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Ingediend op 8 oktober 2016
3 Fysiek domein 12 1 Welke wensen verstaat het college onder duurzaamheid, 

ad € 95.000?
Het college verstaat de volgende wensen onder 
duurzaamheid, ad € 95.000:
• Nul op de meter: Nul op de meter koop (stroomversnelling 
programma U-THUIS) en eigen programma Nul op de meter 
(extra lokale impuls).
• Extern programmamanager duurzaamheid ten behoeve van 
uitvoering activiteiten duurzaamheidshuis.
• Onderzoek naar lokaal of regionaal energiebedrijf.
• Middelen coördinatie en uitvoering activiteiten/projecten 
voor het interne programma duurzaamheid economie, zoals:
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (o.a. 
energiemanagement) en beheer/inrichting openbare ruimte, 
toepassing duurzame innovaties onderzoeken, begeleiding 
bedrijven/ondernemers bij verduurzaming (o.a. 
parkmanagement), sportverenigingen en duurzaamheid, 
uitvoering communicatieaanpak van het programma. 
• Het uitvoeren van vervolgpeilingen (bewonersenquêtes) 
onder de bevolking als vervolg op de nulmeting 
afvalinzameling en duurzaamheid.

D66

1 Bestuur en 
gemeentelijke 
dienstverlening

15 2 Hoe gaat de griffie de raad voorbereiden op de rol in de 
netwerksamenleving?

De griffier zal de fractie van D66 vragen naar de bedoeling en 
daarna raadsleden uitnodigen voor een brainstorm. Op basis 
daarvan volgt een voorstel aan de werkgeverscommissie 
voor het jaarplan 2016.

D66

edrijfsvoering 11 3 Doorontwikkeling P&C cyclus: welke kosten betreft dit? Het betreft hier de jaarlijkse kosten voor de doorontwikkeling 
van de P&C cyclus zoals de begrotingsapp.

VVD

2 Veiligheid en 
handhaving

19 4 punt 2: inzake repressieve huisvesting. Is er een indicatie 
dat de huidige brandweervoorzieningen niet voldoen? 
Wordt hier ook gedoeld op het feit dat er mogelijk 
brandweerposten moeten sluiten?

BBN adviseurs heeft, in opdracht van de VRU, alle 
brandweerposten  gecontroleerd op technische en 
functionele eisen. Al onze posten voldoen aan de technische 
eisen maar 2 posten (Nigtevecht en Tienhoven) voldoen niet 
aan de functionele eisen. Dit wil zeggen dat 2 posten te klein 
zijn voor de nieuwe eisen van brandweervoertuigen. Aan de 
hand van onderzoek en business cases wordt gezocht naar 
alternatieven waaronder  bijv. samenvoeging van posten 
Tienhoven en Westbroek  zoals al reeds beschreven is 
 binnen het huidige dekkingsplan 2.0 van de VRU.

Sluiting van brandweerposten is niet een doel op zich. Het 
uitgangspunt is om te voldoen aan de technische en 
functionele eisen in het BBN rapport met als doel het leveren 
van adequate brandweerzorg in de hele gemeente. 

VVD

3 Fysiek domein 23 5 Waarom is er bij punt 5 niets concreets opgenomen over 
het nieuwe afvalstoffendepot?

De afvalscheidingstations zijn ter sprake gekomen als 
onderdeel van de besluitvorming rond de gemeentelijke 
Afvalvisie. In de Afvalvisie is de samenhang aangegeven 
tussen de verschillende afvalstromen. De gemeenteraad 
heeft op 30 september 2015 de Afvalvisie vastgesteld met 
inachtneming van 34 richtinggevende uitgangspunten. Een 
van deze uitgangspunten had betrekking op de realisatie van 
één nieuw goed geoutilleerd afvalscheidingstation. Nu het 
kader voor één nieuw afvalscheidingstation door de 
gemeenteraad is bevestigd wordt dit uitgewerkt in het 
grondstoffenplan met uitvoeringsprogramma. Na een verdere 
uitwerking komt dit onderwerp bij de Raad terug.

VVD

6 Wonen, werken 
en vrije tijd

39 6 er staat onder Economie: “samen met de ondernemers 
wordt gezocht naar een ondernemers info-kanaal”. Kunt u 
uitleggen wat hiermee wordt bedoeld?

De gedachte is het ontwikkelen van een 
communicatieplatform dat ervoor moet zorgen dat 
ondernemers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden 
die geboden worden vanuit de overheid en de regionale 
netwerken waar de gemeente in zit. Hiervoor is een 
werkgroep opgericht met daarin iemand van het team 
Economie, het team Communicatie, de OSV en het ZZP-
platform. Het doel is het stimuleren van de locale economie 
door samen te werken en door kansen te pakken. 
Een andere aanleiding is het te zijner tijd verdwijnen van de 
gemeentelijke pagina in de Vechtstroom. 

Op dit interactief platform/community zijn zowel ondernemers 
als gemeente actief om:
- Informatie te ontsluiten van gemeente en OSV richting 
ondernemers
- Het faciliteren van online en offline dialoog/contact tussen 
ondernemers onderling. 
- Het stimuleren en samenbrengen van ideeën en initiatieven 
(samenwerking).
- Kennisdeling van ondernemers onder elkaar.
- Versterken van het locale netwerk.

VVD

Ingediend op en na 12 oktober 2016



Concern 5 7 U geeft aan de Verbonden Partijen waaraan Stichtse Vecht 
deelneemt, gelet op de ontwikkelingen in de samenleving, 
vaker tegen het licht te zullen houden om daadkracht, 
draagvlak en democratische legitimiteit te versterken? Op 
welke wijze gaat u hier invulling aan geven?

Het versterken van de daadkracht, draagvlak en 
democratische legitimiteit t.a.v. de aansturing van de 
Verbonden Partijen, willen we onder meer doen door 
uitvoering te geven aan de nota Verbonden Partijen (dd. 25-2-
2014). De acties zijn vooral gericht op het verbeteren van de 
sturing op de Verbonden Partijen en het verbeteren van de 
processen rond besluitvorming ten bate van de p&c 
producten. 
Recent hebben wij u in een informatieve werksessie nader 

ï f d   d  ifi d  t i  

PvdA

AlgemeenFinanciën 11 8 Het herstel van de reductie van het aantal wethouders 
(110.000 euro) zit nu niet in de begroting. Kunt u aangeven 
waarom deze lasten nu niet in de begroting zijn 
opgenomen, terwijl de kosten van 6 wethouders wel 
( t t l) i  d  b ti    i  d  

Uit het overzicht in de Programmabegroting op bladzijde 11 
blijkt dat de posten uit het hoofdlijnen akkoord in de 
Voorjaarsnota zijn gestorneerd en dat er nieuwe voor in de 
plaats zijn gekomen. Voor wat betreft de extra wethouder 

 d  i l t ti  S i l d i  k  d  k t  

PvdA

1 Bestuur en 
gemeentelijke 
dienstverlening

16 9 In de tabel met de effect- en prestatie-indicatoren op 
pagina 16 (programma bestuur en gemeentelijke 
dienstverlening) missen we een kolom met de “nulmeting” 
cq. realisatiecijfers 2014. Kan deze kolom worden 
toegevoegd? 

In de programmabegroting worden niet de historische 
gegevens getoond, alleen de cijfers voor de komende 4 jaar. 
Op verzoek kunnen separaat de historische cijfers worden 
toegezonden. In 2014 werd alleen een eenmalig 
klanttevredensheidonderzoek naar de dienstverlening aan de 
balie gehouden, daarom ontbreken de KTO cijfers voor 
website en telefonie. Vanaf 2015 wordt de klanttevredenheid 
van de dienstverlening voor telefonie, balie en website 
structureel gemeten.

PvdA

1 Bestuur en 
gemeentelijke 
dienstverlening

17 10 De gemeente Stichtse Vecht draagt 1,00 euro per inwoner 
bij aan de Economic Board Utrecht. Kunt u aangeven wat 
er met deze bijdrage wordt gedaan door de Economic 
Board Utrecht. Is er een begroting 2015 / 2016 
beschikbaar van de Economic Board Utrecht? Wij 
ontvangen deze begroting graag.

Er zijn twee doelstellingen die we realiseren met de bijdrage 
aan de EBU :
1. Investeren in de regio. Middels een RIB is Raad enige tijd 
geleden geïnformeerd over de werkzaamheden van de EBU 
in de regio. Net als nagenoeg alle gemeenten in de MRA 
bijdragen aan de AmsterdamEconomicBoard om de regio 
sterk te maken, proberen we dat ook in de provincie Utrecht. 
De vraag wat krijg ik voor die ene euro is bij deze doelstelling 
minder relevant. Gemeenten profiteren van een sterke regio.
2. Investeren in Stichtse Vecht. Er lopen concrete initiatieven 
tussen de EBU en Stichtse Vecht. Zo hebben we een aantal 
initiatieven meegenomen in de economische agenda. Zie 
bijvoorbeeld de thematour Economie RTV Stichtse Vecht. In 
Bloemstede loopt een project om 130 woningen 
energieneutraal te maken, de mismatch onderwijs en 
arbeidsmarkt  glasvezel in het buitengebied  

PvdA

3 Fysiek domein 23 11 Wij missen in het programma Fysiek Domein bij het 
onderdeel “Wat gaan we daarvoor doen?” een actiepunt 
m.b.t. de ontwikkeling van een modern en goed 
geoutilleerd afvalscheidingsstation. Kunt u aangeven wat in 
dit kader in 2016 de ambities/ acties zijn? 

De afvalscheidingstations zijn ter sprake gekomen als 
onderdeel van de besluitvorming rond de gemeentelijke 
Afvalvisie. In de Afvalvisie is de samenhang aangegeven 
tussen de verschillende afvalstromen. De gemeenteraad 
heeft op 30 september 2015 de Afvalvisie vastgesteld met 
inachtneming van 34 richtinggevende uitgangspunten. Een 
van deze uitgangspunten had betrekking op de realisatie van 
één nieuw goed geoutilleerd afvalscheidingstation. Nu het 
kader voor één nieuw afvalscheidingstation door de 
gemeenteraad is bevestigd wordt dit uitgewerkt in het 
grondstoffenplan met uitvoeringsprogramma. Na een verdere 
uitwerking komt dit onderwerp bij de Raad terug.

PvdA

3 Fysiek domein 25/26 12 De baten op het bestuurlijk thema Water en riolering 
stijgen in 2016 met ruim 675.000 euro door een hogere 
rioolheffing. U geeft aan dat de jaarlijkse verhoging voort 
komt uit het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-
2016 alsmede de investeringen voor Kockengen 
Waterproof.
- Welke lasten staan er tegenover de extra baten?
    “    ?”      

 g          
lasten. In dit verschil moet rekening gehouden worden met 
de doorberekenbare kosten (o.a.kwijtschelding, 
straatreiniging) voor de berekening van de 
kostendekkendheid. Het uiteindelijke verschil (overschot) 
wordt gestort in de “voorziening”. In voorgaande jaren werd 
het overschot op riolering gestort in de egalisatiereserve. 
Deze reserve was gevormd om schommelingen op te vangen 

PvdA

4 Onderwijs, 
kinderopvang 
en peuterwerk

29 13 Wat is de verklaring van de vermindering in lasten 
onderwijshuisvesting vanaf 2016? In hoeverre is in de 
programmabegroting rekening gehouden met evt. 
toekomstige huisvesting vluchtelingen/asielzoekers op de 
onderwijslasten (niet zijnde VVE genoemd op pagina 27)?

De structureel lagere lasten op onderwijshuisvesting in 2016 
en volgende jaren hangen samen met de overheveling van 
de financien voor het buitenonderhoud naar de 
schoolbesturen van basisscholen.
Feitelijk was dat ook al in 2015 het geval, maar doordat in 
2015 eenmalig bedragen ( tot  € 378.000, zie toelichting in de 
begroting 2016) in de begroting zijn opgevoerd vanwege 
saneringskosten en  kosten gerelateerd aan de overdracht 
van gebouwen aan schoolbesturen, komen de lagere lasten 
in verband met overdracht van het buitenonderhoud  vooral 
vanaf 2016 in de begroting  in beeld.
Daarnaast heeft de geraamde beëindiging van de 
beheerstaak van de gemeente ten aanzien van enkele 
schoolgebouwen ingaande 2016 een verlaging van de lasten 
tot gevolg.

Er is geen noodzaak om in de begroting 2016 rekening te 
houden met extra onderwijslasten in verband met opvang van 
vluchtelingen. 
De doorlopende huisvesting van statushouders leidt tot een 
gering aantal extra leerlingen voor het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn goed door de 
scholen op te vangen binnen de huidige beschikbare 
capaciteit.
In het geval er besloten wordt een groot aantal asielzoekers 
binnen de gemeente te huisvesten (in de vorm van een AZC)  
kan er voor de huisvesting van het onderwijs aan kinderen in 

PvdA



5 Sociaal domein 32 14 Bij het derde bolletje wordt aangegeven “We richten een 
constructieve samenwerking met werkgevers in…”. Hoe 
gaat de inrichting van de constructieve samenwerking met 
werkgevers in 2016 concreet gestalte krijgen? 

In 2016 wordt de inrichting van de uitvoering Werk en 
Inkomen geënt op de schets van het dienstverleningsmodel 
SWW, dat in april 2014 door uw raad is vastgesteld. 
Daarmee worden onderdelen als het Werkgeversservicepunt, 
Arbeidsontwikkeling en Loonwaardemeting concreet 
ingevuld. Een structurele samenwerking met werkgevers 
maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. 

PvdA

5 Sociaal domein 33 15 Kunt u aangeven wat de ‘jongeren vouchers’ concreet 
inhouden? (5e bolletje; pag. 33)

Jongeren voucher is een subsidie voor werkgevers ten 
behoeve van die werkgever die een jongere een leer-
werkovereenkomst dan wel een werkkring aanbiedt.

PvdA

5 Sociaal domein 33 16 Voor 2016 geeft u de Collectieve Zorg Verzekering voor 
minima verder te verruimen. Zijn de financiële 
consequenties van de verruiming over 2015 al voldoende 
doorgerekend om tot verdere verruiming te kunnen 
overgaan? De rekenkamer heeft nu een opdracht lopen bij 
het Verwey Jonker instituut om de effecten van het 
Stichtse Vechtse CZM beleid te meten. In hoeverre wordt 
hiermee rekening gehouden?

Vooralsnog is besloten de lijn van 2015 ten aanzien van de 
Collectieve Verzekering voor Minima voort te zetten en 
dezelfde pakketten met dezelfde ruime vergoeding vanuit de 
gemeente aan te bieden aan dezelfde doelgroep tot 130 % 
van het minimum. Doordat meer klanten gekozen hebben 
voor de collectiviteit zijn de bijdragen van de gemeente 
toegenomen. In 2016 zijn meer middelen beschikbaar 
aangezien de gemeente een hogere vergoeding van het rijk 
ontvangt dan in 2015 voor compensatie van de afgeschafte 
WTCG en CER-regeling. Het is een open-eind financiering 

 d    h t b   d  li  i   i t t  

PvdA

5 Sociaal domein 33 17 1e bolletje onder 2: "Een regiesysteem is een 
softwaresysteem dat de gegevens uit alle drie domeinen 
aan elkaar koppelt". Hoe staat het dan met de (naleving 
van de) privacywetgeving in dit kader?

Dit moet geregeld worden door middel van het juist 
toekennen van autorisaties en gebruikersrollen. Hiervoor 
wordt een autorisatiematrix ingericht.

PvdA

5 Sociaal domein 33 18 4e bolletje van onder: In hoeverre kan en moet het sociale 
wijkteam een rol spelen bij het bevorderen van de 
werkgelegenheid?

Het SWT betrekt de bedrijfscontactfunctionaris in het netwerk 
van deskundigen en kan ook op die wijze contact leggen en 
onderhouden met het bedrijfsleven.

PvdA

5 Sociaal domein 34 19 U geeft aan gebruik te zullen maken van ESF subsidies. 
Wat zijn de te verwachten ESF subsidies waarvan u in 
2016 gebruik denkt te gaan maken in vergelijking met 
2015?

De arbeidsmarktregio Midden Utrecht heeft voor bevordering 
inclusieve arbeidsmarkt een ESF subsidie aangevraagd voor 
2015 én 2016. De prognose voor de te ontvangen subsidie 
voor de gehele regio over beide jaren is ca € 2.000.000. 
Daarop kan in 2015 onder voorwaarden een voorschot 
verstrekt worden. Zowel over 2015 als 2016 kan dus een 
bedrag van € 1.000.000 worden verwacht. 

PvdA

5 Sociaal domein 34 20 In 2016 wilt u de samenwerking met en de positief van het 
Sociale Werk Bedrijf (PAUW Bedrijven) herzien. Kunt u 
ons aangeven wat hiervoor het tijdpad is en op welke wijze 
de Raad in dit traject (vooraf, tussentijds en achteraf) wordt 
betrokken?

Eind 2015 wordt een schets van de uitvoering van de 
Participatiewet opgesteld waarin ook de rol van PAUW 
Bedrijven is opgenomen. Daarover wordt de raad 
geinformeerd. Dit model wordt in 2016 samen met de 
uitvoeringsmodellen van de andere PAUW gemeenten 
doorgerekend in een businesscase voor de gehele 
gemeenschappelijke regeling. Kort na de zomer zal er een 
definitief besluit over de toekomst van PAUW aan de raad 
worden gevraagd.

PvdA

5 Sociaal domein 36 21 Pag. 36 onder 'baten': Het participatiebudget voor 2016 is 
verlaagd met €402.000. Wat gaat dit concreet betekenen 
voor welke (doel)groep? Welke keuzes gaan er gemaakt 
worden?

Het betreft hier met name een teruggang van het budget voor 
de WSW. Dit heeft te maken met het feit dat de WSW-
doelgroep stapsgewijs wordt overgeheveld naar de bijstand. 
Van de totale verlaging  van 402.000 Euro is een bedrag van 
86.000 ingeboekt als nadeel op het reintegratiebudget. Dit 
betekent dat er in 2016 minder individuele trajekten ingezet 
kunnen worden er meer groepsgewijs gewerkt gaat worden.

PvdA

6 Wonen, werken 
en vrije tijd

39 22 Wat is een “ondernemers info-kanaal”? Hoe verhoudt zich 
dit tot het Ondernemersloket dat dit jaar ingericht zou gaan 
worden?

Zie antwoord op vraag 6. PvdA

6 Wonen, werken 
en vrije tijd

40 23 Onder 3 “Kansen benutten voor bouwen en wonen” staat 
dat er in 2016 wordt gewerkt aan het opstellen van 
prestatieafspraken met de woningcorporaties. Deze 
prestatieafspraken zullen toch voor 1 december 2015 
gereed zijn? Kunt u dit nader toelichten?

Het klopt dat in december 2015 prestatieafspraken met de 
corporaties worden gesloten. Het maken van 
prestatieafspraken is echter een jaarlijkse cyclus dus  in 2016 
maken we opnieuw prestatieafspraken waarbij we volledig 
gaan werken volgens de aanpak van de nieuwe Woningwet.

PvdA

6 Wonen, werken 
en vrije tijd

42 24 Aangegeven wordt dat er vanaf 2016 geen actieve 
grondexploitaties worden voorzien en dat hierdoor de 
lasten t.o.v. 2015 afnemen met 728.000 euro. Kunt u 
aangeven wat voor uitgaven (specificatie) er in 2015 ten 
laste van het budget van 728.000 euro werden/ worden 
geboekt?

Deze vraag heeft geen betrekking op de begroting 2016. De 
lasten die vermeld staan in 2015 hebben betrekking op de 
lopende grondexploitaties en en nemen we mee bij de 
jaarrekening 2015.

PvdA

ParagraafWeerstandsver
mogen en 
risicobeheersin
g

48 25 Bij de beheersmaatregelen risico’s Sociaal Domein geeft u 
aan dat “binnen het eigen programma een buffer wordt 
aangehouden van 8%”. Hoe verhoudt dit zich tot hetgeen u 
schrijft op pagina 36 van de begroting 2016 onder het 
kopje “mutaties reserves”? Uit die tekstpassage maken we 
op dat er een verschuiving lijkt plaats te vinden van 
reservering binnen het budget naar over overheveling 
middelen naar de reserve. Kan dit worden toegelicht?

Conform de afspraken in de regio wordt rekening gehouden 
met een “reservering” voor risico bij de transities van jeugd 
en WMO. Voor 2016 is dat respectievelijk € 374.000 en € 
266.000. Het totale bedrag van € 620.000 is uit de budgetten 
(overige lasten) gehaald en toegevoegd aan de hiertoe 
gevormde reserve. Deze toevoeging omvat 4 % van de 
genoemde buffer van 8 %, de resterende 4 % blijft binnen de 
reguliere programmaposten begroot.

PvdA

Paragraafweerstandsver
mogen en 
risicobeheersin
g

51 26 Wanneer is het kengetal m.b.t. de belastingcapaciteit 
beschikbaar?

Dit kengetal is bekend op het moment dat de tarieven 2016 
zijn vastgesteld.

PvdA



ParagraafBedrijfsvoering 57 27 U zult in 2016 periodiek rapporteren over de 
ontwikkelingen van de loonsom en inhuur derden. Kunt u 
aangeven welke bedragen u in de begroting 2016 heeft 
begroot voor 
- De loonsom?
- Inhuur derden?

Eind 2015 wordt, gelet op het incidenteel toekennen van 
formatie voor 2015 als gevolg van de match ambities – 
middelen, opnieuw gekeken naar de structureel benodigde 
formatieomvang in relatie tot de taken. Eind 2015 / begin 
2016 komt ons college daar bij uw raad op terug. Vanaf dat 
moment zullen wij conform het toegezegde in de 
Programmabegroting 2016 periodiek rapporteren, inclusief 
inhuur derden. 

In de programmabegroting 2016 is de formatie verwerkt zoals 
in voorgaande jaren gebruikelijk was. 
Loonsom 2016:   €  22.350.833,00  / Inhuur 2016     :  €    
1.078.780,00

PvdA

Paragraaf Lokale 
heffingen

65 28 De opbrengsten voor rioolheffing stijgen van 6.065.465 
euro in 2015 naar 6.847.710 euro in 2016:
- Kunt u aangeven wat er met deze extra opbrengsten 
wordt gedaan?
- Kunt u aangeven wat deze stijging aan opbrengsten 
concreet betekent voor het gemiddelde huishouden in 
Stichtse Vecht? Met hoeveel procent stijgen de tarieven 
voor de rioolheffing?

* In het vGRP van 2012 is neergelegd welke 
onderhoudslasten en investeringen de komende jaren dienen 
plaats te vinden om het rioolstelsel toe te rusten op de 
klimaatveranderingen. Na die tijd zijn de te nemen 
maatregelen voor Kockengen Waterproof daaraan 
toegevoegd. In het vGRP is een jaarlijkse tariefsstijging van 
5% per jaar voorzien om de kosten die gepaard gaan met het 
uitvoeren van het  vGRP te kunnen opvangen.
* Op 3 november a.s. worden in het college de voorstellen tot 
vaststelling van de belastingtarieven voor 2016 (waaronder 
het tarief voor de rioolheffing) besproken. Daarna worden de 
voorstellen naar de raad gestuurd en neemt de raad op 15 
december het uiteindelijke besluit. Wij zijn voornemens om 
na het besluit van 3 november aanstaande actief de raad te 
informeren over de lokale belastingdruk vooruitlopend op de 
vaststelling van de Programmabegroting 2016. 

PvdA

ParagraafLokale 
heffingen

65 29 Waarom dalen de begrote inkomsten voor 
(water)toeristenbelasting (van 262.620 euro in 2015 naar 
163.921 euro in 2016)?

Gebleken is dat de vermelding van het bedrag van 2015 
onjuist is. In de begroting 2015 staat het juiste bedrag wel 
opgenomen, namelijk €  162.620. Er is derhalve geen sprake 
van een daling.

PvdA

Overzich
t 

incidente
le lasten 
en baten

Financiën 71 30 Kunt u aangeven waarom alleen de incidentele lasten 
zoals beschreven op pagina 71 zijn opgenomen in de 
begroting 2016? En andere niet (ODRU)?
Kunt u inzichtelijk maken welke incidentele lasten en baten 
2016 (e.v.) er nu al bij u bekend zijn en welke niet in de 
begroting 2016 zijn opgenomen? Graag ontvangen wij 
hiervan een specificatie (omschrijving + bedrag).

In de vorige raadsperiode werden op de programma's zowel 
structurele als incidentele posten opgenomen. Raadsleden 
vonden het lastig om te beoordelen of de begroting 
structureel in evenwicht was. Om deze reden heeft de raad 
verzocht zoveel als mogelijk strucutrele posten in de 
Programmabegroting op te nemen. In de werksessie over de 
2e Bestuursrapportage 2015 is dit onderwerp aan de orde 
geweest. De volgende incidentele posten zijn ons bekend:
- hogere bijdrage ODRU € PM 
- extra portefeuillehouder implementatie Sociaal domein € 
110.000 (dekking lasten binnen het Sociaal domein) 
Verder zijn er op dit moment geen incidentele posten bekend.

PvdA

ParagraafWeerstandsver
mogen en 
risicobeheersin
g

31 De opvang van statushouders en de daarbij horende 
toegenomen druk op spelers binnen de sociale 
woningmarkt kan leiden tot het voorzien in tijdelijke (en 
creatieve vormen van) huisvesting. Is dit meegenomen in 
de risicoparagraaf en is het misschien verstandig om dit op 
te nemen in de risicoparagraaf?
Indien mogelijk zouden wij ook inzage willen hebben in de 
overige risico's (ter waarde van € 8.200.000, pagina 49).

De opvang van statushouders en de mogelijke gevolgen 
daarvan voor de woningmarkt was tot voor kort geen 
gedetecteerd risico en is daarom niet meegenomen in de 
risicoparagraaf. Voor de opvang van statushouders wordt 
geld ter beschikking gesteld vanuit het Rijk. Het risico is 
daarmee voldoende afgedekt. 
Mogelijke gevolgen van de opvang voor reguliere huisvesting 
op langere termijn zijn op dit moment nog niet te overzien. In 
het algemeen geldt dat risico’s gekoppeld worden aan onze 
programma-, en beleidsdoelen. In het geval dat ons beleid 
wordt aangepast, wordt opnieuw gekeken naar risico’s die 
daarmee samenhangen. 
 
U vraagt om inzage in de overige risico’s. Dat is mogelijk. U 
kunt hiervoor een afspraak maken met de betreffende 
ambtenaar, Mw. De Wit, adviseur concernstaf.   

D66

3 Fysiek domein 32 Tijdens het overleg d.d. 15 oktober jl over de begroting 
2016 heb ik de vraag bij jullie neergelegd om een 
specificatie van de besteding van de rioolheffing 2016 (en 
de vergelijking ervan met 2015).

Zie bijgaand overzicht. PvdA

Schriftelijke vragen gesteld in de commissie 
 27 kt b  20151 Bestuur en 

gemeentelijke 
dienstverlening

17 33 Er wordt een bijdrage van 1 euro per inwoner ten behoeve 
van de economic board geheven. Het is niet terug te 
vinden welk raadsbesluit ten grondslag ligt aan het 
instellen van deze bijdrage. Kunt u ons laten weten 
wanneer dit is besloten?

De bijdrage aan de EBU was reeds opgenomen in de 
begrotingen 2014 en 2015, ingebracht door toenmalig 
burgemeester van ’t Veld die ook zitting had in de Board. Het 
Bestuur Regio Utrecht heeft in 2014 besloten tot een 
eenmalige bijdrage aan de EBU uit het surplus van de 
jaarrekening. Mede hierdoor waren de kosten voor de EBU in 
2014 en 2015 gedekt. Daarom is de bijdrage van Stichtse 
Vecht voor 2014 en 2015 niet meer nodig. De bijdrage is 
echter wel in de begrotingen blijven staan, omdat in de regio 
is afgesproken dat vanaf 2016 de gemeenten individueel 
bijdragen na liquidatie BRU. In de jaarrekeningen van 
Stichtse Vecht is de onderschrijding van de EBU bijdrage 
telkens toegelicht.

Lokaal liberaal



AlgemeenFinanciën 12 34 Er staan op de wensenlijst wensen met daarbij PM. D66 wil 
daarbij graag een zo goed mogelijk, zover dit kan een 
geschat bedrag zien van deze PM posten.

Voor de genoemde PM posten Programmabegroting 2016, 
overzicht Investeringen / Bestuurlijke wensen zijn op dit 
moment geen concrete bedragen aan te geven. Van de 
posten waarvoor een goede indicatie kon worden gegeven 
hebben we deze in het rood in het overzicht vermeld. Wij 
zullen de resterende PM posten van een bedrag voorzien, 
zodra deze kunnen worden gekwantificeerd.

D66

3 Fysiek domein 35 De beantwoording op vraag 32 is nog niet geheel duidelijk. 
De PvdA blijft na toesturing van het overzicht van de 
opbouw van de rioolheffing een verschil houden van 
afgerond € 400.000. Waar wordt dit geld voor gebruikt? 

Zoals in voorgaande jaren baseren wij ons voor de 
rioolheffing op het vGRP 2012-2016. Hieruit blijkt dat na 
vaststelling van de legesverordening in de raadsvergadering 
van december er nog een storting in voorziening moet 
plaatsvinden van € 63.000. Het verschil met betrekking tot de 
begroting wordt jaarlijks afgewikkeld (storting of onttrekking 
voorziening riolering) bij het opstellen van de jaarstukken. Het 
vGRP wordt in 2016/2017 opnieuw door uw raad vastgesteld 
en zullen wij hierbij meenemen dat de systematiek wordt 
veranderd door de begrote cijfers vooraf aan te passen in 
plaats van bij de afwikkeling van de jaarstukken. 

PvdA

7 Financiering en 
algemene 
dekkingsmiddel

44 36 Tekst aanpassen onder punt 5, 3e bullit. "Wij onderzoeken 
de mogelijkheden………opgebracht". 

De mogelijkheid van een geleidelijke verhoging van de OZB 
niet-woningen ten behoeve van het creëren van een 
ondernemersfonds of BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) 
bespreken wij als optie met ondernemers. Deze vorm van 
financieren per bedrijventerrein wordt met de ondernemers 
besproken omdat de middelen door de ondernemers 
zelf worden opgebracht. 

Maarssen2000

3 Fysiek domein 37 Gemeente Stichtse Vecht heeft tot en met 2018 een 
contract met de AVU voor afvalverbranding. Aangeleverd 
afval wordt voor een vaste prijs verbrand. Staat deze prijs 
vast tot en met 2018? Nu er veel afvalovens niet gebruikt 

d  t d  ij   b d  H ft Sti ht  V ht 

De verwerkingsprijs voor het verbranden van het restafval is 
een vaste prijs tot en met einde contract 31 dec. 2018. 

Maarssen2000

5 Sociaal domein 38 Hoeveel meldingen/klachten zijn binnengekomen binnen 
Utrecht Noord-West m.b.t zorgcontinuïteit?

Bij de gemeente Stichtse Vecht komen zeer beperkt 
klachten/meldingen binnen m.b.t. zorgcontinuïteit. Deze 
gegevens monitoren wij. Daarnaast is er bij de Monitor 
Transitie Jeugd de mogelijkheid om klachten/meldingen te 
doen over de transitie van de jeugdhulp. Deze informatie is 
recentelijk gepubliceerd in de Monitor transitie jeugd. Op 
basis van deze informatie zijn wij in overleg getreden met de 
eigenaren van de Monitor transitie jeugd om te achterhalen 
welke achterliggende informatie van deze klachten/meldingen 
beschikbaar is, specifiek gericht op Stichtse Vecht/SWW, 
zodat wij deze kunnen gebruiken om onze dienstverlening te 
optimaliseren. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen 
wij deze delen met uw Raad.

PvdA

5 Sociaal domein 33 37 Onder de ene laatste bullit van punt 1 staat "Wij 
verruimen….". Moet veranderd worden in Wij zetten voort.

Wij zetten de Collectie Zorgverzekering voor minima voort.

6 Wonen, werken 
en vrije tijd

40 38 Hoeveel % van de omgevingsvergunningen worden binnen 
en buiten de wettelijke termijn van 8 weken verleend? 
Toezegging van Franco om cijfers prestatie indicatoren 
vergunningverlening te verstrekken aan de raad.

Binnen de wettelijke termijn wordt 98,2% binnen de wettelijke 
termijn verleend (peildatum 29-10-2015)

PvdA

6
Wonen, werken 
en vrije tijd

40 39 Zijn de combinatiefunctionarissen die bewegingslessen op 
scholen gaan geven bevoegd/geschoold om deze 
bewegingslessen te geven?

Ja (of de bewegingslessen worden verzorgd onder 
verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht). 

Lokaal liberaal

ParagraafVerbonden 
partijen

59 40 Bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is er nu in 
2016 een financieel resultaat van € 6,9 mio. Je zou 
verwachten dat het eigen vermogen dan stijgt met deze € 
6,9 mio. Dat daalt echter met ruim 6 ton.” De vraag is: 

            

Per abuis is bij het opmaken van de tabel het verkeerde 
resultaat ingevuld bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Het resultaat moet zijn € 0.

ChristenUnie/SGP
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