen keuzemodellen meer zijn voor het 
integraal programma  sociaal domein. 
GroenLinks: de bezuinigingen die vooral nodig zijn omdat er vanuit het Rijk minder geld komt zijn 
pijnlijk voor met name de meest kwetsbare inwoners maar moeten noodgedwongen worden 
doorgevoerd. Hoe gaat wethouder oplossen dat eigen risico bij de meest kwetsbare inwoners terecht 
komt. Zorg voor laagdrempeligheid gemeente, regel inloopspreekuren, wat betekent het voor de 
aanvrager kostendekkend maken aanleg gehandicaptenparkeerplaats, gemist wordt de integrale 
beleidsvisie.  
Streekbelangen: begroting geeft ongunstig beeld voor inwoners die hulpbehoevend zijn, wat heeft de 
burger nodig, duidelijker indiceren in plaats van strenger, wil college door met Kansis, wat doen we 
aan preventieve maatregelen voor de jeugdzorg. Hoe zorgen we ervoor dat de winkelcentra, waar 
leegstand is, bereikbaar blijven. Wat kan er worden gedaan aan het tekort aan parkeerplaatsen bij 
station Breukelen. Andere parkeerplaatsen of financiële bijdrage vragen aan andere gemeenten? 
Niet korten op sport.  
Het Vechtse Verbond: constateert dat er niets is aangepast naar aanleiding van de discussie rond de 
kadernota waar de oppositie tegen heeft gestemd.   
CDA: welke stappen zet het college om te voorkomen dat niet de inwoners worden getroffen die het 
financieel zwaar hebben, fractie kondigt een amendement aan voor een visie op kerkgebouwen, 
vraag of wethouder aan de slag gaat met gehandicaptensport.   
Lokaal Liberaal: t.a.v. de collectieve zorgverzekering is de fractie niet blij met schrappen vergoeding 
voor eigen risico, dit is juist goed ter voorkoming van zorgmijding. Misschien is het mogelijk de 
zorgverzekering alleen voor de echte minima beschikbaar te stellen, acceptatienormen 
zorgverzekering aanpassen. Fractie zal een amendement indienen € 350.000 dekken uit schrappen 
verduurzamen gebouwen. De bezuiniging op jeugd van 3 ton is onacceptabel. Kan gedekt worden uit 
andere aanwending van 2.4 miljoen voor verduurzamen gebouwen. Graag schriftelijk antwoord op 
vraag wat het beleidseffect is van financiering 100% POH-jGGZ. Over de rechtmatigheid van het 
besluit tot afschaffen mantelzorgcompliment heeft de fractie advies gevraagd aan de VNG,  de VNG 
denkt hier anders over, de fractie zal in overleg met de VNG nader onderzoek doen. Nu het 
speeltuinenbeleid is aangepast, dat is vastgesteld door de raad, zal college terug moeten naar de 
raad met eee voorstel.  
PvdA: hoe verhoudt zich het intensiveren handhavingsbeleid op inkomensvoorzieningen met de 
aangenomen motie slim vertrouwen.  
VVD: compliment aan de wethouder dat het is gelukt de minimapolis af te sluiten. DSW biedt geen 
eigen risico aan. Verzoek aan wethouder te kijken of er voor schrijnende gevallen een oplossing is. 
Het beleid van het rijk is niet de enige oorzaak, we hebben in een rap tempo risicoreserve Sociaal 
Domein afgebouwd, had ook anders gekund. 
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Wethouder Veneklaas: de kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats waren tussen 500 en 700 
euro. Het integraal beleidskader sociaal domein komt maar er wordt een tussenstap gemaakt, er is 
eerdaags een informatieve bijeenkomst daarna wordt beleidskader afgemaakt (Q1).  Er worden veel 
preventieve maatregelen genomen voor jongeren, dat is heel breed. Het recht op zorg blijft voor 
iedereen. Zaak is om er zo snel mogelijk bij te zijn, dat wordt ruim gefaciliteerd met preventief beleid. 
Via sportpunt wordt ingezet op aangepast  sporten. Dit wordt meegenomen in het sportakkoord. Voor 
de speeltuinen is nu geld tekort (6 ton) om het plan te kunnen uitvoeren binnen de termijn die 
daarvoor stond, daarom is gekozen voor temporiseren. Wethouder zegt niet toe een commissie over 
speeltuinen te faciliteren zij wil er wel over nadenken.  
 
Wethouder Van Dijk: ten aanzien van de collectieve zorgverzekering zijn er twee ontwikkelingen: per 
1 januari 2020 stopt contract met Menzis, in de kadernota staat een korting op budget collectieve 
zorgverzekering van 350.000 euro. Het was niet makkelijk een vervangende zorgverzekeraar te 
vinden, maar nieuw contract met DSW. Zij bieden een zeer uitgebreid pakket aan maar geen 
verzekering voor het eigen risico. Er is op dit moment 130.000 euro over op het budget dat gaat men 
inzetten voor een maatwerkregeling voor chronisch zieken en schrijnende gevallen. College wil de 
inkomensgrens van 130% handhaven. Het gesprek om dit aan te passen kan voor volgende jaren 
worden aangegaan. Actieplan Stichtse Vecht Werkt is bijna gereed. In RIB 60 is de raad 
geïnformeerd over de uitvoering van de motie slim vertrouwen. Dit valt ook onder het Intensiveren 
handhavingsbeleid het heeft een breed perspectief. College blijft zich committeren aan Kansis.      
 
Wethouder Klomps: gemeente voert samen met Amsterdam parkeeronderzoek uit bij station 
Breukelen, er wordt gekeken naar tijdelijke maatregelen om het tekort op te lossen. De 2,4 miljoen is 
een investeringsbedrag in 2020 dat geld is er pas in 2021 namelijk de kapitaallasten en rentelasten, 
er is dus geen geld. Op de kerkenvisie komt hij in de raad terug. 
 
Toezegging wethouder Veneklaas: nadenken over faciliteren commissie over speeltuinen.   
 
→ Kan als bespreekstuk naar de raad.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:50 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
30-10-2019 
JW 
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