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Afd. Nr. Vraag Antwoord Fractie

ID

P&O

1 Blz. 16. De uitgaven voor voormalig wethouders is 135.000 euro meer dan 

geraamd. Etc. Dit begrijpen wij niet. Waren die gegevens van de voormalige 

gemeenten dan niet correct?

Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) hebben 

burgemeesters en wethouders bij aftreden - ongeacht de redenen - recht op een 

wachtgelduitkering ten laste van de gemeente. Op dit moment is er een voorziening 

van circa € 97.150,-. Uit deze voorziening worden op dit moment de wachtgelden 

van twee voormalige wethouders betaald.

De kosten voor wachtgelduitkeringen zijn vooraf moeilijk in te schatten. De 

uitkeringsduur bedraagt maximaal 38 maanden. De minimale uitkeringsduur 

bedraagt op dit moment 24 maanden, maar een aantal (huidige) bestuurders 

hebben de maximale uitkeringsduur al opgebouwd.

De huidige voorziening is, gegeven het huidige aantal bestuurders dat bij aftreden 

aanspraak kan maken op een wachtgeld, ontoereikend. Omdat de huidige 

voorziening bijna is uitgeput, zal extra in de voorziening gestort moeten worden. 

Deze extra storting hebben wij zowel in de Bestuursrapportage 2013 als in het 

meerjarenperspectief bij de Voorjaarsnota 2013 betrokken.

Groen Links

W&K

Bestek/

Beheer

2 Blz. 24 Veiligheid en duurzaamheid waren uitgangspunten. Blz. 28. 97.000 euro 

meer aan verlichting uitgegeven incl. nieuwbouw, maar ook 2,5% stijging van de 

energiekosten. Worden er dan nog geen energiebesparende technieken toegepast?

Bij vervanging wordt overgegaan op energiebesparende technieken, echter de 

hieruit voortvloeiende besparing wordt op dit moment nog teniet gedaan. Dit komt 

door het niet doorbelasten  van de inflatie correctie, areaal uitbreiding. In 2012 

waren er meer en hogere schades dan geraamd.

Groen Links

Ontw. 3 Blz. 34. Jeugd en jongerenwerk. Is de aanbesteding van jeugd- en jongerenwerk in 

2012 dan niet rondgekomen?

De aanbesteding van het jeugd- en jongerenwerk is in 2012 afgerond en de 

„nieuwe‟ uitvoerder (stichting Jeugd-Punt, voorheen al werkzaam in Breukelen en 

Loenen) is gestart op 1 januari 2013.

Groen Links

Ontw. 4 Blz. 45. Voor welke twee programma's worden voor 2014 prestatie-indicatoren ontwikkeld? Voor 2014 zijn effect indicatoren opgesteld voor de programma's 5 en 8. Het gaat 

hierbij om effect indicatoren niet om prestatie indicatoren. Deze indicatoren zijn 

besproken in de auditcommissie op 6 juni jl.

Groen Links

ID

Fin

5 Blz. 7. In de tabel met mutaties wordt programma 1. Niet genoemd. Betekent dit dat er geen 

overheveling in programma 1 is opgetreden
Dat klopt. Programma 1 heeft geen voorzieningen voor groot onderhoud. Er hoeft 

dus geen storting of onttrekking plaats te vinden in de reserve kapitaalgoederen.

Groen Links

Ontw. 6 blz 33: Wat is de stand van zaken mbt het leerlingenvervoer. Eerder is aan de orde 

geweest dat de gemeenschap niet meer zou gaan betalen voor leerlingenvervoer 

indien ouders vinden dat buiten de gemeente ideologisch onderwijs zou moeten 

worden genoten. Wat is hierover de stand van zaken?

7 februari 2013 heeft de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 

als reactie op de vraag van de Kamer naar feiten en cijfers over het vervoer naar 

scholen van een bepaalde richting of levensbeschouwing. De staatssecretaris 

kondigt in zijn brief een monitor aan van de ontwikkelingen van het 

leerlingenvervoer. Deze monitor brengt de uitgaven, het aantal leerlingen en de 

gemiddelde reisafstand in kaart waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 

uitgaven van het leerlingenvervoer op levensbeschouwelijke grondslag, al dan niet 

van gehandicapte leerlingen en het overige leerlingenvervoer.Tevens stelt de 

staatssecretaris in zijn brief dat een discussie over aanpassing van de regeling van 

het leerlingenvervoer niet los valt te zien van artikel 23 en daarmee van het

debat rond het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet dat 

voor de zomer wordt verwacht.Voor meer info verwijs ik naar de site van de VNG, 

onderwerp leerlingvervoer. Het algemeen overleg over het leerlingenvervoer in de 

Tweede Kamer van 14 februari 2013 is tot nader order uitgesteld.

Streekbelangen

ID

Soza

7 De fraudebestrijding is aangescherpt en daardoor is het aantal oninbare 

vorderingen toegenomen. Wie bepaalt de oninbaarheid van een vordering? Wordt 

doorgezet t/m de WSnatuurlijke personen? en zo nee, waarom niet? Om hoeveel 

gevallen ging het in 2012?

In de tekst op blz. 52 wordt gesproken over een toename van het aantal oninbare 

vorderingen als gevolg van aanscherping van de fraudebestrijding. Gedoeld wordt 

op de  „Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving‟ de 

zogenaamde fraudewet die in werking is getreden per 1 januari 2013. Voor de Wet 

werk en bijstand (WWB) introduceert deze wet de bestuurlijke boete bij een 

schending van de inlichtingenplicht. Als gevolg van deze strengere fraudewetgeving 

wordt het terug te vorderen bedrag in veel gevallen aanmerkelijk hoger vastgesteld. 

Bij de terugvordering wordt rekening gehouden met de beslagvrije voet zoals 

bedoeld in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waardoor 

het bestaansminimum van de belanghebbende wordt gegarandeerd. Doordat het 

terug te vorderen bedrag veelal hoger wordt terwijl de aflossingscapaciteit niet of 

nauwelijks toeneemt wordt het gedeelte wat niet inbaar is hoger. De oninbaarheid 

van de schulden heeft te maken met de hogere schulden als gevolg van de nieuwe 

wetgeving en het toepassen van de beslagvrije voet zoals in wetgeving is 

vastgelegd. Verder wordt bij het innen van schulden rekening gehouden met 

hetgeen hierover is vastgelegd in de Wet werken naar vermogen  en in het door het 

college vastgestelde debiteurenbeleid. De toename van de oninbaarheid van het 

debiteurensaldo is toekomstgericht en niet van toepassing op 2012.

Streekbelangen

W&K 8 Er is 100.000 euro uitgegeven aan een adviesbureau tbv vastgoed. Wat heeft dat 

opgeleverd en waarom kon het resultaat niet in eigen beheer verkregen worden, 

m.a.w. wat is de toevoegende waarde geweest van dit adviesbureau?

Er is een adviesbureau ingehuurd om de dossiers per vastgoedobject op orde te 

brengen. Dit was nodig voor de harmonisatie, voor het op orde brengen van de 

administratie en voor het inzichtelijk maken van de vastgoedportefeuille. Als we dit 

in eigen beheer hadden moeten doen, hadden we daar 2 jaar voor nodig gehad, 

omdat het team daarnaast ook nog de dagelijkse werkzaamheden moet blijven 

uitvoeren. Om tijd te winnen, is er een bureau op gezet dat de inventarisatie binnen 

3 maanden heeft gedaan. Daarnaast is er de nodige inzet en ondersteuning van het 

vastgoedteam en het team facilitaire zaken ingebracht. Tijd winnen was belangrijk 

omdat inzicht in de vastgoedportefeuille noodzakelijk is voor het formuleren van 

beleid, voor het maken van keuzes in het behouden dan wel afstoten van vastgoed, 

in het adequaat onderhouden van ons vastgoed en voor het op orde brengen van 

de administratie (huuradministratie, facturatie, inzicht in kosten/baten per pand voor 

het op orde brengen van  de begroting, actualisatie verzekeringen)

Streekbelangen

ID

FIN

9 blz. 138: Startersleningen Cronenburg: Waarom zijn er sinds 2007 geen aflossingen 

geweest?

In 2007 is besloten om ten behoeve van het plan Cronenburgh in Loenen aan de

Vecht starterleningen te verstrekken. In de loop van 2008 zijn de eerste

starterleningen verstrekt. Deze leningen worden beheerd door het

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN). Kenmerkend voor de starterlening is dat

in de eerste drie jaar niet wordt afgelost. Na drie jaar wordt het inkomen van „de

starter‟ getoetst en moet er, als daar financiële ruimte voor is, afgelost worden.

Deze zogenoemde inkomenstoets wordt gedaan na het 3de, 6de, 10de en 15de

jaar. In 2011 zijn 2 leningen getoetst. De uitkomst hiervan is dat op één lening wordt

afgelost vanaf 2012. Deze aflossing ad. € 531,57 zal in 2013 worden verwerkt.

Streekbelangen

Wijken en 

Kernen

10 Bomenbeleid. Dat is volgens de jaarrekening geharmoniseerd, maar wij vernemen 

graag wanneer we dan ook een raadpleegbare Groene Kaart kunnen verwachten 

op de website van de gemeente. 

Door onvoorziene complexiteit door samenhangende automatiseringsprocessen 

heeft het aanmaken van de Groene kaart met bijbehorend administratief register 

veel meer tijd gekost dan verwacht kon worden. De inspraak kan pas worden 

opgestart als de kaart beschikbaar is, inderdaad liefst via internet en gecombineerd 

met een brief aan alle eigenaren van bomen op de groene kaart. De stand van 

zaken (half juni 2013) is dat we waarschijnlijk begin juli zover kunnen zijn. Het is dan 

echter gezien de vakanties vanaf half juli geen goed moment om de inspraak op te 

starten. U kunt daarom de nieuwe Groene kaart met bijbehorend register 

verwachten direct na de schoolvakanties. 

CDA

Wijken en 

Kernen

11 OV: Jammer dat er niets is opgemerkt over NS en overleg daarmee. Graag een 

kleine verdiepingsslag op dit punt, nu wordt alleen over bussen gesproken.

We hebben structureel overleg met alle vervoerorganisaties die in Stichtsevecht 

rijden. Naast gesprekken met BRU en Provincie Utrecht (Connexxion) voeren we in 

PHS-verband (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) ook overleg met NS. Inzet 

in de gesprekken met NS is een directe (hoogfrequente) verbinding van Maarssen 

en Breukelen naar Amsterdam en Utrecht zowel binnen als buiten de spits. 

CDA

Wijken en 

Kernen

12 Fietsenstalling NS Maarssen. Ons bekruipt het gevoel dat dit sympathieke voorstel 

uit de Maarssense raad nu toch langzaamaan minder sympathiek begint te worden. 

Dit is althans niet de eerste keer dat wij lezen over exploitatieproblemen. Hangt 

mogelijk ook samen met terugloop reizigers, maar dan moet de gemeente NS 

misschien maar eens aanspreken. Zo niet, dan denk ik dat het goed is op korte 

termijn een haalbaarheidsstudie te doen onder de huidige omstandigheden en te 

overwegen de stekker eruit te trekken.

In het maandelijks overleg NS / gemeente over de afronding van het project is 

hiervan melding gemaakt. De problematiek wordt op korte termijn geanalyseerd. 

Artikel 3 van de overeenkomst NS fiets / gemeente biedt aanknopingspunten voor 

nader overleg. 

CDA

Wijken en 

Kernen

13 Subsidie BRU: Wat is de status van het bezwaar? Wij zouden verwachten dat het 

verlies pas genomen wordt als daar duidelijkheid over is.

Het bezwaar is afgewezen. Wel wordt een herziene declaratie ingediend, die naar 

verwachting zal leiden tot een bedrag van ca. € 40.000.

CDA

Ontwikkeling 14 Aanbesteding leerlingenvervoer. Dit is 1 van die zaken die we structureel zouden 

verwachten, maar wij kunnen niet vinden waar dit is meegenomen, in de begroting of de 

VJN?

De taakstellende ombuiging op leerlingenvervoer, die in eerste instantie gefaseerd 

was opgenomen in de begroting, is met ingang van het begrotingsjaar 2013 in volle 

omvang structureel doorgevoerd in de meerjarenbegroting.

CDA

Ontwikkeling 15 Cultuur: Kosten De Danne. Graag helderheid hoe de omissie wordt hersteld. Voor ons zou 

het in principe niet acceptabel zijn als de portefeuille cultuur deze last moet dragen, zeker 

nu het redelijk is aan te nemen dat de ommissie niet uit die hoek komt. Er is al een forse 

taakstelling en deze kan niet zonder meer verhoogd worden door latere omissies. Dan had 

dit bekend moeten zijn ten tijde van de taakstelling en had dit mogelijk toen al geleid tot 

discussie over de hoogte. Wij zullen in beginsel geen verkapte verdere verhoging van de 

taakstelling accepteren.

De omissie is vanaf 2014 structureel hersteld in de meerjarenbegroting, zoals 

voorgesteld in de voorjaarsnota en drukt dan dus niet op de taakstelling in het 

bestuurlijk thema Cultuur. Voor 2013 is het herstel van deze omissie (net zoals het 

geval is bij alle omissies voor 2013) vooralsnog aangehouden in afwachting van de 

uitkomst van het onderzoek naar alternatieve dekkigsmogenlijkheden voor de 

omissies binnen alle programma's (dus niet persé uit het bestuurlijk thema Cultuur)

CDA



Ontwikkeling 16 Schoonmaakkosten sportaccomodaties. Graag helderheid hoe dit opgelost gaat worden. Wij 

vinden het in beginsel niet acceptabel dat er personeel wordt wegbezuinigd en vervolgens 

wordt vervangen door (permanente) externe inhuur. Enerzijds is dit geen bezuiniging en 

anderzijds speelt hier ook de menselijke maat een rol. De bezuiniging heeft mensen geraakt 

en dan past het niet dat ze extern vervangen worden.

In feite is in het kader van de besparing op de loonkosten (2,4,6,8%) een 

bezuiniging doorgevoerd op de personeelslasten voor het beheer van de 

sportzalen, terwijl anderzijds de overschrijding op de schoonmaakkosten (deels) 

wordt veroorzaakt door het doorvoeren van deze personeelsbezuiniging, zoals in 

de jaarrekening ook vermeld staat. Door natuurlijk verloop (pensioen, FPU) zijn 

bijna alle sportzaalbeheerders afgevloeid. Dit was geen bezuinigingsmaatregel, het 

was wel een natuurlijk moment om de gebruikers van de sportzalen meer aan 

zelfbeheer te laten doen. Hierdoor konden echter in het kader van de 

bezuinigingsoperatie wel 3 fte worden ingeleverd. Alleen voor de Stinzenhal in 

Breukelen ontstonden hierdoor kosten in verband met 

schoonmaakwerkzaamheden. Deze kosten zijn echter minder dan de loonsom voor 

de beheerders. Inmiddels is afgesproken dit in de begroting als zodanig te 

corrigeren (ophoging schoonmaakbedrag).

CDA

Publieksz. 17 Handhaving: Wij zijn blij met de resultaten die er op het gebied van handhaving 

worden bereikt, maar wel bezorgd over het grote deel dat oninbaar is. Graag 

zouden wij zien dat de handhaving nog eerder ingezet wordt (preventief) om te 

vermijden dat er ten onrechte uitgaven worden gedaan die we later niet terug 

kunnen halen. Overigens begrijpen wij het spanningsveld tussen de noodzaak om 

een sociaal vangnet te hebben, het vertrouwen dat we moeten hebben en de 

De huidige werkwijze is zodanig, dat de handhaving in een zo vroeg mogelijk 

stadium (preventief) wordt ingezet om te voorkomen dat er ten onrechte uitkeringen 

worden verstrekt.

CDA

Ontwikkeling 18 WMO, er is nu een meeropbrengst van EUR 380.000. Heeft de gemeente 

aanwijzigingen dat dit structureel gaat zijn? Dit bleek althans niet uit de VJN. Zo ja, 

wat gaat de gemeente doen met deze structurele opbrengst? Wij zouden graag zien 

dat deze behouden blijft voor het sociale domein, overigens niet door middel van 

bijvoorbeeld verlaging van de eigen bijdrage, maar door reservering voor 

incidentele lasten in de transities. Na afronding van de transities kan dan 

beschouwd worden in hoeverre de meeropbrengst structureel ingezet blijft/gaat 

worden in het sociale domein.

De begroting van de WMO wordt met ingang van 2013 structureel aangepast met 

deze meerinkomsten. Daarnaast zijn de lasten in evenredigheid aangepast, zodat 

deze meerinkomsten voor de WMO beschikbaar blijven. De budgetverhoging is 

voor een groot deel ingezet om de Push-taakstelling op dit terrein te kunnen 

realiseren.

CDA

ID 19 Graag aansluiting van in de jaarrekening geconstateerde structurele kosten/baten 

met Begroting 2013/VJN.

In de jaarrekening is gebleken dat er structurele effecten in de inkomsten en 

uitgaven waren. Deze structurele effecten zijn verwerkt  in de begroting 2013 of 

meegenomen in de voorjaarsnota 2014. Deze structurele effecten bestonden voor 

2012 uit:

- Hogere lasten vanwege de noodzakelijke stortingen in de voorziening voormalig 

wethouders, die voortvloeit uit de wet Appa (wachtgelden) alsmede de verhoging 

van het budget bijstand vanwege een toename van het beroep daarop betrokken bij 

de actualisatie van het financieel meerjarenperspectief bij de Voorjaarsnota 2013.

- In de begroting 2013 zijn opgenomen de meer huurinkomsten voor 

kinderopvangaccommodatie de Klimboom in Loenen en de taakstellende 

ombuiging op leerlingenvervoer, die in eerste instantie gefaseerd was opgenomen 

in de begroting, is met ingang van het begrotingsjaar 2013 in volle omvang 

structureel doorgevoerd in de meerjarenbegroting.

- Tot slot de hogere lasten door het vaststellen van plan voor het integraal beheer 

van de openbare ruimte (IBOR). Deze lasten zijn verwerkt met ingang van de 

begroting 2013 en doorlopend in de meerjarenbegroting en oplopend van € 

1210.000 in 2013 tot en € 1840.000 in 2016. Zie programmabegroting 2013.

CDA

Wijken/Kern

en

20 Pag 25: rotonde straatweg stationsweg in Breukelen bestaat niet. Ik neem aan dat 

dit in Maarssen is.

Klopt. Dit betreft inderdaad Maarssen. VVD

Ontw. 21 Pag 46: de Danne in Breukelen kost eur 31.000 terwijl dit niet in de begroting zat. 

We ondersteunen dit initiatief van harte. Zijn dit alleen kapitaallasten of ook 

variabele kosten zoals elektriciteit?

Dit betreft alleen exploitatielasten zoals beheer, energie, verzekeringen en 

onderhoud. Op De Danne rusten geen kapitaallasten.

VVD

Ontw.

Wijken/kerne

n

22 Pag 47: extra kosten voor sportaccomodaties; het lijkt er op dat de bezuiniging op 

de post personeel wordt gerealiseerd door taken uit te besteden. Dit was niet de 

bezuiniging op personeelskosten die we voor ogen hadden bij PUSH!

Zie voor beantwoording vraag 16. VVD

ID

Financiën

23 Is het mogelijk om de programmarekening/begroting in het vervolg zo op te stellen 

dat zowel baten (altijd positief) als lasten (altijd negatief) separaat worden 

weergegeven zonder plussen en minnen. Om vervolgens de lasten van de baten af 

te trekken en het al dan niet positieve saldo aldus zichtbaar wordt. De verwarring in 

de werksessie van afgelopen dinsdag over het al dan niet tekort kwam voort uit het 

overzicht in de aanbiedingsbrief dat uitging van een negatief saldo daar waar de 

suggestie vervolgens gewekt wordt dat er minder uitgegeven is dan begroot en er 

dus een overschot is van € 174.224.

De lasten worden altijd postief gepresenteerd en de baten negatief. Bij het saldo wil 

het negatieve altijd zeggen dat of de lasten te hoog waren ten opzicht van de 

begroting of de inkomsten zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting. Gelet 

de opmerking van de PvdA zullen wij in de toekomst hierop nog beter letten.

PvdA

ID

Belastingen

24 Hoe kan het zijn dat de gemeente Stichtse Vecht qua OZB en rioollasten, met  

“louter”  verhogingen op basis van inflatiecorrectie” ineens na Bunnik en de Bilt als 

derde duurste gemeente van de provincie Utrecht te boek staat (AD van 10-4-2013, 

gebaseerd op de Atlas van lokale lasten van Coelo), daar waar we eerder veel 

meer in de middenmoot zaten?

Jaarlijks wordt uitgegaan bij de vaststelling van de tarieven voor de OZB van een 

stijging van de totale OZB opbrengst met de inflatiecorrectie. Bij een daling van de 

totale WOZ waarde (zoals voor het belastingjaar 2012 het geval was), dienden de 

tarieven voor 2012 op een hoger niveau vastgesteld te worden teneinde de begrote 

OZB opbrengst te realiseren. 

PvdA

ID 25 Kunt u gezien de realisatie van een aantal programma‟s (welzijn min 7 ton, Werk en   

inkomen min 6,7 ton, Cultuur en Sport min 6,9 ton instemmen met de conclusie dat 

de bijna sluitende begroting alleen maar bereikt kan worden middels bezuinigingen 

op het sociale domein?

Dankzij deze incidenteel minder uitgaven op de genoemde programma's is de 

jaarrekening 2012 nagenoeg in evenwicht. Dit is zijn geen bezuinigingen of ingezet 

beleid, maar de uitkomsten van het jaar 2012.

PvdA

ID 26 Op eerdere vragen van de PvdA naar een specificatie van de externe inhuur is 

verwezen naar de voorliggende programmarekening. In het hoofdstuk financiering 

algemene dekkingsmiddelen (pag. 82) van de programmarekening worden een 

viertal bedragen van externe inhuur gegeven (analyse vastgoed op orde/ inhuur P 

en O wachtgeld/juridische ondersteuning/ website). Dit betreft een totaalbedrag van 

€ 406.000.

In uw brief van 2 mei geeft u naar aanleiding van vragen onzerzijds een specificatie 

van de externe inhuur, naast de reguliere externe inhuur ten behoeve van 

vervanging, waarvoor dank. Het betreft een opsomming van externe inhuur per type 

budget tot een bedrag van € 1.660.044 te weten:

1. Knelpunten 2012                                         €      572.900

2. Projecten in de begroting 2012                     €      841.737

3. Frictiekosten strategische heroverweging      €      183.668

 4. Flexibele schil ‟t Kikkerfort                          €        61.739

 Totaal                                                           €   1.660.044

In de jaarrekening wordt voor 4 ton verantwoord. Kunt u een specificatie geven van 

de overige 1,2 miljoen naar kostensoort met een onderbouwing van de noodzaak 

van deze besteding?

In de jaarrekening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. 

In dat verband moet de door u genoemde € 406.000 aan overschrijdingen worden 

gezien. De overige uitgaven op de door u genoemde vier categoriën vallen binnen 

de daarvoor begrote bedragen. 

PvdA

ID 27 Als we kijken naar de interne doorbelasting per programma dan valt op dat deze in 

totaal bijna 30% bedragen van de totale lasten (pag.123). Is dat niet aan de hoge 

kant? Hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenten?

Nee, dit is niet aan de hoge kant. De interne doorbelasting bestaat grotendeels uit 

lonen en kapitaallasten. Deze 2 onderdelen beslaan circa 30% van de begroting. 

Gelet op de verhouding medewerker inwoners ligt deze in de gemeente Stichtse 

Vecht laag, daarom is deze verhouding gunstiger dan in andere gemeenten.

PvdA

ID 28 Verder valt op dat de verhouding van deze kosten per programma enorme 

verschillen laat zien. Bij bestuur en dienstverlening maken deze kosten  5/8 deel uit 

van het totaal, bij onderwijs is dat1/8 deel. Waaruit verklaart u deze grote 

verschillen. Op welke basis wordt deze verdeling van de kosten gehanteerd? Zijn 

dat de feitelijke gemaakte kosten. In hoeverre wordt hier beleid op gemaakt. 

Maximale overheadkosten?

Het programma Bestuur en dienstverlening bestaat grotendeels uit personele inzet 

en bijvoorbeeld bij onderwijs ligt dit op een lager niveau en vinden de uitgaven 

voornamlijk aan schoolbesturen plaats.

PvdA

ID 29 Hoe komt het dat er meer dan een jaar na de herindeling ineens € 135.000 aan 

achterstallige pensioengelden en naar nu blijkt in de eerste Berab voorjaar 2013 op 

pag. 11 aan een veelvoud daarvan aan achterstallige pensioenopbouw binnen 5 

jaar moet worden opgehoest. Het betreft in totaal het enorme bedrag van  € 

1.380.622 dat aan pensioenopbouw van de voormalig wethouders moet worden 

gerepareerd. Dit middels een vijfjarige betaling van € 276.124 per jaar. Graag ook 

hier een specificatie per jaar, per oud gemeente van de daaraan verbonden kosten 

en de reden waarom deze opbouw in het verleden niet (voldoende) heeft 

plaatsgevonden. In hoeverre is dit een lijk in de kast, of waren deze kosten al eerder 

bekend en te verwachten?

De door de PvdA genoemde pensioengelden € 135.000 zijn wachtgelden. Zie 

hiervoor de beantwoording onder vraag 1. De genoemde pensioenopbouw van    € 

1.380.622 gedurende 5 jaar betreft een bijstorting in de voorziening 

pensioenopbouw. Zoals in de Berap 2013 is toegelicht vloeit deze storting voort uit 

de verschillende werkwijze die de voormalige gemeenten hanteerden. De storting is 

over 5 jaar "uitgesmeerd"in verband met het financiële perspectief. Deze werkwijze 

is afgestemd met de accountant en heeft zijn goedkeuring.

PvdA

Wijken en 

kernen

30 Er wordt op pag. 28 gesproken van tegenvallende resultaten van de 

verkoopactiviteiten van de kiosk op het station Maarssen. Welke kiosk wordt 

bedoeld anders dan de fietsenmaker die er zit? Is hier sprake van een 

winkelfunctie?

Bedoeld wordt de beheerdersruimte bij de ingang van de inpandige fietsenstalling. 

De ruimte is in gebruik als reparatie- resp. verkoopruimte voor fietsen en de 

verkoop van kleine snoepwaren en koude/warme dranken. Op basis van het 

bestemmingsplan en de overeenkomst met ProRail en NS fiets is de ruimte daartoe 

ingericht. De gemeente ontvangt een aandeel in de nettowinst. 

PvdA

Wijken en 

kernen

31 De gemeente betaalt (pag. 28) huur voor een bosperceel (Willinkbos), bij de 

Scheendijk om recreanten de mogelijkheid te geven gratis te parkeren. Welke 

onderbouwing is daarvoor te geven? In hoeverre schept dit een precedent?

De parkeersituatie bij de Scheendijk in Breukelen zal worden betrokken bij de nog 

uit te brengen parkeernota.

PvdA



Publiekzaken 

Soza

32 Het totale aantal bijstandgerechtigden stijgt met 7% van 589 naar 629. Waaruit 

wordt (pag.52) de daling van het aantal mensen in de bijstand voor de duur van 

minder dan een jaar (van 202 naar 184) verklaard en de grote stijging van het 

aantal mensen dat al langer (>1 jaar van 241 naar 268 tot <5 jaar) en met name 

veel langer (van 146 naar 177 > 5 jaar) in de bijstand zit. Gezien de toenemende 

crisis en de re-integratiemaatregelen zou je eerder het omgekeerde verwachten? Is 

er hier sprake van een verharding van de problematiek? Of is dit juist het gevolg 

van de keuze om met name in te zetten op reïntegratie van de laatst 

ingestroomden. Wat gaat u doen om deze tendens tegen te gaan?

De bijstandsduur is altijd een momentopname. We zien dat het aantal mensen 

korter dan 2 jaar in de bijstand min of meer gelijk blijft. Binnen de bijstand is deze 

groep het 'makkelijkst' plaatsbaar. De stijging zit vooral in de groep die langer dan 2 

jaar in de bijstand zit. Dit heeft inderdaad te maken met een verharding van de 

problematiek maar ook met het feit dat er vorig jaar met het vaststellen van de 

kadernota re-integratie 2012-2015 een keuze is gemaakt om niet meer alle klanten 

intensief te begeleiden en het accent te leggen op uitstroom naar werk. De forse 

korting op het Participatiebudget dwingt tot het maken van keuzes in de besteding 

van de gelden. 

PvdA

Publiekzaken 

Soza

33 Hoe kan de wethouder spreken over extra gemeentelijke uitgaven in het kader van 

de bijstand  (3 ton), daar waar het rijk 6,5 ton extra bijstand als rijksbijdrage 

daarvoor als extra bijdrage ter beschikking heeft gesteld? Dan zijn die drie ton toch 

gedekt?

Deze constatering is volledig juist. De systematiek van de jaarrekening vereist, dat 

inkomsten en uitgaven apart vermeld worden. Per saldo was er in 2012 daardoor 

sprake van een meevaller.

PvdA

ID

Financiën

34 Er is sprake van een overdekking van € 1,1 miljoen zijnde een overdekking van de 

riolering. De wethouder heeft bij navraag van de PvdA toegezegd in de werksessie 

vergadering deze gelden te versleutelen bij de bepaling van de OZB en 

rioolbelasting. Kunt u dat bevestigen? Per wanneer zal dat ingaan?

De wethouder heeft in de werksessie aangegeven dat de overdekking op de 

riolering in 2012 zal worden aangewend om de toekomstige kostenstijging voor de 

inwoner te matigen betreffende de kosten voor het verbreed rioleringsplan.

PvdA

Ontwikkeling 35 Binnen Stichtse Vecht (pag 72.) heeft Maarssen de grootste % leegstand van 

kantoren van heel Nederland (43%). Wat gaat de gemeente daar doen anders dan 

een convenant  bedrijventerreinen af sluiten. Wat kunnen we concreet verwachten?

De gemeente staat positief tegenover initiatieven van ondernemers in dit gebied en 

speelt actief op in. Daarnaast wordt samen met de eigenaren en in samenwerking 

met de provincie  een kansenkaart voor maarssenbroek werkgebied en kwadrant  

ontwikkeld waarin potenties van het gebied in  beeld worden gebracht voor de 

toekomst. De uitkomsten zullen de basis vormen voor het nieuwe bestemmingsplan 

en de promotie van het gebied. 

PvdA

Wijken en 

kernen

36 Pag. 28 IBOR: Hoe kan het dat Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot initieel niet zijn 

meegenomen in de inrichting van IBOR? Dat bevreemdt ons, men maakt toch een 

(beleids-)plan waarin men vastlegt wat het gewenste resultaat is, voor de HELE 

gemeente? Staat daar niet in wat de bijbehorende kosten zijn die bij dat resultaat 

horen? Je weet van te voren  toch welk niveau je wilt bereiken voor de hele 

gemeente?

In mei 2011 is gestart met de uitvoering van de IBOR-pilot. Het pilot-gebied 

beperkte zicht tot alleen Loenen. Daar was in 2011 geen specifiek  bedrag voor 

geraamd. Er is voor 2012 nog uitgegaan van de bestaande situatie en middelen.  

De pilot Loenen is opgezet om de nieuwe werkwijze en de daarbij behorende 

onzekerheden op het gebied van integraal beheren, out-put sturing en beschikbaar 

budget inzichtelijk te maken. 

Door de uitvoering van de pilot heeft de ambtelijke organisatie meer gevoel 

ontwikkeld tussen integrale kosten en integrale kwaliteit.

De beleidskaders waarin de kwaliteit i.r.t beschikbare middelen gemeente breed 

wordt aangegeven is in november 2012 vastgesteld door uw raad. De Pilot was op 

dat moment al 6 maanden bezig. In de beleidskaders zijn de kernen Vreeland, 

Nigtevecht en Loenensloot mee genomen.

In Vreeland, Nigtevecht en Loenensloot werd de buitenruimte in 2012 nog 

onderhouden volgens een frequentiebestek. Daarbij werd gestuurd op aantal 

onderhoudsrondes i.r.t beschikbaar budget. Hierbij wordt de kwaliteit van de 

werkzaamheden direct na de uitgevoerde werkzaamheden getoetst. 

Ibor gaat niet uit van frequenties maar van een vooraf bepaalde kwaliteit welke 

vastgelegd zijn volgens de CROW catalogus. Het contract geeft aan dat deze 

kwaliteit gedurende gehele contractperiode van toepassing is. Vanaf 1 mei 2013 

worden ook Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot uitgevoerd volgens de IBOR-

systematiek.

GroepFrankvanLiempd

tDVV

Wijken en 

kernen

37 Pag. 28 Betaald parkeren: De gemeente betaalt huur voor een perceel om 

recreanten gratis te laten parkeren. Dat bevreemdt ons. Hoe hoog zijn deze kosten 

per jaar en hoe lang loopt een eventueel huurcontract nog door? Waarom betaalt u 

geld om recreanten gratis te laten staan maar vraagt u elders geld voor het 

parkeren? De logica daarvan ontgaat ons.

De parkeersituatie bij de Scheendijk in Breukelen zal worden betrokken bij de nog 

uit te brengen parkeernota.

GroepFrankvanLiempd

tDVV

ID 38 Pag. 66 Milieu: De afvalstoffenheffing is een gebonden heffing, zie ook p. 115. Dit 

houdt naar onze mening in dat het resultaat ad. 296.000 euro terug zou moeten 

vloeien naar de burger. Waarom is dat niet gebeurd?

De afstoffenheffing is inderdaad een gebonden heffing. De jaarlijkse overschotten 

c.q. tekorten worden door middel van een hiervoor ingestelde egalisatiereserve 

(=bestemmingsreserve) afgerekend. De middelen blijven daardoor beschikbaar 

voor de lasten die met afvalinzameling samenhangen. Het terugvloeien van het 

resultaat naar de inwoners kan in verschillende vormen, dit kan zijn een eenmalige 

teruggave of het matigen van tarieven in toekomstige jaren of het doen van 

investeringen in bijvoorbeeld ondergrondse containers of plastic inzameling etc.. 

We zullen bij de behandeling van de Programma-begroting c.q. de tarievennota 

2014 voorstellen naar uw raad doen over de aanwending.

GroepFrankvanLiempd

tDVV

ID 39 P. 67 idem: voorgesteld wordt om de meeropbrengst als gevolg van een te hoge 

afvalstoffenheffing in de algemene reserve te storten omdat tegenvallers ook uit 

deze reserve worden betaald. Afvalstoffenheffing is een gebonden heffing. 

Eventuele meeropbrengsten zouden dus 1 op 1 terug moeten vloeien naar de 

inwoners. Waarom gebeurt dit niet

Zie het antwoord onder punt 38 GroepFrankvanLiempd

tDVV


