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Besluitenlijst van de commissie Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op 
dinsdag 26 november 2019, 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur AnneMarie Hiemstra 
 
De leden    
VVD Rick Nederend   
CDA Sarah van Lindenberg-Hess 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen  
Streekbelangen Karin van Vliet 
ChristenUnie-SGP Wilke Sloerarwij  
PvdA Els Swerts 
GroenLinks Ed Theunen  
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
PVV Edwin Marinus   
 
Burgemeester en Wethouders: Hetty Veneklaas 
  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 
Sarah van Lindenberg-Hess zal zich bij agendapunt 6 terugtrekken en niet mee debatteren in 
verband met haar werk. 
 
3. Spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen 
Bart Selders kijkt namens de 9 voetbalvoorzitters terug op commissie van 8 oktober. Daar deelden de 
voetbalvoorzitters hun zorgen rondom de harmonisatie van de buitensport en vooral de 
uitgangspunten voor de financiering van het onderhoud. De voorzitters vinden dat er op 8 oktober 
onvoldoende diepgang is geweest. Daarom is er aanstaande donderdag een informatieavond voor de 
raadsleden georganiseerd. 
 
De VVD vraagt de inspreker waarom er gekozen wordt voor een andere procedure. Op 8 oktober 
was de conclusie dat de verenigingen elk individueel met de wethouder zouden praten. Als er daarna 
nog een dilemma zou zijn, zou de wethouder bij de raad terugkomen. De inspreker legt uit dat er 
behoefte is om dieper in gesprek te gaan met de raad. Men wil duidelijker de problematiek en 
mogelijke oplossingen voor het voetlicht brengen.  
 
M2000 vraagt of net als voorgaande jaren de (niet) opgebouwde voorraad geld het struikelblok is. De 
inspreker geeft aan dat het vooral gaat om de toepassing van de 2/3 -1/3 regeling. Dat valt niet rond 
te rekenen. Men wil dat donderdag laten zien. 
 
De PvdA vraagt of er na de vorige vergadering nog nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. De 
inspreker geeft aan dat de gesprekken nu lopen en er verder geen beweging is. 
 
4. Technische aanpassing WMO-verordening 
De PdvA stelt vragen aan de wethouder over de rol van het CAK bij het innen en vaststellen van het 
bedrag en vraagt of de ritprijs in de verordening genoemd kan worden. De PvdA vraagt hoe de 
andere commissieleden denken over dat er bij de regiotaxi geen kortingstarief mogelijk is, zoals in 
het reguliere busvervoer. 
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Vanuit zowel Lokaal Liberaal als HVV wordt aangegeven dat er een regulier en een WMO-
kortingstarief is. De wethouder geeft aan dat het CAK zowel int als vaststelt en de ritprijs nog niet 
bekend is dus niet in de verordening genoemd kan worden.  
 
De voorzitter geeft aan de PvdA dergelijke technische vragen voortaan vooraf schriftelijk kan stellen. 
 
De CU-SGP benoemd dat er sprake is van landelijk schaarste qua middelen en dat dat een financieel 
risico vormt.  
 
 Kan als hamerstuk naar de gemeenteraad. 
 
5. Begrotingswijziging GGDrU 
De PvdA vindt dat er een structurele oplossing nodig is, geen incidentele. En vraagt de wethouder 
waarom er sprake van een conceptbrief. 
 
Vanuit de VVD en Lokaal Liberaal wordt benadrukt dat het hier om een wijziging gaat gedurende het 
jaar. Dan is er een begrotingswijziging nodig. Een structurele oplossing komt later via de 
bestuursrapportage en de begroting voor volgend jaar. 
 
De voorzitter geeft aan dat de vraag over de conceptbrief een technische vraag is. De wethouder licht 
toe dat de GGD een sneller antwoord nodig heeft. De antwoordrichting is duidelijk na de commissie. 
Na de raad volgt dan de formele brief. Heel veel gemeentes doen dat zo. 
 
De VVD vraagt de wethouder om voortaan sneller naar de commissie te komen. Dan is een 
conceptbrief net nodig.  
 
 Kan als hamerstuk naar de gemeenteraad. 
 
6. Inkoop Jeugdhulp en WMO-begeleiding 
M2000 mist een advies van Adviesraad en vraagt of de wethouder de commissie kan blijven 
informeren over het proces.  
 
De VVD geeft aan blij te zijn met het voorstel. Minder zorgpartijen contracteren is beter voor de regie. 
Ziet het als kans om zorg te verbeteren.  
 
GroenLinks is ook nieuwsgierig naar de rol van de Adviesraad bij dit voorstel. De fractie vind het een 
prima voorstel, maar het kost veel geld. In de programmabegroting was ook al extra geld 
gereserveerd. Hoe wordt het ingezet?  
 
HVV vraagt of de wethouder iets over de lijn van De Ronde Venen kan zeggen. Kan dit het 
gevraagde bedrag nog veranderen? 
 
De CU-SGP vindt dat het college lef toont. Hoopt wel dat er aandacht is voor opgedane ervaringen in 
de regio. En op welk moment worden de Adviesraden betrokken? Er is ook verbazing: tijdens de 
presentatie in de commissie werd de hoogte van het bedrag niet genoemd. En nu zijn er opeens 
allerlei verschuivingen in de begroting mogelijk en destijds bij mantelzorgcompliment niet. 
 
Diverse fracties gaan in op het mantelzorgcompliment. De voorzitter geeft aan dat dit nu niet het 
onderwerp van gesprek is. 
 
Lokaal Liberaal vindt het voorstel inhoudelijk goed en vraagt naar de herkomst van de gelden ter 
dekking van het voorstel. En kan de bezuiniging op ‘mijn berichtenbox’ niet worden teruggedraaid ten 
faveure van de BUIG-gelden? 
 
SB vindt het voorstel getuigen van een daadkrachtige aanpak. De dekking is akkoord. 
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De PvdA vindt de nieuw ingeslagen weg spannend. Waar is het budget van 290.000 extra op 
gebaseerd? En wat doet Stichtse Vecht nog wel en niet samen met Utrecht-West en hoe zit dat dan 
financieel?  
 
Wethouder Hetty Veneklaas dankt de commissieleden voor de steun voor inhoudelijk deel. Haar 
antwoorden: 

• De Adviesraad SD heeft eerder positief gereageerd op het voorstel. Vanaf nu worden de 
Adviesraad en ook de ouders van cliënten betrokken bij de aanbesteding.  

• Ze zal de commissie over het proces op de hoogte houden. Maar niet over de inhoud van de 
aanbesteding. 

• De gevraagde 290.000 is een incidenteel projectbedrag. Dat wordt ingezet voor de 
aanbesteding voor 9 jaar. Het levert als het goed is op termijn ook een besparing op. De 
eerder in de programmabegroting ogenomen 120.000 was sowieso nodig. 

• De Ronde Venen gaat op een paar onderdelen zelf de inkoop doen, maar dat sluit niet aan 
bij Stichtse Vecht. 

• Bij de kadernota was nog niet bekend welk bedrag nu nodig is. Het geld dat over is rondom 
Pauw is pas sinds 2 weken bekend. 

• Gelden binnensport: het grootste deel van de 75.000 is wel uitgegeven. Kleiner deel niet, 
daar waren geen initiatieven voor.  

• De vraag van Lokaal Liberaal over het mogelijk terugdraaien van ‘mijn berichtenbox’. Zal ze 
schriftelijk beantwoorden. 

• Er wordt nog steeds veel samen met Utrecht-west gedaan. En alle contracten lopen in 2020 
gewoon door.  
 

 Actiepunt wethouder Veneklaas: schriftelijke de vraag van Lokaal Liberaal beantwoorden. 
 Toezegging wethouder Veneklaas: de commissie over het proces van de nieuwe inkoopstrategie 
en aanbesteding op de hoogte houden.  
 
 Kan als hamerstuk naar de raadsagenda.  
 
7. Openstaande toezeggingen 
Lokaal Liberaal vraagt naar de termijn waarop de subsidiescan (T145) naar de raad komt. Wethouder 
Veneklaas geeft aan dat deze vertraagd is. De scan komt eerdaags in het college en daarna richting 
de raad. 
 
PvdA vult aan dat bij T164 (uitvoeringsplan positief gezondheidsbeleid) ook de Lief- en Leedstraat 
betrokken zou worden. Hier de toezegging mee aanvullen. 
 
M2000 vraagt waarom de Kadernota Sociaal domein niet op de lijst staat. De wethouder geeft aan 
dat dit een beleidsnota is, die komt volgend jaar naar de raad. 
 
 Actiepunt voor de griffie: T164 aanvullen (zie hierboven).  
 
8. Informatief: Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) en Veilig thuis 
Edith Warmerdam stelt de commissieleden voor aan: 

- Pieke Cieraad van Veilig thuis; 
- Hans Visser, tijdelijk teamleider jeugd; 
- Dick van Doleweerd van Samen Veilig Midden-Nederland; 
- Femke Verschuren, projectondersteuning vanuit de gemeente; 
- Sandra Klokman van de Maatwerktafels. 

 
De commissieleden doen mee aan een simulatie om te ervaren hoe complex het is rondom veiligheid 
in gezinnen. De simulatie laat zien wat professionals tegenkomen.  
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Dick van Doleweerd licht toe dat SVMN bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE-teams. 
SVMN werkt in de provincies Flevoland en Utrecht voor 32 gemeenten met 400 medewerkers en 23 
fte SAVE-medewerkers (inclusief frontteam). SAVE is ondersteunend aan het sociaal wijkteam. 
 
Pieke Cieraad verteld dat Veilig thuis 26 regionale veilig thuis-organisaties in Nederland heeft. 
Wettelijke taken: advies, meldingen in ontvangst nemen, onderzoek doen, vervolgstappen in gang 
zetten. In het aantal meldingen in Stichtse Vecht is een flinke stijging te zien. Men weet de weg te 
vinden. 
 
Sandra Klokman licht toe dat de Maatwerktafels nu 1 jaar lopen. Vaak lukt het toch om problemen 
binnen het bestaande kader op te lossen. Het gaat hier om een andere aanpak en een bredere kijk 
en een bredere oplossingsscope bij gezinsproblemen. Hierin worden ook de SVMN medewerkers 
geschoold. 
 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
27 november 2019, AMH 
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