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Geachte raadsleden,

In de werksessie van 7 november is de Kadernota besproken. Het verzoek vanuit de werksessie is 
om vóór behandeling in de raad een reactie op de Kadernota van de bewonersorganisatie te 
ontvangen. Tevens dienen de inhoudelijke vragen van diverse fracties te worden beantwoord. 
Vervolgens is tijdens de werksessie afgesproken dat alle gremia (raad en college ) een stapje harder 
zouden lopen om het geplande tijdpad te halen. 

Om in 2012 te kunnen starten met een nieuwe werkwijze gebiedsgericht werken is dit jaar samen 
met de bewonersorganisaties een interactief traject, ‘de Charette’ doorlopen. Op 30 juni was de 
laatste inloopavond met bewonersorganisaties waarbij het ‘Werkdocument Kadernota’ voortkomende 
uit ‘de Charette’ werd besproken. Met de wijkcommissie is aan het eind van deze bijeenkomst 30 juni 
jl. afgesproken, dat wij de signalen vanuit de wijkcommissies heel goed hadden gehoord en als wij 
de belangrijkste signalen niet zouden verwerken in de definitieve nota, nader met de wijkcommissie 
in gesprek zouden gaan. Naar de mening van het college zijn de signalen en opmerkingen van de 
meerderheid van de wijkcommissies in de definitieve kadernota vertaald. Evenals de opmerkingen 
van de raadsleden in de werksessie en juni en de geraadpleegde externe partners. Alle 
geraadpleegde gremia hebben soortgelijke opmerkingen gegeven. De opbrengst van deze avond en 
diverse gesprekken met zowel interne als externe partners is verwoord in de ‘Kadernota 
Gebiedsgericht Werken’ (Kadernota). 

De Kadernota dient in november te worden vastgesteld om voldoende tijd te krijgen om de 
toekenning van de benodigde organisatiekosten van bewonersorganisaties voor 2012 tijdig en 
zorgvuldig te kunnen invoeren en de implementatie van convenanten te kunnen opstarten. 
Indien raadsbehandeling in november niet plaatsvindt, omdat bijvoorbeeld eerst een bijeenkomst met 
bewonersorganisaties nodig is,  zullen de lopende subsidieaanvragen van de wijkcommissies uit 
voormalige gemeente Maarssen moeten worden beschikt conform de oude regeling. 
Gelijktijdig invoeren en harmoniseren is dan niet meer mogelijk. Tevens zal behandeling dan 
doorschuiven naar de raad van februari. Dit is dus niet gewenst.



Planning

14 november Bundeling en ambtelijke beantwoording vragen/opmerking fracties
15 november Mondelinge behandeling in college
16 november Aanpassing Kadernota 
17 november Verzending Kadernota 
21 november Deadline reactie bewonersorganisaties en bundeling reacties
22 november Raad

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Gemeentesecretaris burgemeester


