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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 19 mei 2020 om 19:30 uur in de digitale vergaderzaal 2 (Boom en Bosch in Breukelen) 
 
Aanwezig  Agendapunten 
Voorzitter Ronald van Liempdt 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
 
De leden   
VVD Bas van Schaik 1 t/m 6 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 6 
GroenLinks Gertjan Verstoep 1 t/m 6  
CDA Klaas Overbeek 1 t/m 6  
PvdA Joseph Toonen 1 t/m 6  
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 6 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 1 t/m 6  
PVV Kenneth Romp 1 t/m 6 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 6 
 
Afwezig 
Het Vechtse Verbond 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 
Ap Reinders Burgemeester 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent deze digitale commissievergadering en heet iedereen welkom. Bij aanvang van 
de vergadering zijn de fracties van Het Vechtse Verbond en Maarssen 2000 afwezig.  
 
2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt conform vastgesteld.  
 
De voorzitter inventariseert of er vragen zijn over de ter kennisname stukken. 
Er zijn geen vragen. De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
3. Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen 
Er zijn geen aanmeldingen. 
 
4.  Financiële stukken Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht 

(BghU) 
GroenLinks vraagt de wethouder of er voor de BghU een raadsrapporteur is en of er inzicht kan 
worden gegeven in het effect van de Coronacrisis op de financiën van de BghU. 
 
Wethouder Klomps zegt dat de gevolgen van de Coronacrisis bij de BghU worden meegenomen in  
de rapportage van de burgemeester over de Coronacrisis. Er is geen raadsrapporteur voor de BghU. 
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad van 2 juni 2020.  
 
5. Voorlopige Jaarstukken Veiligheidsregio Utrecht 
Streekbelangen vraagt aandacht voor het voorstel van de VRU om € 77.000 niet te bestemmen, dat 
is verstandig, het college zal dit bedrag betrekken bij de Kadernota 2021. Streekbelangen stelt voor 
dit bedrag in een bestemmingsreserve op te nemen ten behoeve van de gevolgen van de 
Coronacrisis en om de paraatheid te waarborgen.  
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ChristenUnie-SGP, PvdA en Lokaal Liberaal vragen hoe dit nu wordt verwerkt, nu er geen kadernota 
2021 komt. 
 
De voorzitter zegt dat deze vraag in de Auditcommissie, die vanavond vergadert, besproken kan 
worden.  
 
GroenLinks wil in de zienswijze een passage opnemen over de informatievoorziening aan  de raad; 
de raad moet goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen/extra kosten bij de VRU naar 
aanleiding van de Corona-crisis. Daarnaast vraagt de fractie op welke maatstaven het verdeelmodel 
is gebaseerd.  
ChristenUnie-SGP zegt dat dit in de aanbiedingsbrief van de VRU is opgenomen.  
 
Burgemeester Reinders zegt toe te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een bestemmingsreserve 
voor de € 77.000 en hoe de financiële consequenties nu verwerkt worden, nu er geen kadernota 
2021 komt. Er komt geld vanuit het Rijk maar de € 77.000 is wellicht te weinig voor de onkosten die 
de gemeente nu maakt. Zodra er financiële ontwikkelingen zijn te melden vanuit de VRU, wordt de 
raad geïnformeerd. De vraag van GroenLinks wordt schriftelijk beantwoord.  
 
Toezegging burgemeester Reinders: kijken naar de mogelijkheden voor een 
bestemmingsreserve voor de € 77.000 en hoe worden de financiële consequenties nu 
verwerkt, nu er geen kadernota 2021 komt. 
 
Actiepunt burgemeester Reinders: vraag van GroenLinks, op welke maatstaven is het 
verdeelmodel gebaseerd, schriftelijk beantwoorden.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad van 2 juni 2020.  
 
6. Informatieverstrekking van college aan raad over majeure onderwerpen in VNG-verband. 
Streekbelangen licht de aanleiding van het agenderen van dit punt toe. Het ging om een VNG 
vergadering waarin moties werden ingediend over het Klimaatakkoord. Bovengemeentelijke 
samenwerkingsverbanden worden belangrijker, het is van groot belang dat de raad wordt betrokken 
bij die samenwerkingsverbanden, waaronder de VNG, en in staat wordt gesteld zijn opvattingen te 
geven over zaken die aan de orde zijn. College en raad moeten samen optrekken om een goede 
samenwerking te krijgen met de samenwerkingsverbanden. Instellen van raadsrapporteurs is een 
noodgreep.  
ChristenUnie-SGP ondersteunt de oproep van Streekbelangen. Het college moet haar voorgenomen 
inbreng aan de raad voorleggen ter controle en advies. Het college moet bij haar inbreng rekening 
houden met het collegewerkprogramma en raadsbesluiten die in het verleden zijn genomen.  
PvdA vindt dat het begrip ‘majeure’ goed moet worden gedefinieerd. Als het binnen het 
collegewerkprogramma valt hoeft het college niet naar de raad, als het daarbuiten valt en het is een 
zeer belangwekkend onderwerp dan moet de raad gepeild worden. Het collegewerkprogramma is 
leidend.  
CDA sluit zich aan bij de PvdA. Naast collegewerkprogramma is ook eerder door de raad vastgesteld 
beleid leidend. Informeren kan ook na afloop.  
VVD is het eens met PvdA. Collegewerkprogramma is leidend en omschrijven wat een urgente zaak 
is. 
GroenLinks is het eens met de PvdA en het CDA. De vraag is of wij als gemeente bij de VNG invloed 
hebben of dat wij daarvoor de samenwerking moeten zoeken met andere gemeenten. 
Bij Streekbelangen gaat het breder dan alleen de VNG, het gaat om alle gemeenschappelijke 
regelingen en samenwerkingsverbanden, waaronder de U10. 
PvdA is het hiermee eens. 
PVV vindt dat de gemeente bij de VNG beter haar belangen moet behartigen als het gaat om de 
kosten die het Rijk afwentelt op gemeenten (Jeugdzorg, statushouders, klimaat). 
Maarssen 2000 vraagt Streekbelangen of zij concreter kan aangeven hoe het ten aanzien van de 
VNG vorm te geven. 
Streekbelangen noemt als voorbeeld de motie klimaatakkoord, daar zou de raad vooraf in de 
gelegenheid gesteld moeten worden zijn opvattingen over kenbaar te maken zodat college aan de 
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hand daarvan de motie wel of niet kan steunen.  Als er sprake is van nieuw beleid moet het college 
de raad in de gelegenheid stellen opvattingen kenbaar te maken. Het college heeft een actieve 
informatieplicht om de raad te informeren over de samenwerkingsverbanden, waaronder de VNG 
agenda.  
ChristenUnie-SGP verwijst naar de bijlage bij de memo. In de memo wordt gesteld dat het ook bij 
andere gemeenten niet gebruikelijk is om VNG agenda’s op de agenda voor de raad te agenderen. 
Aan het slot van het artikel worden gemeenten genoemd die hier anders mee omgaan, bijvoorbeeld 
Brielle. De vraag is hoe wij dit gaan operationaliseren, zoals Maarssen 2000 ook aangaf, en of het 
college wordt gevraagd aan te geven wanneer de raad wordt betrokken bij zaken die spelen bij 
samenwerkingsverbanden.  
 
Burgemeester Reinders begrijpt dat het voor de raad lastig is zicht te krijgen in alles wat er speelt bij 
de samenwerkingsverbanden. Het collegewerkprogramma en eerder vastgesteld beleid moet voor 
het college leidend zijn. Uiteraard heeft het college een actieve informatieplicht. Zijn er majeure 
onderwerpen bij gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden zoals de U10, 
die buiten het collegewerkprogramma vallen en politiek gevoelig liggen, dan zal het college de raad 
informeren. Overigens maakt de VNG geen beleid.  Heb je invloed? Elke stem telt. Hij stelt voor de 
raadsrapporteurs  aan de slag te laten gaan en te kijken hoe dat gaat. De raadsrapporteur is 
aanvullend, de actieve informatieplicht van het college is leidend. De VNG heeft ook vaak vacatures 
in commissies, hij roept raadsleden op zich daarvoor kandidaat te stellen, dan kun je ook je stem 
laten horen.  
 
Maarssen 2000 vraagt zich nog steeds af of het concreet genoeg is. De fractie stelt voor het 
presidium te vragen bij alle commissies als vast agendapunt op te nemen ‘mededelingen 
samenwerkingsverbanden’, waarin de portefeuillehouder de commissie kan informeren. 
 
GroenLinks wil deze discussie, breder over alle samenwerkingsverbanden, in een commissie 
voortzetten. Hoe krijgt de raad meer grip op verbonden partijen en wat is de rol van de 
raadsrapporteurs. Presidium wordt verzocht dit te agenderen.   
 
CDA vindt het voldoende besproken en wil de raadsrapporteurs de kans geven hun werk te doen en 
stelt voor over 1 jaar te evalueren. We moeten ons meer richten op de inhoud van de stukken in 
plaats van op het proces.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om  20:50 uur. 
 
Stukken ter kennisname: 

a. Brieven van Provincie Utrecht en VNG, afdeling Utrecht aan de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over  de financiële problemen bij Utrechtse 
gemeenten. 

b. Jaarrapportage integriteit bestuur 2019 
c. Normenkader Stichtse Vecht 2019 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
JW 20-5-2020  
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