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Besluitenlijst van de commissie Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht, dinsdag 5 juni 2018, 
19:15 uur, gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Wim Ubachs 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden 
VVD Rick Nederend 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen  
Streekbelangen Karin van Vliet 
Maarssen 2000 Riette Habes 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
PvdA Els Swerts 
GroenLinks Annette Schoevaars 
PVV Sjors Nagtegaal 
Het Vechtse Verbond Henk van Vliet 
 
Burgemeester en Wethouders Frank van Liempdt en Jeroen Willem Klomps 
 
Verder aanwezig (ambtelijk) Frans Siemer en Stephan Mellegers  
 

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Werkbedrijf Stichtse Vecht 
Inspreker Ton Kraay van de OR PAUW-bedrijven licht toe dat de OR in eerste instantie een 
negatief advies gegeven heeft over de inrichtingsplannen. Er waren nog onduidelijkheden en 
zorgen, met name over de duurzaamheid van alle nieuwe entiteiten. Na een gesprek met het 
bestuur van PAUW Bedrijven en een brief van de WOR-bestuurder van PAUW, is er meer 
vertrouwen en is het OR-advies van ‘negatief’ omgezet naar een positief advies. 
 
Vanuit de commissie worden door alle partijen de complimenten uitgesproken voor de 
voortvarende aanpak op dit dossier. Wel zijn er diverse vragen. Onder meer over: 
- Het belang van het ontwikkelen van activiteiten voor de ‘brede doelgroep’ in Werkbedrijf met 

het oog op een zo gezond mogelijke exploitatie (VVD). 
- Zorgen over hoe de gemeenteraad dit proces kan monitoren (GroenLinks). 
- De (lang)lopende contracten van afnemers/ klanten (HVV). 
- Of de slagkracht niet verloren door het optuigen van 4 stichtingen. En kan een kwartiermaker 

al voor 2019 al aan de slag? (Maarssen 2000). 
- De ‘opgetuigde kerstboom’ met 4 stichtingen en wanneer er en totaalplaatje bekend is. 

Verzoek om de brief waaruit de inspreker voorgelezen heeft toe te voegen aan het dossier 
(PvdA). 

- Zorgen om de continuïteit van het personeel (CDA). 
- Zorgen over de 4 stichtingen (Streekbelangen). 
 
De CU-SGP roept de commissieleden op om positief te adviseren. Er is goed over nagedacht en 
dit is het maximaal haalbare. Evaluatiemomenten zijn belangrijk, want je weet niet alles van 
tevoren. Ook Lokaal Liberaal onderschrijft dit en benadrukt dat de raad goed aangesloten moet 
blijven. 
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Wethouder Frank van Liempdt geeft aan dat hij veel terechte complimenten gehoord voor de 
ambtenaren en voormalig wethouder Warner van Vossen. Hij wil ook de complimenten voor de 
raad en commissie uitspreken voor de ‘participatieve wijze’ waarop het huidige voorstel voor 
Werkbedrijf Stichtse Vecht in samenwerking tot stand is gekomen. Het voorliggende voorstel past 
binnen de kaders die de raad heeft gesteld. Er is een gemeenschappelijk doel. Hij zal verschillende 
vragen beantwoorden en de heer Siemer ook.  
 
‘Wat we niet weten, weten we niet’. Maar dat lossen we samen op, is de instelling. Het totaalplaatje 
wordt het komende halfjaar duidelijker, misschien in het eerste kwartaal van 2019. De meicirculaire 
is net binnen en het ziet er niet positief uit (3 ton negatief). Maar dit moet nog doorgerekend 
worden. Na de zomer weten we meer. Hij licht toe dat het voor Stichtse Vecht met name om 2 
stichtingen gaat.  
 
Frans Siemer snapt de zorgen vanuit de commissie of het werkbedrijf wel te exploiteren is. De 2 
stichtingen zijn financieel rond. Naar de huidige inzichten is de rijksvergoeding Wsw (meer dan) 
voldoende om de stichtingen BeschutWerk en GroenWerk te exploiteren. Als het lukt om het 
werkbedrijf ook in te schakelen om mensen úit de brede doelgroep’ aan het werk te helpen, dan is 
dat een positief resultaat voor de gemeente. Hij heeft geen signalen gekregen dat er 
opdrachtgevers/ klanten zullen afhaken. Omdat nu PAUW nog in charge is, is het lastig en zelfs 
onwenselijk om vóór 1 januari 2019 een kwartiermaker aan te stellen. De insteek is een goede 
overdracht per 1 januari 2019. Hij ziet de complexiteit van een constructie met 4 stichtingen lichter 
dan de commissieleden. Het komende halfjaar moeten de stichtingen administratief ingericht 
worden (inclusief taakopdrachten aan WIL) om het per 1 januari 2019 draaiend te krijgen.  
 
Vanuit de commissie wordt benoemd dat het lastig is om een besluit te nemen zonder dat de 
financiële gevolgen helemaal in beeld zijn. Maar dat er altijd bij de begroting gekeken kan worden 
hoe dit op te lossen. De wethouder legt uit dat na het reces de gevolgen van de meicirculaire 
verwerkt zijn. Hij beloofd de raad nauw aan te haken bij het proces rondom het werkbedrijf SV. 

 
 Actiepunt wethouder Van Liempdt: de bovengenoemde brief toevoegen aan de raadsstukken. 
 Kan als hamerstuk naar de raad. 

 
4. Agendapunt zienswijze begroting GGD regio Utrecht 

Wethouder Jeroen Willen Klomps vervangt wethouder Veneklaas bij dit onderwerp. 
 

Maarssen 2000 geeft aan dat schriftelijk enkele zorgpunten zijn benoemd. Of de wethouder daar 
meer aandacht voor wil vragen? Wethouder Klomps geeft aan dat wethouder Veneklaas er kennis 
van heeft genomen en de punten meeneemt in het overleg met de GGD. 

 
 Kan als hamerstuk naar de raad. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:35 uur 
AMH, 7 juni 2018 
 
Evaluatie van de vergadering  
- Conclusie dat het sneller had gekund zonder de vragen aan de wethouder. Maar de mededeling 

over de meicirculaire riep ook vragen op. Er is een groot grijs gebied bij vragen. Kan een 
wethouder ergens helderheid over geven dan is dat prima. 

- Is een andere plek voor de wethouder handig (niet meer aan tafel)? 
- Meer ruimte voor beeldvorming nodig? Beeldvorming en oordeelsvorming meer uit elkaar knippen. 
- Beeldvorming: voor nieuwe commissieleden was wellicht meer voorkennis handig geweest. Voor 

grote nieuwe dossiers is een inloop met vakambtenaren handig. Ideeën over hoe het voortraject 
anders had gekund: bijvoorbeeld een beeldvormende sessie met de directie en OR van PAUW. 

- Pas op dat je niet alles a-politiek maakt door het voortraject. Laat als fractie zien waar jij voor staat. 
Niet door een rondje te maken en allemaal hetzelfde te zeggen (‘complimenten’) maar juist je 
overweging/ standpunt neer te zetten (uitleg naar de inwoner, bv via een stemverklaring). 

- Vat na een schorsing samen wat er binnen de schorsing is gebeurt. Leg het uit aan de inwoner. 
- Bij een hamerstuk hoeft niet iedereen het er mee eens te zijn. Maar betekent er niet meer over 

gediscussieerd hoeft te worden in de raad. 
- AnneMarie maakt een whatsapp groep voor de commissie SD voor eenvoudige zaken. 
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- Tip: bel elkaar bij de voorbereidingen. 
- Tip: kaart van de argumentenfabriek voor raadsleden. 
- 3 raadsleden/ plv. voorzitters gaan aan de slag met praktische ideeën om in deze commissie te 

‘experimenteren’. Als mooi onderwerp wordt de evaluatie van de 4 nota’s SD genoemd. 
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