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Hfdst. blz. Vraag Antwoord Fractie

1 3 14 Ziet Streekbelangen het goed dat de taakstellende bezuiniging op sport nu nog 350.000 
euro bedraagt? Welk deel daarvan is inmiddels gerealiseerd?

De openstaande taakstelling bedraagt € 380.000. Het voorstel wordt gedaan om daarvan € 200.000 terug te draaien, 
zodat er nog een taakstelling van € 180.000 resteert.

Streekbelangen

2 3 17 Intensiveringen Sport. De verhoging van de structurele bijdrage aan de sport met 
244.976 euro is dat een gevolg van achterstallig onderhoud van de complexen of wordt 
daarmee het bestek voor onderhoud verhoogd van de velden?

Geen van beide. Dit is een budget dat wordt ingezet voor het verbeteren van de sportparkaccommodaties, m.n. gericht 
op vervangings- en nieuwe investeringen. Het achterstallig onderhoud wordt grotendeels dit jaar weggewerkt.

Streekbelangen

3 3 17 De incidentele extra investeringen worden geraamd op 1.335.904 euro. Welk 
investeringsprogramma ligt hieraan ten grondslag, mede gelet op het nogal exact 
geraamde bedrag?

Het bedrag van € 1,3 mln is gebaseerd op een brede inventarisatie van incidentele noodzakelijke c.q. wenselijke 
investeringen van verschillende sportverenigingen. Het gaat hier voornamelijk om vervangingen van natuurgrasvelden 
door kunstgrasvelden. Deze som is gebaseerd op een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 1/3e van een investering 
van een veld.

Streekbelangen

4 3 18 In het schema Dekkingsrichtingen wordt de verhoging OZB- niet woningen als Pm 
opgenomen, terwijl de onbenutte belastingcapaciteit wordt ingezet voor het 
uitvoeringsprogramma Economie (lees pagina 19)? Wat is hier de verklaring voor?

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2015 zijn als gevolg van het coalitieakkoord/raadsprogramma middelen 
vrijgemaakt voor de intensivering van de locale Economie. De middelen voor 2015 zijn ingezet voor het opstellen van 
de programmatische aanpak. Gelet op onze ambitie en de verwachte omvang van het uitvoeringsprogramma 
Economie, hebben wij aangegeven dat de extra benodigde strategische ontwikkelcapaciteit naar verwachting 
gedurende de gehele coalitieperiode nodig zal zijn. Naast de programmatische aanpak zijn extra investeringen 
noodzakelijk, om het uitvoeringsprogramma Economie te kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben wij vooralsnog € 100.000 
per jaar in de vorm van return on investment gevraagd ten laste van de gemeentebegroting. Om de voorwaarden voor 
de ondernemers nog verder te verbeteren zijn verdergaande investeringen noodzakelijk, zoals de revitalisering van 
bedrijventerreinen  ingrepen in de infrastructuur etc  De mogelijkheid van de verhoging van de OZB niet woningen ten 

Streekbelangen

5 3 18 Het ter adoptie aanbieden van rotondes aan ondernemers. Hoeveel rotondes komen 
daarvoor nu nog in aanmerking? Is bij het College bekend hoe groot de belangstelling bij 
bewoners is?

Er zijn totaal 9 gemeentelijke rotondes in Stichtse Vecht. Daarvan zijn er 5 door lokale ondernemers fraai ingericht en 
intensief onderhouden. De twee grootste rotondes liggen in Maarssenbroek op de Burgemeester Waverijnweg. Deze 
zijn niet geadopteerd maar worden beheerd in opdracht van de gemeente. Ze zijn in het kader van specifiek gemeente 
beleid (‘zichtlocaties’) rond 2008 intensief ingericht met vaste planten. De rotondes Sweserengseweg en Broeckland 
zijn bij de ontwikkeling ervan door de gemeente  respectievelijk door de ontwikkelaar ingericht en worden door de 

Streekbelangen

6 B 21 Mogen wij de bijlage Ongedekte investeringen/wensen aanmerken als risicoparagraaf? De ongedekte investeringen/wensen zijn geen risico’s zoals verwoord in de risicoparagraaf. Het zijn 
investeringen/wensen waarvoor de bijbehorende uitgangspunten op dit moment onvoldoende ruimte bieden om deze 
op te vangen. Door het maken van bestuurlijke keuzes kunnen enkele investeringen/ wensen wellicht wel worden 
gerealiseerd, maar dan zullen andere diensten, producten of investeringen worden uitgesteld of zelfs achterwege 
moeten blijven. Het doel van het overzicht is om de investeringen/wensen onder de aandacht te krijgen, zodat de 
Voorjaarsnota een zo compleet mogelijk beeld geeft.

Streekbelangen

7 B 21 Zijn er voor de bouw van een nieuwe Vechtbrug geen financiële reserveringen gedaan? In de voormalige gemeente Breukelen is voor de bouw van de tweede Vechtbrug een bedrag binnen de Algemene 
reserve afgezonderd van € 2.019.000. Van dit bedrag is voor de reconstructie van de Brugstraat € 175.000 uitgeven 
zodat € 1.844.000 resteert.  

Streekbelangen

8 2 8 domein fysiek; er staat: 'De enorme verspilling van grondstoffen (99 procent) kan zo niet 
meer doorgaan.' Waar is deze 99 procent op gebaseerd?

In de Voorjaarsnota zijn citaten opgenomen. Dit zijn citaten van hoogleraar J. Rotmans die veel geschreven heeft over 
de ecologische crisis.

VVD

9 2 10 ambities: 'we faciliteren aanpassingen aan woningen door te dereguleren'. Kunt u 
uitleggen wat hiermee wordt bedoeld?

Wordt reeds door het Rijk mogelijk gemaakt door meer vergunningsvrij te maken. Wij creëren ruimte in 
bestemmingsplannen. Ook proberen we de regeldruk en administratieve lasten te verminderen. Wij verwijzen hierbij 

    

VVD

10 3 13 paspoorten: kunt u uitleggen waarom het verschil tussen de weg te vallen baten en 
lasten zo groot is door het afnemen van het aantal af te geven paspoorten. Op basis van 
gepresenteerde cijfers lijkt het alsof de leges voor paspoorten ruim meer dan 
kostendekkend waren (wat vreemd lijkt).?

De daling in de baten van € 355.000 betreft een bruto bedrag. Van deze baten worden nog € 128.000 aan leges 
afgedragen aan het rijk. De verwachte daling in de netto baten voor de gemeente in 2019 zijn € 227.000.
De verwachte daling netto baten is gebaseerd op historische gegevens met betrekking tot het aanvragen en verlengen 
van paspoorten.

VVD

11 3 15 Economisch College: waarom wordt de hogere algemene uitkering nu niet als 
dekkingsmiddel meegenomen als de uitbreiding van het Niftarlake College inderdaad 
wordt veroorzaakt door een stijgend aantal leerlingen. Dit kan vrij precies becijferd 
worden.

Het aantal leerlingen dat scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente bezoekt  is één van de verdeelmaatstaven  
die meetellen in de hoogte van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Als onderbouwing voor de gevolgen van 
de groei van het leerlingenaantal van Niftarlake voor de onderwijshuisvesting is destijds als toelichting een 
doorrekening gemaakt  van de gevolgen van de groei  voor de Algemene uitkering.  Er is echter geen rechtstreekse 
koppeling tussen de onderwijsgerelateerde componenten van de Algemene uitkering  en de  uitgaven die aan 
onderwijs(huisvesting) gedaan worden. Daarom wordt de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds niet 
als dekking aangegeven

VVD
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12 3 17 huisvesting icm Ruimte voor werken: hoe verhouden zich de hier gevraagde gelden tot 
het investeringsbudget voor de verbouwing van het GAK?

In het investeringsbudget voor de verbouw van het GAK zijn alleen de verbouwingskosten opgenomen. Dit wil zeggen, 
de sloopkosten, verbouwingskosten, installaties etc. Met de invoering van het Nieuwe Werken is een aantal 
investeringen noodzakelijk die niet binnen het bouwbudget passen (zie pagina 17 VJN) waardoor een extra budget 
noodzakelijk is. Met betrekking tot de liftinstallatie in het GAK was een renovatiebedrag in het Meer 
JarenOnderhoudsplan opgenomen, maar in het kader van de verbouwingswerkzaamheden is dit in jaarschijf naar 
voren gehaald en wordt voorgesteld de gehele liftinstallatie de vervangen (extra kosten ca. 30.000 euro) om zo te 
voorkomen dat op korte termijn (ca. 10 jaar) alsnog tot algehele vervanging moet worden overgegaan.

VVD

13 3 18 vervallen gemeentepagina: hoe gaat er voor gezorgd worden dat de niet-digitale 
doelgroep ook blijvend wordt bereikt?

Wij begrijpen uw zorg over het afschaffen van een gekend communicatiemedium als de gemeentepagina. Wij zijn ons 
bewust van de noodzaak om breed alle mogelijke doelgroepen te bereiken. Daarvoor kan een breed scala aan 
middelen worden ingezet, waarbij wij streven, waar mogelijk en verantwoord, naar  een mix van breed informeren en 
maatwerk.  

VVD

14 div In de voorjaarsnota wordt blijk gegeven van bewustwording m.b.t. langer zelfstandig 
wonen en vergrijzing. Deze twee gegevens leiden ertoe dat er in de toekomst veel meer 
woningen nodig zijn die geschikt zijn voor ouderen.  Ook wordt als ambitie geformuleerd: 
"De mismatch op de woningmarkt heffen we op". In de financiële uitwerking van de 
voorjaarsnota is echter geen ruimte gemaakt voor investeringen om ouderenhuisvesting 
te realiseren. Hoe denkt het college deze ambitie waar te kunnen maken zonder extra 
investeringen?

Hierbij vervullen we een stimulerende rol ten opzichte van onze partners die woningen bezitten of een bewustwordende 
rol richting inwoners. Daarnaast hebben wij mede de verantwoordelijkheid voor een adequaat woningaanbod (voor de 
verschillende doelgroepen). Het is niet noodzakelijkerwijs een overheidsinvestering.

PvdA

15 2 7 Al jaren wordt er gesproken over het ombouwen van leegstaande kantoren naar 
woningen. Wat is op dit moment de stand van zaken m.b.t. de plannen om leegstaande 
kantoren om te bouwen? Welke initiatieven hiertoe zijn actueel, wat is hiervan de stand 
van zaken en welke eventuele belemmeringen zijn er om deze plannen concreet gestalte 
te geven?

Planetenbaan: op de Planetenbaan is een aantal initiatieven gaande naar woningbouw. Hierbij is een aantal 
knelpunten: de bestemming van de aanwezige garagebedrijven en het geluid voor het creëren  van een goed woon- en 
leefklimaat. Bisonspoor: voor een kantoortoren wordt momenteel gekeken of deze getransformeerd kan worden naar 
wonen. Geluid (spoor) speelt hierbij een belangrijke rol. 

PvdA

16 2 9 Op pag. 9 staat: "We faciliteren aanpassingen van woningen door te dereguleren." Kan 
het college aangeven wat hiermee bedoeld wordt en hoe deze deregulering zich 
verhoudt tot de uitvoering van de WMO, waarbij woningaanpassingen een belangrijk 
onderdeel vormen?

Zie antwoord bij vraag 9. PvdA

17 2 9 Op pag. 9 staat: "we vragen van alle verenigingen zelfredzaamheid. Hoe verhoudt zich 
deze ambitie tot de financiële ruimte die vrij wordt gemaakt voor het aanleggen van 
kunstgrasvelden? Hoe wil het college komen tot een gelijkmatige verdeling van 
budgetten voor het verduurzamen van sportcomplexen? 

Voor het vergroten van de zelfredzaamheid is het in voorkomende gevallen nodig om te investeren in het verbeteren 
van de kwaliteit van een sportpark. Zodat vervolgens het onderhoud beter en efficiënter door een vereniging kan 
worden uitgevoerd. Aan de hand van een meerjareninvesteringsprogramma zal in het uitvoeringsprogramma sport 
worden bepaald hoe dit budget meerjarig wordt ingezet. Hierbij gelden verschillende criteria, zoals efficiënt grond- en 
ruimtegebruik, capaciteitstekort en multifunctioneel gebruik van het veld. 

PvdA

18 2 10 In het kader van de begroting 2015 is al gesproken over het opzetten van een 
ondernemersloket. Wat is de stand van zaken m.b.t. het opzetten van het 
ondernemersloket? Wanneer is het ondernemersloket operationeel?

Het ondernemersloket maakt deel uit van een bredere aanpak van de verbetering van de dienstverlening aan 
ondernemers.
In samenwerking met de Ondernemersvereniging zullen zaken worden aangepakt die hieraan kunnen bijdragen.
Een van de belangrijke onderdelen van deze aanpak is - waar mogelijk - een versterking van de  behandeling van 
complexe vraagstukken/aanvragen van ondernemers.
Een ander onderdeel van dit loket is een peiling onder alle ondernemers.
Het ondernemersloket is in 2015 operationeel.

PvdA

19 2 11 Op pagina 11 van de voorjaarsnota wordt gesproken over risicovolle open einde 
regelingen in het sociale domein. Bij de financiële uitwerking wordt echter weinig 
financiële ruimte gelaten voor tegenvallende uitgaven. Hoe wil het college bekostigen 
wanneer de uitgaven voor het sociale domein de minimale buffer, die de gemeente nu 
hanteert, overschrijden?

Door het aanpassen van het beleid in de eerstvolgende Programmabegroting (T+1). De gemeente heeft ruim een jaar 
de tijd om het beleid aan te passen. De maximale teruggang is in enig jaar niet groter dan € 15,00 per inwoner 
waarvoor de buffer is gevormd.

PvdA

20 3 12 
ev

In het raadsprogramma wordt de ambitie uitgesproken om preventief in te zetten op 
schuldenproblematiek door met name activiteiten te ondernemen gericht op jongeren. In 
de financiële uitwerking van de voorjaarsnota, komt dit onderwerp echter niet terug. Hoe 
denkt u de ambities uit het raadsprogramma waar te maken?

De ambitie uit het raadsprogramma om in te zetten op schuldpreventie met specifieke aandacht voor jongeren wordt 
meegenomen bij de herziening van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening, dat in het najaar van 2015 ter 
besluitvorming aan uw raad zal worden aangeboden. Een financiële uitwerking maakt daar onderdeel van uit.

PvdA
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21 3 14 In tabel 3 boekt u de lagere bijdrage VRU  (ad. 345.000 euro per jaar) niet volledig in als 
voordeel. Een deel van het voordeel reserveert u voor hogere kosten onderhoud 
brandkranen en het regionaal cameratoezicht. Hiermee herbestemt u een deel van het 
voordeel (impliciete keuze), terwijl het budgetrecht bij de Raad ligt.
Wij vragen u het voordeel i.v.m. de lagere lasten VRU volledig in te boeken en de extra 
kosten voor onderhoud brandkranen en het regionaal cameratoezicht separaat als 
kosten op te nemen

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad is zij vanaf het voorstel voor het vervangen van het camerasysteem 
meegenomen bij deze ontwikkeling. In de diverse planning en control stukken is de financiële uitwerking van het 
voorstel meegenomen zodat het proces transparant verloopt. Met het bestemmen van het voordeel van de structureel 
lagere lasten van de VRU,  zoals door het college voorgesteld,  wordt dit proces begroting technisch afgerond conform 
de eerder genomen raadsbesluiten. Met de 1e Bestuursrapportage 2014 is de gemeenteraad verzocht de financiële 
middelen voor de dekking van de incidentele kosten voor de regionalisering van het cameratoezicht vrij te maken. De 
raad heeft dit verzoek gehonoreerd. In deze Bestuursrapportage is tevens aangegeven dat de structurele kosten 
gedekt zouden worden binnen programma 2 Veiligheid. Deze dekking is gevonden in de structureel lagere kosten voor 
de VRU. In de 2e Bestuursrapportage 2014 is benoemd dat de kosten voor onderhoud brandkranen niet als zodanig in 
de begroting zijn opgenomen en steeds incidenteel vanuit met name programma 2 Veiligheid zijn bekostigd.

PvdA

22 3 16 Kunt u de achtergrond van de stelpost “Evaluatie Programmabegroting” toelichten? Was 
ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 al bekend dat er voor deze stelpost 
geen adequate dekking voorhanden zou zijn?

Deze stelpost is in de Programmabegroting 2014 (blz 17/18) opgevoerd en gemotiveerd. Om de in de Voorjaarsnota 
2015 aangegeven reden stellen wij voor om deze bij de Programmabegroting 2016 te laten vervallen.

PvdA

23 3 17 Waarom wordt er in de kadernota “Niemand buitenspel” geen melding  gemaakt van de 
extra jaarlijkse uitgaven aan sport ad. 244.976 euro?  Hoe verhouden de extra jaarlijkse 
lasten ad. 244.976 euro zich tot het bedrag van 1.335.904 euro? Kunt u een specificatie 
leveren van de extra lasten i.v.m. (achterstallig) onderhoud en de extra uitgaven t.b.v. het 
realiseren van kunstgrasvelden?

Deze extra jaarlijkse uitgaven waren ten  tijde van het opstellen van de kadernota nog niet bekend. Het genoemde 
investeringsbedrag is een totaalsom van nieuwe incidentele investeringen. De jaarlijkse extra lasten moeten deze 
investeringen mogelijk maken, in de komende jaren. 

PvdA

24 3 18 Kunt u het bedrag van 100.000 euro dat u jaarlijks denkt te kunnen besparen door het ter 
adoptie aanbieden van groen en het verkopen van restgroen nader onderbouwen/ 
toelichten?

Het verkopen van snippergroen heeft pas per 2017 effect op de begroting omdat het onderhoudsareaal is opgenomen 
in de huidige bestekken. De ‘Opbrengst’ van deze besparing kan pas worden bepaald als is vastgesteld hoeveel m2 
groen wordt verkocht. Elke m2 groen kost gemiddeld € 0,56 aan onderhoud. Teneinde een besparing van € 100.000,00 
te realiseren moeten wij ruim 179 500 m² snippergroen afstoten  In de praktijk betekent dit het afstoten van meer dan 

PvdA

25 3 18 U geeft aan te denken aan het realiseren van een kleinschalig crematorium. Waar zou 
een dergelijk crematorium gerealiseerd moeten worden?

Er wordt gesteld dat ruimte wordt geboden voor het vestigen van een kleinschalig crematorium, niet dat de gemeente 
dit zelf gaat realiseren of exploiteren.

PvdA

26 3 19 Kunt u de inverdieneffecten in het kader van “diensten voor de leefbaarheid” nader 
concretiseren? 

Overal waar de overheid terugtreedt (van zorgen voor naar zorgen dat) en op termijn inverdieneffecten zijn te behalen. PvdA

27 3 19 OZB niet woningen: hoeveel OZB niet woningen wordt er in 2015 naar verwachting 
binnengehaald?

De OZB niet woningen is naar verwachting ca € 3,25 miljoen. PvdA

28 3 19 U geeft aan in 2016 en 2017 350.000 euro te kunnen realiseren als incidentele baat door 
de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Kunt u een overzicht verstrekken van het 
gemeentelijk vastgoed dat u in de  verkoop wilt doen?

De verkooplijst van panden voegen we in de bijlage toe. Een grove raming laat zien dat wanneer alle panden van deze 
lijst worden afgestoten we een incidentele baat van circa € 11 miljoen kunnen realiseren.

PvdA

29 3 19 U stelt voor om een minimumomvang te hanteren van 951.000 euro per jaar als buffer 
die beschikbaar is om de effecten van de implementatie Sociaal Domein op te vangen. 
Acht u een dergelijke minimale buffer verantwoord op het moment dat u nog geen 
duidelijk beeld kunt geven over de financiële implicaties van de implementatie van het 
Sociaal Domein in 2015 (blijkens de Bestuursrapportage Voorjaar 2015)?

Het is verantwoord om ons in te dekken tegen mogelijke herverdelingseffecten van de in 2016 in te voeren objectieve 
verdeelmodellen van de drie domeinen, die kunnen leiden tot vermindering van de rijksbijdragen (tot een maximum van 
€ 15,= per inwoner). Hierdoor kunnen eventuele verminderingen van de rijksbijdragen in het Sociale Domein  vanaf 
2015 opgevangen worden.

PvdA

30 alg Bij de oevers en kadegelden zijn in 2014 fors minder leges ontvangen t.o.v. de begroting. 
Wat zijn de effecten van de lagere leges voor kadegelden in 2016 e.v.? Moet de begrote 
leges ontvangst kadegelden in 2016 e.v. ook niet neerwaarts worden bijgesteld?

Legeshoogte laten zich moeilijk vergelijken, omdat het serviceniveau niet uniform is. De leges van €1,25 met 
walstroom en €0,75 zonder walstroom (per meter schiplengte) zijn in lijn met de tarieven van veel andere gemeenten. 
Het bedrag van € 40.000 betreft een extra ambitie op toenemende leges voor kadegeld. Deze opgave blijkt te groot. In 
de begroting van 2016 wordt dit naar beneden bijgesteld.

PvdA

31 alg U vraagt in de Bestuursrapportage Voorjaar 2015 in totaal 1,4 miljoen euro aan voor 
“Match ambities – middelen”. Het grootste deel van dit bedrag heeft betrekking op de 
versterking van de organisatie en bijbehorend flankerend beleid (709.000 euro + 200.000 
euro). Heeft het versterken van de organisatie geen structurele financiële effecten in 
zich? Zo ja, wat zijn deze structurele financiële effecten?

Het college heeft besloten de middelen voor versterking van de organisatie voor de duur van 1 jaar toe te kennen. 
Tegelijkertijd wordt ingezet op het versterken van de kwaliteit van de organisatie en op het verbeteren van processen. 
Met deze maatregelen zal de organisatie meer in balans komen met de gegeven opgaven en ambities.

PvdA

32 alg Kunt u aangeven welk deel van de gemeentelijke begroting direct beïnvloedbaar is? Het beïnvloedbaar deel is niet exact bekend en afhankelijk over welke termijn de vraag zich strekt. Op de lange termijn 
is veel beïnvloedbaar op korte termijn is weinig beïnvloedbaar.

PvdA
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33 3 17 Kunt u toelichten waarom de jaarlijkse licentiekosten (32.000 euro) voor de 
begrotingsapp hoger zijn dan de aanschafkosten van de begrotingsapp (29.000 euro)?

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanschaf van de app. Voor 2015 zijn € 10.900 aan licentiekosten betaald. Met 
de leverancier zijn geen afspraken gemaakt voor het vervolgtraject. Indien de gemeente besluit tot het meedoen met 
dit project (we zijn één van de eerste gemeenten van Nederland) dan zijn de jaarlijkse licentiekosten € 30.500. Deze 
licentiekosten zijn voor alle jaren gelijk.  

PvdA

34 3 17 Uitvoeringsprogramma Economie. Wat wordt precies bedoeld met ‘€ 100.000,- in de 
vorm van return on investment’. Is dat een jaarlijkse opbrengst ? Bij welk bedrag aan 
investeringen ? Het wordt niet duidelijk.

Hiermee wordt het aanjaagbudget bedoeld dat andere zaken vlot moet trekken.
Door toename van economische activiteiten kunnen andere investeringen loskomen.

ChristenUnie-
SGP

35 3 18 Beëindiging van de gemeentepagina per 1 mei 2016 (pag. 18), zonder duidelijk te 
hebben of er een gelijkwaardig alternatief komt lijkt ons wat twijfelachtig. De huidige 
uitgifte voldoet naar ons idee uitstekend aan het gestelde doel om de burgers een 
transparante nieuwsvoorziening te bieden. Graag zouden we eerst horen wat het 
alternatief gaat worden.

Met de gemeentepagina bereiken we een deel van de bevolking, maar bepaalde groepen ook niet, zoals jeugd of 
ondernemers. Wij verkennen komend jaar hoe we kunnen komen tot een nieuwe vorm van berichtgeving, met een 
breder bereik dan de huidige pagina. Wij zullen de raad  informeren over de uitkomst van onze verkenning.

ChristenUnie-
SGP

36 3 18 Wat is precies het voornemen tot ‘het stichten van een kleinschalig crematorium’ ? Waar 
zou dat moeten komen en wat zijn de kosten en baten hiervan?

Er wordt gesteld dat ruimte wordt geboden voor het vestigen van een kleinschalig crematorium, niet dat de gemeente 
dit zelf gaat realiseren of exploiteren.

ChristenUnie-
SGP

37 B 21 Op pag. 21 staan twee ‘ongedekte investeringen/wensen’ nl de Raadzaal en de 2e 
Vechtbrug in Breukelen. Over beide onderwerpen zouden we graag nader geïnformeerd 
willen worden wat de status van de gedachtevorming is.

Inmiddels is in  het kader van de vraag naar een onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor een raadszaal, een 
aantal opties ambtelijk in beeld gebracht. De planning om met een totaalbeeld naar de raad te komen in het eerste 
kwartaal van 2015 is helaas door diverse omstandigheden niet reëel gebleken. Zoals gezegd, zijn thans alle mogelijke 
opties in beeld gebracht met de daarbij behorende kosten. Binnen een tijdspanne van twee maanden zal de ambtelijke 
rapportage worden afgerond en kan een notitie aan de raadsleden worden voorgelegd. De ongedekte investering zoals 
in de vraag wordt bedoeld geeft  een beeld van het maximaal te investeren bedrag aan voor het realiseren van een 
alternatief voor de raadszaal. Zoals aangegeven zijn er wensen en ontwikkelingen voor nieuwe investeringen die wij 
niet in het perspectief hebben meegenomen. Het bestaande financiële kader en bijbehorende uitgangspunten bieden 
op dit moment onvoldoende ruimte deze op te vangen. Dit temeer gelet op de sinds de begroting 2015 opgetreden 
achteruitgang in de financiële positie en de winstwaarschuwing die vanuit het Coelo-rapport aan gemeenten is 
gegeven.
Indien wij op deze investeringen willen inzetten is het maken van keuzes onvermijdelijk.  Ten aanzien van een 2e 
Vechtbrug in Breukelen is de status van de gedachtevorming gelijk aan die in januari 2015 bij de behandeling van het 
raadsvoorstel voor de herinrichting van de Brugstraat volgens het shared space beginsel. In april/mei 2016 wordt 
gevalueerd of door de genomen maatregelen de doelstellingen t.a.v. leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming 
voldoende zijn behaald. Echter een 2e Vechtbrug lost het probleem van de overbelaste Vechtwegen niet op.

ChristenUnie-
SGP

38 3 15 Waar zijn de (positieve) financiële consequenties van de overdracht van voormalig 
Economisch College aan Niftarlake College in 2016 opgenomen?

De financiële consequenties van de overdracht van het gebouw van het voormalig Economisch College aan Niftarlake  
voor de gemeentebegroting zijn beperkt.  Doordat het gebouw opnieuw een onderwijsbestemming krijgt worden de 
vaste lasten van dit gebouw onderdeel van de begroting van het Programma Onderwijs(huisvesting) . De variabele ( 
exploitatie) lasten komen na overdracht  voor rekening van het schoolbestuur. Daarentegen vervallen voor  de 
gemeente voor dit gebouw de opbrengsten uit  verhuur aan derden.

ChristenUnie-
SGP

39 3 19 Kan er een iets concreter beeld worden gegeven bij ‘Diensten voor de leefbaarheid’. 
Kunt u enige voorbeelden geven?

Wij denken hierbij aan initiatieven van inwoners die het individuele belang overstijgen en dus bijdragen aan de (sociale) 
leefbaarheid (en de "eigen kracht") opleveren. Wij gaan altijd in overleg omtrent het gezamenlijk (inwoners en 
gemeente ) realiseren van een meerwaarde voor het initiatief.

ChristenUnie-
SGP

40 2 6 Basisvoorzieningen: Hoe kunt u zeggen voorzieningen die niet gebruikt worden zullen 
verdwijnen?

Het is niet rendabel voor gemeenten of andere partners om voorzieningen in stand te houden die niet tegemoet komen 
aan de vraag. Er moet voldoende vraag zijn om voorzieningen in stand te houden.

t Vechtse Verbond

41 Heeft u er wel eens aan gedacht wat de oorzaak zou kunnen zijn? Ja (Dit is geen technische vraag) t Vechtse Verbond
42 Heeft u er wel eens aan gedacht hier onderzoek naar te doen? Ja (Dit is geen technische vraag) t Vechtse Verbond
43 Heeft u er wel eens aan gedacht om bv bij een busverbinding te verbeteren door de bus 

te laten rijden op tijden die logisch zijn zodat de gebruiker niet alleen de heenreis kan 
maken maar ook weer thuis kan komen? Zo nee, waarom niet?

De dienstregeling van de bus wordt door de vervoerder gemaakt. Deze probeert de verschillende buslijnen binnen het 
concessiegebied zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de aansluiting te garanderen. Dit lukt helaas niet bij alle 
aansluitingen. Stichtse Vecht spreekt de vervoerder hierop aan. Gezamenlijk zoeken wij dan naar een oplossing. In 
december 2014 zijn naar aanleiding hiervan de overstaptijden tussen de lijnen 122 en 120 teruggebracht.

t Vechtse Verbond

44 2 6 Prioriteiten raadsprogramma: Waarom voor starters alleen Maarssenbroek op de kaart 
zetten en niet de gehele gemeente Stichtse Vecht?

Starters verdienen sowieso aandacht, echter dit is een concrete passage uit "Focus op morgen". Dit document is door 
uw Raad vastgesteld.

t Vechtse Verbond
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45 2 9 Domein sociaal: We vragen van alle verenigingen zelfredzaamheid. Mooi bedacht. Hoe 
staat dit in verhouding met verenigingen in kleine kernen met minder leden tov grotere 
kernen met vanzelfsprekendheid meer leden waardoor er meer geld binnen komt voor 
de basiskosten zoals onderhoud gebouwen, huur, nutsvoorzieningen, velden etc.?

Zelfredzaamheid geldt in principe voor elke vereniging, klein of groot. Belangrijk is om maatwerkafspraken te maken 
indien nodig. De gemeente wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en stelt daarvoor een 
onderhoudsbudget beschikbaar. Vervolgens kan de vereniging zelf invulling geven aan de onderhoudsmaatregelen 
(zelf organiseren of uitbesteden). 

t Vechtse Verbond

46 2 9 Komt u de verenigingen in de kleine kernen wel tegemoet met een structurele subsidie? Indien nodig worden maatwerkafspraken gemaakt, dit kan ook bestaan uit financiële ondersteuning. t Vechtse Verbond

47 2 10 Domein wonen, werken en vrije tijd: Wilt u zich inzetten voor behoud van bestemming 
seniorenwoningen bij woningbouwverenigingen?

Het college legt prioriteit om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Indien senioren de stap 
maken naar een seniorenwoning dan moeten daar voldoende mogelijkheden voor zijn. Om voldoende aanbod te 
behouden maken wij afspraken met de in Stichtse Vecht werkzame woningcorporaties. Momenteel hebben wij nog 
geen prestatieafspraken, maar we zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het afsluiten van nieuwe 
prestatieafspraken  Deze zullen naar verwachting vóór december 2015 gesloten worden  Hierin zullen we niet alleen 

t Vechtse Verbond

48 2 10 Ambities: Wij vragen van sportverenigingen om zelf hun accommodaties te beheren. 
Hoe gaat u om met verenigingen die dit niet kunnen opbrengen?

Daar zal in overleg worden besproken hoe dit dan wel te organiseren is. Wellicht dat in een dergelijk geval de 
onderhoudsafspraken worden gecontinueerd zoals die nu gelden. 

t Vechtse Verbond

49 3 13 Financieel meerjarenperspectief: bijstellingen: bijstelling aantal raadsleden en 
vergoeding. Wat gaat u ondernemen om de vergoeding van het Rijk weer te herstellen?

Deze kwestie is meerdere keren door de VNG met het Rijk besproken. Het Rijk is echter niet bereid gebleken dit te 
compenseren. Zelfstandige actie van een individuele gemeente heeft geen zin.

t Vechtse Verbond

50 U was hiervan op de hoogte waarom dan toch het voorstel ingediend om van 2 naar 3 
commissieleden te gaan wat dus de belastingbetaler extra geld kost?

Vanuit de raad is gevraagd om uitbreiding van 2 naar 3 commissieleden. Op dat moment was nog niet bekend dat er 
geen compensatie zou komen door het Rijk.

t Vechtse Verbond

51 Ziet u mogelijkheden om met een voorstel te komen om het aantal commissieleden weer 
terug te brengen van 3 naar 2?

Nee, althans niet in deze raadsperiode. Bijna alle fracties hebben inmiddels een 3e commissielid voorgedragen. Voor 
een nieuwe raadsperiode kan de raad dit besluit wel heroverwegen.

t Vechtse Verbond

52 3 15 2c Investeringen: aanpassing gebouw voormalig Economisch College. Hoeveel 
leerlingen komen van buiten de gemeente?

De scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Stichtse Vecht hebben allemaal  een regionaal 
verzorgings/voedingsgebied. Voor wat betreft het Niftarlakecollege, komt omstreeks 59 % van de leerlingen van buiten 
de gemeente Stichtse Vecht.

t Vechtse Verbond

53 En dragen deze leerlingen bij aan de vergoeding uit het gemeentefonds? Het aantal leerlingen dat scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente bezoekt  is één van de verdeelmaatstaven 
die meetellen in de hoogte van de  Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het gaat daarbij zowel om leerlingen uit 
de gemeente Stichtse Vecht als leerlingen uit omliggende gemeenten.

t Vechtse Verbond

54 Zo niet kan er dan een beroep gedaan worden op de gemeente waar deze leerlingen 
woonachtig zijn?

Noch voor het primair onderwijs ( waarbij het aantal jeugdigen tot 12 jaar afkomstig uit de gemeente een 
verdeelmaatstaf is)  noch voor het voortgezet onderwijs  is het mogelijk claims voor onderwijshuisvesting bij andere 
gemeenten neer te leggen.  Overigens  is ook een aanzienlijk aantal leerlingen uit de gemeente Stichtse Vecht 
ingeschreven bij V.O. scholen buiten de gemeente. 

t Vechtse Verbond

55 3 18 Voorstel dekkingsmiddelen: communicatie vervallen gemeentepagina: blijft de 
mogelijkheid om een papieren versie per post te ontvangen?

Met de uitgever van de Vechtstroom zijn in het kader van de aanbesteding van de gemeentepagina, 
kwaliteitsafspraken gemaakt over de bezorging. Distributie van de Vechtstroom per post, met name in het 
buitengebied, maakte onderdeel uit van die afspraken. Indien de gemeentepagina in de Vechtstroom vervalt, zullen 
inwoners zelf met de uitgever afspraken moeten maken over toezending per post. 

t Vechtse Verbond

56 Bent u het met mij eens dat niet iedereen, vooral ouderen, beschikt over digitale 
middelen om kennis te nemen van gemeentelijke berichtgeving?

Wij begrijpen uw zorg over het afschaffen van een gekend communicatiemedium als de gemeentepagina. Wij zijn ons 
bewust van de noodzaak om breed alle mogelijke doelgroepen te bereiken. Daarvoor kan een breed scala aan 
middelen worden ingezet, waarbij wij streven, waar mogelijk en verantwoord, naar  een mix van breed informeren en 
maatwerk.  

t Vechtse Verbond

57 3 19 Op pag. 19: verhoging OZB niet woningen van ca 1,2 miljoen,dus een lastverzwaring 
voor deze groep ondernemers, geeft u aan dat u dit bedrag in gaat zetten voor 
uitvoeringprogramma Economie, en oormerken voor de komende jaren. Daarbij geeft u 
aan dat op blz 16, beleidontwikkelingen er ook al 100.000 extra wordt ingezet. Kunt ons 
het totale bedrag ter stimulering van Economie laten zien voor de meerjarencyclus?

Zie beantwoording vraag nr. 4 Stichtse Vecht 
beweegt
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58 3 14 Op pag.14 heeft u bij de begrotingsomissie onderhoud sportvelden, nu hier over 1 
onderhoudscontract!
Recent is er een aanbesteding geweest  in Loenen, hoe kunt u dit nu rijmen in het kader 
van deze  openbare aanbesteding voor dit deel van Stichtse Vecht. En hoe krijgen locale 
ondernemers nu hierin een kans.
Graag dus de cijfers over de samenstelling van dit ene onderhoudscontract, indien 
aanwezig

De omissie verwijst naar een structureel te laag bedrag voor het uitvoeren van jaarlijks onderhoud op de voetbalvelden 
voor zover die in opdracht van de gemeente worden onderhouden. Medewerkers van de buitendienst, die voorheen op 
de sportvelden werkten zijn nu op andere taken ingezet. Hun werk moet nu vanuit het bestek door de aannemer 
worden uitgevoerd. Bij de vaststelling van het budget is daarmee geen rekening gehouden. Het onderhoudsbestek is 
meervoudig onderhand aanbesteed. Bij de selectie kwam geen aannemer uit Stichtse Vecht uit de bus die aan de 
gestelde eisen voldeed. Vier regionale aannemers hebben ingeschreven, de laagste voor €196.350 exclusief BTW 
voor 2015.Er is een optie opgenomen voor verlenging met één jaar. Van een aanbesteding "ïn Loenen" is ons niets 
bekend. 

Stichtse Vecht 
beweegt

59 3 16 Waartoe dient de stelpost Evaluatie begroting? Welke kosten vallen hier onder? Zie antwoord bij vraag 22. Lokaal Liberaal
60 3 17 Begrotingsapp. Er zou sprake zijn van een pilot alvorens er overgegaan zou worden tot 

definitieve aanschaf (advies auditcommissie). Is het advies van de auditcommissie 
hieromtrent gewijzigd?  Zo nee waarom is er dan afgeweken van het oorspronkelijke 
advies de app nu niet aan te schaffen maar eerst een programma van eisen te maken 
alvorens tot definitieve aanschaf over te gaan?

Zie antwoord bij vraag 33 Lokaal Liberaal

61 3 18 Dekkingsrichtingen: Wat moeten wij ons voorstellen bij "Diensten voor de leefbaarheid"? Zie antwoord bij vraag 26 en 39. Lokaal Liberaal

62 3 19 Diensten voor de leefbaarheid: ook na herhaald lezen begrijpen wij niets van deze 
paragraaf. Kunt u deze herschrijven in begrijpelijk Nederlands?

Zie antwoord bij vraag 26 en 39. Lokaal Liberaal

63 3 19 Stelpost Sociaal Domein: Begrijpen wij goed dat de stelpost Sociaal Domein in 3 jaar tijd 
wordt afgebouwd tot het genoemde minimum van 951.000 euro?

Dit is geen stelpost. Onder het kopje 'Dereguleren Sociaal Domein' is aangegeven dat het college adviseert om het 
deel van de stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering' (commissie Kalden) dat uitsteekt boven de minimumomvang 
van € 951.000 in drie jaar af te bouwen om de effecten van de implementatie Sociaal Domein op te vangen. De restant 
stelpost van groot € 951.000 is elk jaar beschikbaar om de effecten van de implementatie van het Sociaal Domein op 
te vangen.

Lokaal Liberaal

64 2 5 Pilot Nieuwer ter Aa: In welke mate is er invulling gegeven aan de daadwerkelijke 
betrokkenheid van de gemeentelijke organisatie bij deze pilot?

Vanuit de gemeente zijn de beleidsterreinen vastgoed, sociale zaken en gebiedsgericht werken  betrokken bij de pilot 
zelfwerkzaamheid Nieuwer Ter Aa. Vastgoed: Het stichting bestuur van het dorpshuis heeft het beheer en het 
onderhoud van de gemeente overgenomen. Sociale zaken: Het stichting bestuur staat achter de gedachte van de 
nieuwe participatiewet dat iedereen zo veel mogelijke meedoet aan de samenleving en zet zich in om 
uitkeringsgerechtigden vanuit de tegenprestatie een werkervaringsplek aan te bieden. Dit kunnen werkzaamheden in of 
rondom het dorpshuis zijn of bij bedrijven in Nieuwer Ter Aa.Gebiedsgericht Werken: heeft een coördinerende rol in dit 
project.

D66

65 2 7 Domein bestuur, veiligheid en dienstverlening: "De autoriteiten van vroeger (arts, notaris, 
gemeente) bestaan niet meer". Kan het college dit onderbouwen en toelichten?

Inwoners, patiënten en cliënten zijn mondiger, kunnen veel informatie op internet vinden en hebben de neiging de 
discussie aan te gaan met deze autoriteiten. Vroeger deed men dat niet. 

D66

66 2 7 Economic Board Utrecht: Welke rol is er weggelegd voor de verdere uitwerking met de 
ondernemers van Stichtse Vecht? (OSV en economic board Stichtse Vecht)

Met de OSV is afgesproken dat ondernemers van Stichtse Vecht van harte welkom zijn op de netwerkbijeenkomsten 
die de EBU organiseert en dat zij zich ook kunnen abonneren op het tijdschrift Get Connected van de EBU. Daarnaast 
is afgesproken dat wij dit jaar samen met het OSV en het onderwijsveld zullen onderzoeken of er voldoende draagvlak 
is en thema’s zijn voor een eigen Economic Board SV. 

D66

67 2 8 Verspilling grondstoffen 99%: is dit percentage specifiek vastgesteld voor Stichtse 
Vecht? Zo ja, hoe is dat gebeurd? Zo nee, is het college voornemens dit alsnog te doen.

Zie ook vraag 8.Dit percentage is niet specifiek vastgesteld voor Stichtse Vecht. In de Voorjaarsnota zijn citaten 
opgenomen. Dit zijn citaten van hoogleraar J. Rotmans die veel geschreven heeft over de ecologische crisis. Het 
college is niet voornemens op dit moment een concreet percentage vast te stellen.

D66

68 2 9 Sociaal domein; ambities; zelfredzaamheid van verenigingen: Wat worden de kaders 
waarbinnen de zelfredzaamheid zal gaan plaatsvinden?

Zelfredzaamheid van verenigingen is met name gericht op het zelf beheren en exploiteren van een 
sportaccommodatie. De kaders hiervoor staan grotendeels in de kadernota Niemand buitenspel benoemd, specifiek 
hoofdstuk 3.1. 
Verder zal middels maatwerk moeten worden bepaald onder welke voorwaarden verenigingen zelf het onderhoud 
willen verrichten. Voor bijv. de voetbalverenigingen geldt dat hierover een gezamenlijk overleg wordt gevoerd door alle 
voetbalverenigingen. 

D66

69 2 9 Sociaal domein; ambities; zelfredzaamheid van verenigingen: Wat is het voornemen om 
het zelfredzaamheidsproces afgerond te hebben?

Het streven is om eind 2015 met alle verenigingen afspraken te hebben gemaakt over de invulling van de 
zelfredzaamheid.

D66

70 2 9 Sociaal domein; ambities; zelfredzaamheid van verenigingen: Maakt het college m.b.t. 
de mate van beoogde zelfredzaamheid onderscheid tussen verschillende types 
verenigingen?

In 1e instantie richten we ons op de buitensportverenigingen, omdat deze veelal een eigen accommodatie hebben. 
Binnen deze verenigingen zal in principe geen onderscheid worden gemaakt in uitgangspunten, al zal maatwerk in 
bepaalde gevallen nodig zijn om te komen tot een gelijke vorm van zelfredzaamheid.

D66
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71 2 10 Toenemend aantal doelgroepen: Wat waren de tot voor kort 'standaard' doelgroepen? Het primaire doel van sociale huisvesting is het bieden van betaalbare woonruimte aan mensen uit de laagste 
inkomensgroepen. Zij krijgen voorrang bij de toewijzing van de sociale huurwoningen: op basis van gezinsinkomen en 
gezinsgrootte. Een sociale huurwoning heeft momenteel een huurprijs van maximaal € 710,68. De woningcorporaties 
zijn verplicht om 90% van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een bruto gezinsinkomen tot € 
34.911 (per 1 juli: € 38.950). Deze bedragen wijzigen jaarlijks. 
Naast het bovenstaande kan een woningzoekende urgentie verkrijgen op basis van een bijzondere persoonlijke 
noodsituatie; dit zijn echter uitzonderingsgevallen. Een en ander is geregeld in de huisvestingsverordening. Naast de 
lage inkomensgroepen (1- en 2 persoonshuishoudens aan de ene kant en 3- en meerpersoonshuishoudens aan de 
andere kant) zijn er woningtoewijzingen voor bijzondere doelgroepen, zoals voor mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking. Ook mag een deel van de toewijzingen per jaar (max. 10%) bestaan uit woningtoewijzing aan 
middengroepen (d.w.z. met inkomen tussen ongeveer € 34.000 en € 45.000).

D66

72 2 10 Toenemend aantal doelgroepen: Welke groepen zijn er bij gekomen? Het is de ambitie van het college om zo veel mogelijk mensen in een betaalbare woning te laten wonen, die past bij 
hun inkomen. 
Vanwege de transitie in het sociale domein, in het bijzonder de WMO en de scheiding van wonen en zorg, blijven 
steeds meer inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Deze groep heeft passende huisvesting nodig. Mensen uit lage 
inkomensgroepen behoren tot de primaire doelgroep. Met de nieuwe Huisvestingswet zijn zogenaamde 
‘mantelzorgurgenten’ als verplichte urgentiecategorie opgenomen; dit geldt ook voor vrouwen die vanwege 
relatiebeëindiging met geweldsdreiging in een erkende opvangvoorziening verblijven en voor 
verblijfsvergunninghouders.

D66

73 2 10 Toenemend aantal doelgroepen: Welke nieuwe doelgroepen zijn te verwachten? In de nieuwe huisvestingsverordening zijn twee woonurgenties opgenomen die kunnen leiden tot meer vraag: 
mantelzorgindicatie en maatschappelijke indicatie, in het bijzonder de uitstroom uit hulp- en 
dienstverleningsinstellingen (o.a. beschermd wonen en GGZ-inrichtingen).

D66

74 2 10 Toenemend aantal doelgroepen: Wat is de volgorde bij de toewijzing van huisvesting 
tussen de doelgroepen?

Allereerst wordt binnen de sociale huisvesting gekeken naar voorrangssituaties en vervolgens naar de urgenties. Als 
meerdere urgenten reageren op dezelfde woning, dan gaat de urgente vóór, die het eerst urgent is verklaard.
Ten aanzien van de huisvesting van statushouders, beter gezegd verblijfsvergunninghouders (asielzoekers met een 
verblijfsstatus), zijn wij in overleg met de corporaties om voldoende woningen aan te bieden, die passend zijn voor de 
te plaatsen vergunninghouder(s). Het verschil met reguliere urgenten is dat verblijfsvergunninghouders niet zelf kunnen 
reageren op het vrijkomend aanbod via Woningnet, omdat zij een passend woningaanbod krijgen. Dit aanbod mogen 
zij niet weigeren.

D66

75 2 11 Bedrijfsvoering: ambities; investeren in inkoopexpertise: Hoe wordt de inkoopexpertise 
ingevuld? Intern in de organisatie of extern?

In januari 2016 loopt het contract af met het inkoopbureau Midden Nederland. Op dit moment wordt onderzoek gedaan 
naar een goede inpassing van de inkoopfunctie voor de gemeente Stichtse Vecht. Er is geen keus gemaakt of de 
inkoopfunctie intern of extern wordt ingericht. Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van dit jaar een keuze aan 
het gemeentebestuur worden voorgelegd. De inkoopfunctie voor het sociaal domein wordt extern gefaciliteerd door de 
Utrecht-West gemeenten gezamenlijk, ook voor het komende jaar.

D66

76 3 15 Aanpassing economisch college: Wat is de waarde in het economisch verkeer van de 
locatie, gebouwen en gronden van het Economisch college?

De afzonderlijke waarden zoals gevraagd zijn niet eenvoudig te reproduceren (welke bestemmingen zijn mogelijk, 
welke ontwikkelmogelijkheden worden gekozen, etc.) De WOZ-waarde van het geheel is € 2.210.000

D66

77 Er werd verwezen naar de/een vastgoednota die reeds eerder is vastgesteld, daarin zou 
de uitleg staan voor de in de bijlage van gisteren genoemde A-B-C bij de te verkopen 
panden. Daarnaast heb ik wat dit onderwerp geen duidelijk antwoord gehoord over waar 
de gevraagde verkoopprijzen/taxatieprijzen in te zien zijn. Dus bv welke makelaar 
lokaal?

Met betrekking tot het af te stoten vastgoed wordt maatwerk geleverd. In het ene geval zal een object via een makelaar 
openbaar in de markt worden gezet, in het andere geval is er sprake van een herontwikkellocatie waarbij we 
rechtstreeks overleggen met een woningcorporatie ofwel een aanbestedingsprocedure volgen om een ontwikkelende 
partij te kunnen selecteren. Er is geen overzicht beschikbaar van de wijze waarop objecten concreet worden 
afgestoten. Achteraf wordt de Raad geïnformeerd over het vastgoed dat is afgestoten. - zie 3 bijlagen

Stichtse Vecht 
beweegt

Vragen van Stichtse Vecht Beweegt n.a.v. raadscommissie d.d. 9 juni 2015
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78 Bij de structurele bezuinigingen op de sport, werd een exact bedrag genoemd van ca 
260.000. Zo'n exact bedrag werd ook genoemd voor de investeringen ca 1,2 miljoen. 
Aangezien dit niet in de kadernota van 19 mei stond. Graag de uitsplitsing en termijnen 
van beide bedragen.

Het genoemde investeringsbedrag ad. € 1,3 mln. is een financiële vertaling van de inventarisatie van gewenste 
investeringen in accommodaties voor o.a. voetbal, hockey, korfbal en tennis. Het bedrag is gebaseerd op het 
gemeentelijke deel van de gewenste investering. Het opgevoerde bedrag ad. € 245.000 is mede gebaseerd op het 
hiervoor genoemde investeringsprogramma, alsmede ook op het meerjarenonderhoudsplan. In het 
uitvoeringsprogramma wordt hier handen en voeten aan gegeven, inclusief een meerjarenplanning. 

Stichtse Vecht 
beweegt
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