Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag
5 juni 2018 om 20.00 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Maarssenzaal, te Breukelen.
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6
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1 t/m 5
6
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Burgemeester en Wethouders
Frank van Liempdt

Lokaal Liberaal

4 (deels), 5 en 6

Verder aanwezig
Caspar Toetenel
Bauke Schut

Beleidsadviseur Economische Zaken
Teamleider Economie & Duurzaamheid

1 t/m 5
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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat wethouder
Van Liempdt nog bij de vergadering van de commissie Sociaal Domein aanwezig is. Hij zal later
aansluiten.

2.

Vaststellen van de agenda.
De voorzitter stelt voor om de evaluatie van de commissievergadering niet na afloop te doen
omdat op dat moment een aantal woordvoerders van de agendapunten 3 t/m 5 niet meer
aanwezig zijn. Na agendapunt 5 komt hij daarop terug.
De agenda wordt hiermee vastgesteld.

3.

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht.
De commissie stemt in met de voorgestelde wijziging.

→

Kan als hamerstuk naar de raad.

4.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Plassenschap Loosdrecht.
Diverse partijen vinden de timing van het toezenden van de kadernota 2019-2022 ongelukkig
gekozen. Dit staat ook in de zienswijze.
VVD en PvdA vragen om de zin over de meetbare indicatoren concreter te stellen. Welke
indicatoren?
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Wethouder Van Liempdt is ook van mening dat de kadernota op een ander moment dient te
worden aangeboden, zodat gemeenteraden de gelegenheid hebben om tijdig te kunnen
reageren. Hij stelt de VVD en PvdA voor, als zij de zienswijzebrief willen wijzigen, om in de raad
met een amendement te komen.
VVD en PvdA willen zo ver niet gaan, maar vragen wel om dit in de toekomst scherper neer te
zetten.
Wethouder Van Liempdt stelt voor om actief te overleggen met de vertegenwoordiging namens
de raad in het AB voordat de AB-vergaderingen plaatsvinden. Dan kunnen diverse punten
worden meegegeven.
→

Kan als hamerstuk naar de raad.

5.

Jaarrekening 2017, kadernota 2019-2022 en begroting 2019 van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden.
VVD vraagt wederom om de zin over de meetbare indicatoren concreter te stellen. Welke
indicatoren?
PvdA sluit zich hierbij aan en heeft opmerkingen over de hoogte van de algemene reserve
versus de forse verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Streekbelangen en Het Vechtse Verbond hebben ook zorgen over de verhoging van de bijdrage.
Kan instemmen met de 10% verhoging van de deelnemersbijdrage om de begroting van
programma A structureel in evenwicht te brengen. Is niet akkoord met de 2e 10% verhoging om
de benodigde vernieuwing van de recreatievoorzieningen voort te kunnen zetten.
GroenLinks sluit zich hierbij aan. Houdt de 2e 10% verhoging nog in beraad.
Wethouder Van Liempdt geeft aan dat de 2e 10% een bedrag van iets meer dan € 15.000,-betreft. Van deze 10% is 5% voor het aantrekken van een strategisch manager. Hij adviseert de
raad om de AB-leden punten mee te geven voor de eerstvolgende AB-vergadering.
Het college adviseert met het voorstel in te stemmen en dit een kans te geven. De algemene
reserve is nu op orde en toekomstbestendig.
VVD stemt in met beide verhogingen van 10%.
PvdA vindt de 2e 10% niet nodig.
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat de keuzes in het AB en DB worden gemaakt. De
raadsleden zijn in het AB vertegenwoordigd en kunnen hun mening daar neerleggen.

→

Kan als bespreekstuk naar de raad op verzoek van Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond,
Streekbelangen, PvdA en GroenLinks. Discussiepunt is de 2e 10% verhoging voor het
voortzetten van de benodigde vernieuwing van de recreatievoorzieningen.

De voorzitter meldt de woordvoerders van de agendapunten 3, 4 en 5 dat de evaluatie van de
vergadering schriftelijk volgt. De griffie zal hier een e-mail voor sturen met verzoek te antwoorden
voor aanstaande maandag. De vragen zijn:
1. Was er voldoende beeldvorming vooraf om in de commissie tot oordeelsvorming te kunnen
komen?
2. Is er voldoende interactie tussen de commissieleden onderling geweest?
3. Is het aantal vragen aan de wethouder beperkt gebleven?
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6.

4e Monitor Programma Economie 2015-2018.
De voorzitter ligt toe dat dit onderwerp als ter kennisname punt op de agenda van de commissie
Fysiek Domein van 15 mei jl. stond. De fractie van GroenLinks heeft dit onderwerp ter
bespreking gevraagd.
GroenLinks staat voor een duurzame economie. Zoekt in de raad een gedeelde ambitie om dit
onderwerp verder te brengen. Wellicht kan hiervoor een informatieve commissie worden
gepland.
Streekbelangen vindt de economie het geraamte voor de samenleving. Hoe willen/kunnen wij de
economie versterken? Op voorhand wordt meegegeven ook te kijken naar de
samenhang/dwarsverbanden. Een integraal beleid hiervoor ontbreekt enigszins. Een
informatieve commissie is een goed idee. Voorgesteld wordt om daar dan de OSV bij te
betrekken.
VVD vindt de monitor een goede 1e stap. Is tevreden over de concrete doelstellingen. Is smart
gemaakt. Sluit zich aan bij de woorden van Streekbelangen over de dwarsverbanden. Geeft aan
om het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord als basis te gebruiken voor verdere
bespreking van dit onderwerp. Sluit zich aan bij de vraag om een informatieve commissie.
Het Vechtse Verbond vindt de monitor een mooie basis om verder te kijken. Staat achter
vernieuwingen. Geeft mee om ook te denken aan de infrastructuur, woningen, scholen en een
beter openbaar vervoer.
PvdA vindt het uitkomen van de monitor een mooie gelegenheid om vooruit te kijken. Heeft met
bijna elke partij gesproken over dit onderwerp. Is bezig met een ruime beeldvorming. Heeft ook
het CBS benaderd. Wil het college mede ondersteunen en ideeën naar voren brengen.
Economie heeft een samenhang met veel onderwerpen.
Maarssen 2000 is positief over de organisatie van bedrijveninvesteringszones. Deelt het initiatief
van de PvdA voor een verdere aanpak. Punt van zorg is de dienstverlening / het
vergunningenbeleid van de gemeente.
Lokaal Liberaal ziet het uitkomen van deze monitor als een kans voor het nieuwe college. Ziet
ook verbeterpunten zoals de gemeentelijke dienstverlening. Vraagt de Ondernemersvereniging
hierbij te betrekken. Stelt voor om voorafgaand aan een informatieve commissie hierover, een
klankbordgroep bijeenkomst te organiseren met de diverse ondernemers daarbij.
ChristenUnie-SGP sluit zich aan bij het verzoek om een informatieve commissie hierover. Naast
de OSV zijn er nog wel meer belanghebbenden om hierbij te betrekken.
Streekbelangen stelt voor om samen met de griffie een voorbereidingsgroep te vormen en
daarin het idee voor een klankbordgroep mee te nemen.
Wethouder Van Liempdt vindt het een goed idee om in een informatieve commissie en/of een
klankbordgroep over het onderwerp economie te discussiëren, over de rol van de commissie en
de raad en waar de focus op wordt gelegd. Hoe zien wij de toekomst. Hij geeft aan dat de
Rekenkamercommissie op dit moment onderzoek doet naar het ondernemersbeleid. De
resultaten (conclusies en aanbevelingen) worden na het zomerreces verwacht. (planning in
november) Dat kan een mooi vertrekpunt zijn voor een vervolg.
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De voorzitter concludeert dat er gevraagd is om een informatieve commissie, een
klankbordgroep, een voorbereidingsgroep en het voorstel de uitkomsten van het
Rekenkamercommissie onderzoek als vertrekpunt te nemen.
→

PvdA geeft aan het vervolg en de voorbereiding samen met Streekbelangen te coördineren.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

6-6-2018
MdJ
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