
Beantwoording vragen Jaarrekening 2014
Programma Afd. Pag. Nr. Vraag Antwoord Fractie

Beantwoording vragen voor commissievergadering 26 mei 2015
1 Bestuur en 

dienstverlening
13 1 U geeft aan dat de Colleges van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren in december 2014 bestuurlijk 

overleg hebben gehad over de samenwerking in SWW-verband. Dit naar aanleiding van het besluit van de 
Raad van Wijdemeren (oktober 2014) waarin zij aangeven te kiezen voor een bestuurlijke toekomst op 
langere termijn in de regio Gooi en Vechtstreek. Wanneer komt de herijking van de samenwerking met 
Weesp en Wijdemeren aan bod in de gemeenteraad? Bij de begrotingsbehandeling 2015 hebben wij onze 
zorgen geuit over het besluit van Wijdemeren en hebben wij aangeven behoefte te hebben aan inzicht in de 
(financiële) consequenties en risico’s van dit besluit. Concreet hebben wij verzocht om een risicoanalyse. 
We zijn nu een aantal maanden verder. Kunt u ons de risicoanalyse verstrekken?

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg hebben de drie colleges de raden geïnformeerd over de uitkomsten van 
dat overleg. Kortheidshalve verwijzen wij u naar RIB nr. 9 van 16 december 2014(zie bijlage). 
 In deze RIB staat o.a.: De colleges hebben bij hun nieuwe voorstel vooral gedacht vanuit de huidige noodzaak om als 
gemeente te werken in netwerkverbanden. “Om zinvol samen te werken moeten niet de bestaande grenzen van 
gemeenten of provincies leidend zijn voor de samenwerking, maar vooral het nut en de resultaten op de inhoud,” 
aldus de drie burgemeesters. Immers, gemeenten kunnen veel taken niet meer alleen uitvoeren en moeten steeds 
meer samenwerken. De burgemeesters: “Door onze samenwerking in SWW-verband kunnen wij de komende jaren 
een aantal belangrijke opgaven en ontwikkelingen aan. Goede voorbeelden zijn het sociaal domein, de 
belastingsamenwerking en de al gerealiseerde samenwerking op het gebied van BOA’s of de salarisadministratie. 
Door samen te werken ontwikkelen wij een goede bestuurs- en uitvoeringskracht voor onze inwoners. Daarnaast 
kunnen wij onze dienstverlening kwalitatief op orde houden en verder brengen. We kunnen dan ook, nadat wij eerst 
gezamenlijk een aantal taken goed hebben opgepakt, met andere gemeenten nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangaan. Of andere gemeenten kunnen zich bij ons aansluiten.” Samenwerking met anderen kan dus plaatsvinden in 
SWW verband, of met twee van de drie SWW gemeenten. Maar bij verschillende taken kan ook met andere 
gemeenten buiten het SWW verband worden gewerkt. “einde citaat uit RIB.

Een eventuele herijking van de samenwerking zal, indien daartoe aanleiding gaat bestaan in het najaar met uw raad 
worden besproken.
Ten aanzien van het sociaal domein heeft Wijdemeren zich duidelijk uitgesproken, namelijk tenminste voor een 
termijn van 3 jaar. Los van de risicoparagraaf sociaal domein die in de begroting 2015 is opgenomen zijn er vooalsnog 
geen (extra) risico’s te melden. Daarnaast vermelden wij nog dat voor investeringen binnen de samenwerking SWW 
Sociaal Domein met deze periode van ten minste drie jaar rekening wordt gehouden. 
 
Bij het schrijven van dit antwoord was er nog geen duidelijkheid of de gemeenteraad van Wijdemeren en Stichtse 
Vecht akkoord gaat met de belastingsamenwerking. Het college van Wijdemeren heeft duidelijk gemaakt dat zij voor 
onbepaalde tijd deze belastingsamenwerking willen aangaan.
 

PvdA

1 Bestuur en 
dienstverlening

15 2 U geeft aan circa 45.000 euro meer te hebben uitgegeven aan re-integratiekosten voor ex bestuurders. Kunt 
u aangeven wat in 2014 de totale uitgaven waren aan re-integratiekosten voor ex bestuurders en waar deze 
kosten uit bestonden (graag specificeren)? Wat is het effect geweest van de re-integratie inspanningen op 
de uitgaven aan wachtgeld t.b.v. ex bestuurders? 

In de Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is vastgelegd dat er voor ex bestuurders die aanspraak 
maken op een wachtgeld uitkering een sollicitatieplicht geldt. Gemeenten zijn verplicht om, voor de begeleiding bij het 
zoeken en verwerven van passende arbeid door de ex bestuurders, een externe partij aan te wijzen en vergoeden de 
kosten hiervan tot maximaal 20% van de laatstgenoten jaarbezoldiging. Door de gemeente SV is een mandaatbesluit 
genomen om gebruik te maken van de diensten van bureau Raet. De Transitium groep, als gespecialiseerde 
onderaannemer van Raet, verzorgt de planmatige begeleiding van de ex bestuurder. Voor 2014 waren de totale 
uitgaven aan re-integratie kosten voor ex bestuurders € 42.201,00. Deze kosten bestaan uit de betalingen aan het 
bureau Transitium groep voor de planmatige begeleiding van drie ex bestuurders. 

PvdA

2 Veiligheid 20 3 Binnen het bestuurlijk thema Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in 2014 een bedrag van 543.533 euro minder 
uitgegeven dan begroot. Kunt u deze onderbesteding nader toelichten/ specificeren?

Vanuit het budget ten behoeve van de brandweer worden uitgaven gedaan voor het onderhoud aan de 
brandweerkazernes. Bestedingen en voorstellen voor het onderhoud aan- en/of vervanging van brandweerkazernes 
volgen in lijn met het project repressieve huisvesting.  Voor zorgvuldige uitwerking van dit project is een ruime termijn 
genomen en zijn er in 2014 geen uitgaven gedaan vanuit het budget voor onderhoud. Daarnaast heeft in 2014 een 
teruggaaf van de VRU aan alle gemeenten plaatsgevonden naar aanleiding van een positief resultaat in de 
jaarrekening van 2013. Deze teruggaaf heeft ook bijgedragen aan de onderbesteding op dit bestuurlijk thema.

PvdA

3 Beheren leefomgeving 28 4 Bij de oevers en kadegelden zijn minder leges ontvangen voor circa 31.000 euro. Uit de beantwoording van 
technische vragen van de PvdA fractie (nr. 51/ beantwoording d.d. 7 oktober 2014) bleek al in september/ 
oktober dat de inkomsten fors achterbleven t.o.v. de begroting. Waarom is hierop niet eerder geanticipeerd 
en melding gemaakt bij de Tweede Bestuursrapportage? Wat zijn de effecten van de lagere leges voor 
kadegelden in 2015? Moet de begrote leges ontvangst kadegelden 2015 ook neerwaarts worden bijgesteld?

Het had eerder (bij de 2e bestuursrapportage) kunnen worden gemeld, maar anticiperen op de achterblijvende leges 
werd niet zinvol geacht omdat de voor de hand liggende reden, het baggerwerk op de Vecht, het gehele jaar 2014 zou 
aanhouden. In 2015 zal moeten blijken of de verhoogde begroting voor deze inkomsten in een seizoen zonder 
baggeren reëel is.

PvdA

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

29 5 Op welke wijzen is in 2014 concreet onderwijsachterstandsbeleid uitgevoerd, waarbij specifiek aandacht 
werd besteed aan groepen bij wie ook echt een onderwijsachterstand te verwachten valt?

Op de peuterspeelzalen worden verschillende VVE-arrangementen aangeboden. Veel voorkomende programma’s zijn 
Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken en Puk en Ko. Veel peuterspeelzalen in de gemeente Stichtse Vecht maken 
gebruik van het programma Puk en Ko. In het najaar 2014 is voor de leidsters van 3 peuterspeelzalen een opleiding 
gestart zodat deze peuterspeelzalen ook voldoen aan de criteria die de onderwijsinspectie heeft gesteld voor het 
uitvoeren van voor –en vroegschoolse educatie. Deze cursus is door de gemeente bekostigd. In 2014 hebben 
ongeveer 85 doelgroepkinderen een VVE-programma gevolgd. Dit op de peuterspeelzalen in Maarssen , 
Maarssenbroek, Breukelen, Vreeland, Loenen aan de Vecht en Nigtevecht. 
Het aantal doelgroepkinderen dat aan een VVE-arrangement heeft deelgenomen komt overeen met de 
verwachtingen. Tijdens de bijeenkomsten in het kader van de resultaatafspraken is door de vertegenwoordigers van 
de verschillende organisaties (consultatiebureau, peuterspeelzalen en primair onderwijs) aangegeven dat VVE effect 
heeft gehad. Er zijn nog geen specifieke metingen gedaan, omdat nog geen uitvoering  is gegeven aan de 
resultaatafspraken. 

PvdA

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

31 6 Blz. 31 laatste alinea: De tekst is onduidelijk. Kan deze concreet gemaakt worden? De gemeente versterkt de verbinding tussen educatie op school en de toegang voor zorg voor een jeugdige die 
problemen ervaart, door de expertise van de specialisten direct in te zetten op de vindplaatsen (o.a. school en 
kinderopvang). Hierdoor kan zonder doorverwijzing hulp worden aangeboden in een vroegtijdig stadium en werd 
voorkomen dat de problemen gingen escaleren. 

PvdA

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

32 7 Blz. 32 2e alinea: Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met huisartsen en politie over de zorg voor 
jeugd en gezinnen. Om wat voor soort afspraken gaat dit?
In hoeverre heeft er hierover in 2014 ook clientenparticipatie plaatsgevonden met ouders en jongeren die 
gebruik maken van de jeugdhulp?

De samenwerkingsafspraken met huisartsen zijn met name gericht op praktische zaken en de nieuwe werkwijze. Het 
betreft voornamelijk afspraken over verwijzingen. Bij de politie gaat het bijvoorbeeld over: wie meldt wanneer bij wie 
en hoe? Aangezien hier sprake is van werkafspraken die de afstemming tussen organisaties onderling regelt, zijn de 
cliënten niet direct betrokken. Uiteraard is wel rekening gehouden met de ervaringen van de professionals met de 
ouders.    

PvdA



4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

32 8 Peuterspeelzaalwerk: Er zijn subsidiemiddelen ingezet wanneer ouders geen aanspraak konden maken op 
kinderopvangtoeslag. Kunt u aangeven wat deze regeling precies inhoudt, wie daarvoor in aanmerking 
kwamen en onder welke voorwaarden? 

Aan ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag  wordt een bijdrage verstrekt om de kinderen 
toch naar de peuterspeelzaal te laten gaan; dit is inkomensafhankelijk en de subsidieaanvraag loopt via de 
peuteropvangorganisatie. De peuterspeelzalen verantwoorden per kwartaal aan de gemeente door middel van 
verantwoordingsstaten welke kinderen VVE volgen en welke kinderen zonder kinderopvangtoeslag op de 
peuterspeelzaal zitten. 

PvdA

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

38 9 U geeft aan het multifunctioneel gebruik van accommodaties, waaronder Safari, verder te hebben 
gestimuleerd. Kunt u aangeven wat in 2014 de bezettingsgraad was van deze accommodaties?

Deze gegevens worden nu geinventariseerd. Zodra deze bekend zijn, worden deze met u gedeeld. PvdA

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

39 10 U geeft aan dat het Beleidsplan recreatie en toerisme in het eerste kwartaal van 2015 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden. Het eerste kwartaal is ruimschoots gepasseerd. Wij hebben nog niets 
gezien. Wanneer komt het beleidsplan onze kant op?

De Beleidsnota Recreatie en Toerisme wordt in september/oktober aan de raad aangeboden ter vaststelling. PvdA

6 Werk en inkomen 45 11 In hoofdstuk 6 van de programmarekening vinden wij niets terug over de garantiebanen. Vooruitlopend op 
2015 moet de gemeente hiermee toch een start hebben gemaakt in 2014. Kunt u aangeven wat uw 
inspanningen op dit terrein zijn geweest in 2014? Wat is de achterliggende reden dat dit niet terug te vinden 
is in de programmarekening?

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de infrastructuur om garantiebanen te kunnen 
realiseren: inrichting regionaal Werkbedrijf met actieve inbreng van werkgevers om banen te kunnen creëren, 
voorbereiden van noodzakelijk instrumentarium, zoals een berekeningsmethodiek loonwaarde. Deze voorbereidingen 
zijn in 2014 en aanvang 2015 getroffen. Begin 2015 is in de arbeidsmarktregio gestart met een pilot waarin een groep 
geselecteerde kandidaten het gehele traject t/m plaatsing op een garantiebaan doorloopt. Resultaten zijn in de loop 
van het jaar te verwachten. In de omschrijving van het programma wordt verwezen naar de samenwerking met 
werkgevers en de regionale samenwerking.

PvdA

6 Werk en inkomen 45 12 Algemene zoekperiode: Stichtse Vecht kent een maatregelenbeleid, waarbij iemand die te weinig solliciteert 
een korting krijgt. Hoe kan het dan dat d.m.v. het toepassen van het maatregelenbeleid bij te weinig 
solliciteren de instroom in de uitkering met 11% is teruggebracht? De verwachting zou zijn dat er een korting 
op de uitkering zou plaatsvinden.

Het geconstateerde effect is niet zozeer een gevolg van het daadwerkelijk toepassen van het maatregelenbeleid.  Het 
wijzen op de gevolgen van het niet nakomen van de verplichting tijdens de eerste vier weken van de aanvraag 
veroorzaakt een actief sollicitatiegedrag waardoor de kans op eigen inkomen vergroot wordt. Dat leidt tot minder 
doorzettingen van de aanvraag.

PvdA

6 Werk en inkomen 46 13 Deelname in regionale actieplannen: Er is in regionaal verband een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld. 
Er was echter toegezegd dat er lokaal ook een actieplan jeugdwerkloosheid zou komen. Wanneer kan de 
raad dit actieplan tegemoetzien? 

Door een extern bureau is een screening uitgevoerd op uitstroomkansen voor jongeren in het bestand van sociale 
zaken. Een aantal van 20 werd aangemerkt als bemiddelbaar. Deze 20 hebben nog steeds werk. 
Overigens betrof het aantal jongeren < 27 jaar met een bijstandsuitkering van Stichtse Vecht op 1 januari 2014, 60. In 
december 66.

PvdA

6 Werk en inkomen 46 14 In 2014 zijn er 26 inwoners geplaatst in het kader van social return. Kunt u aangeven in hoeverre hierbij 
sprake is van duurzame uitstroom naar werk? Hoe % van de inwoners die geplaatst is in het kader van 
social return is duurzaam (dus ook na een jaar nog aan het werk) aan het werk gekomen? 

Personen die uitstromen in het kader van social return stromen in principe minimaal 6 maanden uit. In sommige 
gevallen is 6 maanden niet haalbaar omdat de opdrachtnemer een lagere taakstelling heeft (bijvoorbeeld 4 maanden). 
Met betrekking tot de plaatsingen in 2014 kan momenteel slechts een prognose worden gegeven omdat uitstroom met 
name in Q4 van 2014 heeft plaatsgevonden. De prognose is 75%.

PvdA

6 Werk en inkomen 47 15 Blz. 47 tabel: Onder minimabeleid staat bij de gerealiseerde baten een bedrag van € 26.200. De bedragen 
die de gemeente heeft gekregen voor:
a. de extra Klijnsma armoedemiddelen;
b. de koopkrachttegemoetkoming en
c. de Wtcg gelden en
d. evt. andere minimagelden
zien wij hier niet terug. Kunt u ons een toelichting daarop geven?

Het bedrag van € 26.200 betreft inkomsten uit verhaal bijzondere bijstand. De middelen voor minimaregelingen, 
WTCG enz. zitten in het gemeentefonds. Ze worden niet als baten in de jaarrekening opgenomen. De begrote 
uitgaven aan (minima)regelingen zijn verantwoord onder de lasten in programma 6 (minimabeleid, 
uitkeringsregelingen) en programma 7 (wctg/cer en schuldhulpverlening).  

PvdA

7 Welzijn en zorg 52 16 Blz. 52 onder 11: Jongeren zijn betrokken bij beleids- en besluitvormingsprocessen. Kunt u de concrete 
resultaten/voorbeelden benoemen waarin jongeren in 2014 betrokken zijn?

Jongeren zijn in 2014 bijvoorbeeld betrokken bij het ontwikkelen van de Dorpsontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld het 
Dorpsplan van Maarssen-Dorp. Op allerlei momenten en bijeenkomsten van diverse partijen(zoals wijkfeesten, 
wijkschouwen en vrijwilligersmarkten, maar ook bijeenkomsten en activiteiten van het jongerenwerk) is informatie 
ingewonnen bij de doelgroep. Deze data is gedeeld met o.a. wijkcommissies en verwerkt in de kernenanalyse die 
stichting Jeugd-Punt maakt voor het programma 2015. Ieder jaar wordt er een nieuwe analyse gemaakt naar 
aanleiding van evaluaties met- en informatie van de doelgroep en samenwerkingspartners.

PvdA

Paragraaf 
kapitaalgoederen

84 17 U bent met de voorzitters van de voetbalverenigingen het overleg gestart om te onderzoeken of het beheer 
van de voetbalcomplexen aan die verenigingen kan worden overgedragen. U verwacht hierover in 2015 
duidelijkheid. Waarom moet dit zo lang duren? Waar hangt e.e.a. nu op?

Deze beoogde verschuiving van verantwoordelijkheden is dusdanig ingrijpend, dat dit proces transparant en secuur 
moet worden doorlopen. We hebben te maken met zeer betrokken vrijwilligers, die deze gesprekken voeren naast hun 
reguliere bestuurswerkzaamheden. Het gaat hier om negen voetbalverenigingen die met elkaar een gezamenlijk 
belang hebben, maar ook op eigen verenigingsniveau dit traject met hun leden moet bespreken. Dit brengt nu 
eenmaal een bepaalde doorlooptijd met zich mee, maar hier is in de planning rekening mee gehouden. De 
samenwerking verloopt goed.  

PvdA

Paragraaf 
bedrijfsvoering

89 18 Formatie ontwikkeling/ inhuur:
Kunt u aangeven hoe de ontwikkeling was van het aantal FTE’s in de ambtelijke organisatie (aantal per 31 
december 2014 versus 1 januari 2014). De ontwikkeling van FTE’s in kader van nieuwe taken rondom de 
decentralisaties graag apart vermelden.
Kunt u verder aangeven wat de totale loonsom in 2014 was en wat de uitgaven in 2014 waren aan externe 
inhuur?

1. Aantal fte per 1-1-2014 is 324,34 fte. En aantal fte per 31-12-2014 is 317,49 fte. 
2. Aantal streefformatie is SWW breed in het inrichtingsplan vastgesteld op 7,9 fte tijdelijk en 63,9 fte vast. Voor het 
overgrote deel wordt dit in 2015 gerealiseerd. Voor het Sociaal Wijkteam (SWT) is voor Stichtse Vecht 21,1 fte 
vastgesteld. 
3. Totale loonsom ultimo 2014 is € 23.517.180 (incl € 1.568.374 inhuur).

PvdA

Paragraaf 
bedrijfsvoering

93 19 U stelt voor om bedrag van 277.003 euro over te hevelen van 2014 naar 2015. Het betreft hier een budget 
voor het opvangen van formatieve knelpunten. Waar gaat het hier precies om? Waarom is dit bedrag in 
2014 niet uitgegeven? Bij nader inzien niet nodig?

Verder willen wij graag weten hoe deze budgetoverheveling zich verhoudt tot de extra middelen die in de 
begroting 2015  zijn toegekend voor de versterking van de ambtelijke organisatie (in 2015: 232.106 euro) en 
het voorstel in de Eerste bestuursrapportage 2015 om nog eens bijna 1 miljoen euro (709.000 euro + 
200.000 euro) beschikbaar te stellen voor de versterking van de organisatie. Waar gaan we al dat geld (in 
totaal bijna 1,5 miljoen euro) aan uitgeven?  

1. Het betreft hier o.a. de (tijdelijke) inhuur om langdurige uitval 
van medewerkers op te vangen en om anderzijds de organisatie structureel in balans te brengen. Een deel van de 
maatregelen wordt in 2015 uitgevoerd als gevolg waarvan er in 2014 een bedrag resteert ad. € 277.003.
2. € 232.000 is opgebouwd uit € 200.000 tbv investeringen in het voorveld Sociaal domein en € 32.000 tbv de 
voorbereidingen voor de invoering van de verplichting van Vennootschapsbelasting voor overheidsorganisaties. Na 
het voor kennisgeving aannemen van het raadsprogramma zijn de gevolgen hiervan aan het college voorgelegd 
(match: middelen/ambities). Zie bijlage voor een uitsplitsing van de genoemde € 709.000. € 200.000 is bestemd voor 
begeleiding van personeel van werk naar werk.
3. Bedrijfsvoering van de organisatie is een bevoegdheid van het college. Voor argumentatie en onderbouwing mbt de 
inzet van deze middelen verwijzen wij u naar het collegebesluit d.d. 27 januari 2015 (zie bijlage).

PvdA

Alg. 20 Wij missen in de jaarrekening 2014 uw verantwoording over bezwaar/ beroep en klachten.
- Hoeveel bezwaarschriften en beroepsschriften heeft de gemeente in 2014 ontvangen en welke % hiervan 
was gegrond? Kunt u het percentage gegronde bezwaarschriften ook afzetten (als %) ten opzichte van het 
aantal besluiten dat u in 2014 heeft verstuurd?
- Hoeveel klachten heeft de gemeente in 2014 ontvangen en welk % van de klachten was gegrond?
- Kunt u aangeven in hoeverre (in een %) de afhandeling van de bezwaarschriften en klachten binnen de 
wettelijke termijnen heeft plaatsgevonden?

Het jaarverslag 2014 van de commissie bezwaarschriften wordt in de loop van de maand juni 2015 door de commissie 
vastgesteld. Zodra dit jaarverslag beschikbaar is, zult u daarover in een RIB worden geinformeerd. 
Het jaarverslag 2014 van de klachtencoördinator is eveneens nog niet gereed. Zodra deze gereed is wordt u hierover 
eveneens via een RIB geïnformeerd.

PvdA



Financiën Div. 21 In de jaarrekening wordt op diverse plaatsen verwezen naar de "Kalden-gelden". Wat is dit precies? In de periode 2009/2010 werd duidelijk dat als gevolg van de bankencrisis en het economisch tij aanpassingen aan 
het Rijksuitgavenniveau noodzakelijk waren. Eén van de mogelijkheden om ombuigingen door te voeren was door het 
korten op het Provincie- en Gemeentefonds. De Inspectie de Rijksfinanciën heeft een ambtelijke werkgroepen onder 
het voorzitterschap van de heer Kalden ingesteld om te onderzoek of en in welke mate besparingen mogelijk waren. 
Uit onderzoek is gebleken dat de eigen inkomsten van gemeenten (o.a. rente, dividend en grondexploitatie) 
structureel hoger zijn dan het niveau waarmee bij de vaststelling van het Gemeentefonds rekening werd gehouden. 
Voor het onderzoek heeft de commissie Kalden een cijfermatige benchmark uitgevoerd. Als gevolg hiervan is de 
uitkering uit het Gemeentefonds met € 1,7 miljard euro verlaagd. Deze korting is in de jaren 2011 t/m heden 
stelselmatig door het Rijk doorgevoerd. Om de gevolgen van de Rijksbezuiniging te kunnen opvangen is bij de 
Strategische heroverweging door de raad van de gemeente Stichtse Vecht een stelpost 'Achteruitgang Algemene 
uitkering' (commissie Kalden) gevormd. Daar waar is sprake was van een achteruitgang van het reëel accres is deze 
op deze stelpost afgewend.

Lokaal liberaal

2 Veiligheid 19 22 Bij de effect- en prestatieindicatoren wordt een getal van 400 meldingen van jeugdoverlast genoemd. Wat is 
de rol van jongerenwerk hierin? Met andere woorden: Draagt jeugd- en jongerenwerk bij aan het 
terugdringen van de overlast, en zo ja, hoe?

Wij zijn er van overtuigd dat het jeugd- en jongerenwerk bijdraagt aan het terugdringen van overlast. Het 
jongerenwerk wordt ingezet bij het terugdringen van het aantal meldingen jeugdoverlast. Op basis van meldingen in 
het politieregistratiesysteem wordt het jongerenwerk gericht ingezet. De aanpak richt zich op drie peilers, te weten het 
individu, de groep en het domein.  Er worden huis aan huis gesprekken gevoerd met de jongeren en hun ouders. Met 
onder andere de inzet van het jongerenwerk is een vervolg gegeven aan deze gesprekken in de vorm van 
persoonsgerichte begeleiding naar beter gedrag. Daarnaast worden hinderlijke groepen op straat bezocht door het 
jongerenwerk en de politie.

Lokaal liberaal

3 Beheren leefomgeving 26/27 23 De kapitaalslasten ten aanzien van de Randweg Loenen laat een positief saldo zien van € 76.396. Even 
verderop lezen we: "Dit positieve saldo bettreft de kapitaalslasten voor de kredieten met betrekking tot 
Kockengen Waterproof."
Begrijpen we hieruit dat een deel van de reserve Randweg Loenen is gebruikt voor het project Kockengen 
Waterproof? Hadden deze gelden niet ten goede moeten komen aan de kern Loenen? Wordt Loenen 
hiervoor gecompenseerd?

Op blz. 26 staat onder de toelichting van de lasten een overzicht opgenomen over de ontwikkeling van de 
kapitaallasten. Onderstaand een verduidelijking van dit overzicht.
In totaal is er een overschrijding op de kapitaallasten van € 494.735. Dit bedrag bestaat uit:
Kapitaallasten Randweg Loenen                                                                                                      € 571.131
Niet uitgevoerde investering Kockengen Waterproof waardoor geen kapitaallasten 2014 €   76.396 -
Overschrijding kapitaallasten                                                                                                           € 494.735

De kapitaallasten € 571.131 voor de Randweg Loenen worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserve “Randweg 
Loenen” en de kapitaallasten van de niet uitgevoerde investering Kockengen Waterproof zijn gestort in de 
bestemmingsreserve “Kockengen Waterproof”. 

Lokaal liberaal

3 Beheren leefomgeving 27 24 openbaar groen:
U spreekt over een areaaluitbreiding die niet is begroot. Om welke areaaluitbreiding gaat het hier? 
OpBuuren?

In de beheerapplicatie zijn bepaalde delen van het gemeentelijk areaal, waaronder Opbuuren en de Hoge Bruglocatie, 
niet opgenomen. Deze vallen buiten het onderhoudsbestek. Daarnaast krijgt de gemeente jaarlijks nieuw areaal door 
herinrichting, woningbouw of overdracht, bijvoorbeeld de ARK-strook Breukelen, Witte van Scholten en de 
Rijksstraatweg Loenen. Die uitbreidingen zijn niet opgenomen in het onderhoudsareaal.

Lokaal liberaal

3 Beheren leefomgeving 27 25 wegen:
U geeft aan € 527.495 meer uit te hebben gegeven dan begroot, waarbij een bedrag van € 503.567 bestaat 
uit sortingen in voorzieningen. Welke voorzieningen zijn dit en waartoe dienen die voorzieningen?

Storting voorziening wegen:
Vaststellingsbeschikking subsidie BRU inzake BDU gelden                                                  € 225.751
Ontvangen subsidie Provincie Utrecht inzake Fietsoversteek brugoprit-Stationsweg       €   35.100
Degeneratievergoedingen 2014                                                                                                    €   76.977
Storting voorziening Opbuuren:
Ontvangen bijdrage reconstructie Sportparkweg-Straatweg en aanleg fietspad                € 165.739
Totaal gestort in voorzieningen                                                                                                   € 503.567

Zie ook de toelichting op de baten op bladzijde 28.

De voorziening Afwikkeling Opbuuren is in 2012 gevormd voor de laatste afwikkelingskosten voor het plan Opbuuren. 
De voorziening heeft per 31 december 2014 een saldo van € 3.538 en zal in 2015 worden afgewikkeld.
De voorziening Wegen is in 2013 gevormd voor het groot onderhoud aan wegen. Hieraan ligt een 
meerjarenonderhoudsplan aan te grondslag.

Lokaal liberaal

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

34 26 Baten onderwijsbeleid. U schrijft dat er € 45.000 minder is ontvangen aan detacheringsvergoeding omdat 
een functionaris ontslag heeft genomen. Hier staat dan toch ook een vermindering in salarislasten 
tegenover? Daar zien wij echter niet terug. Kunt u toelichten hoe dit zit?

Hiertegenover staan inderdaad minder uitgaven aan salaris. Deze minderuitgaven worden niet in programma 4 
(Onderwijs) maar in programma 11 (Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen) verwerkt.

Lokaal liberaal

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

40 27 U geeft aan dat de zaken genoemd onder ** (twee sterren) niet gemeten kunnen worden voor onze 
gemeente. Waarom zijn deze zaken (Inkomsten uit toerisme en verblijfscapaciteit) dan toch nog opgenomen 
als Effect- en prestatieindicatoren?

Deze indicatoren hadden inderdaad niet opgenomen moeten worden, aangezien ze niet goed meetbaar zijn. Lokaal liberaal

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

41 28 Lasten sport. U geeft aan € 174.414 meer uit te hebben gegeven dan begroot. Waar bestaat dit bedrag uit? 
Graag een nadere toelichting.

De afwijkingen bestaan uit de onderwerpen, benoemd in de toelichting. Het gaat hier om onderbesteding bij subsidies 
(41.000), overschrijding van energielasten (-41.000), onderhoudslasten (-43.000) en overige posten bij 't Kikkerfort (- 
35.000) , onderbesteding op het gebied van verzekeringen, onderhoud en belastingen van de 
binnensportaccommodaties bij Maarssen (62.000), het verrekenen van lopende exploitatiecontracten bij Sportfondsen 
(-32.000) en het niet realiseren van een deel van de PUSH- taakstelling (-129.000).

Lokaal liberaal

7 Welzijn en zorg 52 29 Wanneer kunnen wij een effectrapportage van de website www.jongaandevecht.nl verwachten? Gezien de 
bezoekersaantallen zoals die recentelijk gemeld zijn zijn wij bijzonder geïnteresseerd in een 
effectrapportage.

Stichting Jeugd-Punt zal juli 2015 een rapportage indienen, waar in de resultaten kwantitatief en kwalitatief worden 
verantwoord. De resultaten worden uiteraard met de raad gedeeld 

Lokaal liberaal

3 Beheren leefomgeving 27 30 Wegen: er is meer uitgegeven, onder andere door een storting van EUR 503.567,00 in voorzieningen. 
Welke voorzieningen zijn dit? 

Zie vraag 25 VVD

3 Beheren leefomgeving 28 31 Bij de oevers en kadegelden zijn minder leges ontvangen voor circa EUR 31.000. Hoe verhoudt de hoogte 
van onze leges zich ten opzichte van andere gemeenten? Tevens is bij de post oevers en kadegelden een 
bedrag van EUR 40.000 niet binnen gehaald. Wat is de reden dat deze gelden niet zijn binnengehaald en 
hoe verhoudt dit zich tot de lagere leges zoals hiervoor genoemd?

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.

VVD

Financiën 109 32 Budgetoverhevelingen: niet alle budgetoverhevelingen worden toegelicht in de Programmarekening. Graag 
ontvang ik een toelichting per individuele post waarbij wordt aangegeven welk project (dat dus niet in 2014 is 
uitgevoerd) hieraan ten grondslag ligt.

Is te lezen in het Raadsinformatiesysteem. VVD



1 Bestuur en 
dienstverlening

13 33 Naar aanleiding van de toekomstvisie op morgen zijn er een aantal deelnota’s opgesteld. Welke kosten zijn 
daar mee gemoeid geweest?

N.a.v. de toekomstvisie Focus op Morgen zijn de volgende deelnota’s opgesteld.  
• Woonvisie Stichtse Vecht 2013 - 2016, 
• Integrale verkeersvisie GVVP, 
• Duurzaamheidsvisie, Stichtse Vecht Energiek 2014-2020
• Participatienota, Een andere manier van Samenwerken 
• Communicatiebeleidskader 2013-2017,
• Visiedocument Sociaal Domein SWW 
• Economische Visie Stichtse Vecht 2025 
• Beleidsplan Recreatie & Toerisme (nog vast te stellen) 
• Visie vergroening Stichtse Vecht (nog vast te stellen) 

Deze nota’s zijn intern opgesteld met uitzondering van;
• De Economische Visie Stichtse Vecht 2025.
Hiermee is een bedrag van € 68.000 gemoeid. Een deel van dit bedrag is besteed aan een gemeenschappelijke 
notitie binnen SWW-verband.
• De Integrale verkeersvisie GVVP.
Deze is grotendeels intern opgesteld, maar een klein onderdeel is uitbesteed. Hiermee is € 15.000 gemoeid.

Streekbelangen

3 Beheren leefomgeving 27 34 Waarom zijn er meeruitgaven ontstaan voor wegenonderhoud als gevolg van een storting van ruim 500.000 
euro in de voorziening wegenonderhoud?

Zie vraag 25 Streekbelangen

6 Werk en inkomen 46 35 misbruik beperken bijstand:  Wat is / wordt er aan gedaan om nu wel misbruik op het spoor te komen? 
Welke maatregelen stelt het College hierbij voor?

In het derde kwartaal wordt een handhavingsplan aan de raad voorgelegd. Op basis daarvan kunnen gerichte 
themacontroles worden uitgevoerd. Thema’s zijn bijvoorbeeld onbekend vermogen, verzwegen samenwoning of 
verzwegen inkomsten.

Streekbelangen

8 Natuur en milieu 61 36 kostendekkendheid afval:  Hoe zit het met de kostendekkendheid van het ophalen van het afval van de 
eilandjes / legakkers? Wat is / wordt er aan gedaan om de kostendekkendheid op eenzelfde percentage te 
krijgen?

Het ophalen van het afval op de eilandjes/legakkers in het plassengebied gebeurt door het Plassenschap. De totale 
kosten bedroegen in 2014 € 49.877,70. Hiervan komt 75% voor rekening van de gemeente Stichtse Vecht, zijnde       
 € 37.408,28 en 25% voor de gemeente Wijdemeren, zijnde € 12.469,43.

Streekbelangen

9 Wonen en ondernemen 63 37 huurwoningen: “we behouden het aanbod sociale huurwoningen”: Kan het College een overzicht geven van 
de ontwikkeling van de sociale huurwoningen in de periode 2012 tot en met 2014? Is het aantal sociale 
huurwoningen in de kernvoorraad gelijk met de hiervoor bedoelde #sociale huurwoningen”?

Voor een correcte beantwoording van deze vraag zijn wij afhankelijk van informatie van de in onze gemeente 
werkzame woningcorporaties. Deze organisaties zijn benaderd met het verzoek tot het aanleveren van deze 
gegevens. We zullen u deze cijfers op korte termijn aanreiken. 

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.

Streekbelangen

9 Wonen en ondernemen 64 38 kenniseconomie:  Welke maatregelen zijn er of worden er nog genomen om de samenwerking met Nyenrode 
nu concreet handen en voeten te geven?

In 2014 hebben we door prioritering van taken en collegewisseling weinig aandacht kunnen besteden aan deze 
samenwerking. Dit jaar wordt de samenwerking weer opgepakt. Voor de zomer wordt een bijeenkomst gepland met de 
colleges van Nyenrode en Stichtse Vecht om afspraken te maken. Denk hierbij aan (Inter)nationale profilering en 
branding, ontwikkelen Stichtse Vecht als kenniseconomie, ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid 
etc. Dit vorm geven in een soort bestuursconvenant en hier uitvoering aan geven de komende jaren. Daarnaast is 
actief Nyenrode ingebracht bij de Economic Board Utrecht (EBU). Zij zijn nu ook board member.

Streekbelangen

9 Wonen en ondernemen 69 39 Zowel de grondopbrengsten als de subsidie van de Provincie m.b.t. het project komen later binnen dan 
verwacht. Wat ligt hieraan ten grondslag?

“Ten tijde van het sluiten van de koop- en samenwerkingsovereenkomst met Portaal op 21 mei 2014 was niet met 
zekerheid te zeggen wanneer het op te stellen bestemmingsplan ‘1ste herziening De
Karavaan’ en de daarop volgende aan te vragen omgevingsvergunningen een onherroepelijke status zouden 
verkrijgen. Bovendien was niet bekend wanneer 7 van de 9 grondgebonden woningen
verkocht zouden zijn. Om deze reden is rekening gehouden met een grondopbrengst in 2014 van50%. Op 11 
november 2014 heeft de grondlevering plaatsgevonden van de 61 sociale
huurappartementen (grondopbrengst € 999.500,-) op 16 maart 2015 gevolgd door de grondlevering van de 9 
grondgebonden woningen (grondopbrengst € 247.500,-).
In maart 2014 heeft Portaal kenbaar gemaakt een doorstart te willen maken met het project ‘De Karavaan’. Op 30 juli 
2014 heeft de provincie ingestemd met de door de gemeente nieuw
voorgestelde voorwaarden voor de ISV-subsidie. Aan de voorwaarden is op 2 december 2014 voldaan. Vanwege de 
administratieve afhandeling van de subsidiebeschikking is het bedrag op 18
februari 2015 aan de gemeente overgemaakt. Het subsidiebedrag is in zijn geheel besteed aan het project ‘De 
Karavaan’.”

Streekbelangen

Financiën Div. 40 Wat is nu eigenlijk in financiële termen ‘het resultaat’ geweest in 2014? 
In de Inleiding (blz 5) wordt het ‘reële resultaat’ genoemd ad +/+ 851.941, vervolgens wordt het 
‘Rekeningresultaat’ genoemd ad -/- 616.371. 
In het overzicht van Baten en lasten op pag 107 wordt het ‘Gerealiseerde resultaat’ genoemd ad +/+ 
3.245.177. Hoe verhouden deze drie begrippen van resultaat zich tot elkaar, want het is (voor mij) niet 
duidelijk wat het eigenlijke resultaat is.

Het rekeningresultaat 2014 bedraagt                                                   € 3.245.177
Overhevelingen 2014                                                                               € 3.861.548
Resultaat 2014 na overhevelingen (negatief)                                      €    616.371

Het saldo van de incidentele lasten en baten over 2014,    
zie ook blz. 108 van de Programmarekening, laat per saldo zien dat er 
incidenteel meer is uitgeven voor een bedrag van                              € 1.468.312

Als deze incidentele lasten en baten er niet waren geweest dan was
Het reële saldo van deze jaarrekening incl. de overhevelingen (positief)  €    851.941

ChristenUnie/SGP

Financiën 113 41 Op pag 113 staat het verloop van het eigen vermogen (E.V.). Daar komt ook de post ‘het resultaat’ terug als 
‘nog te bestemmen resultaat’, nl het bedrag van +/+ 3.245.177. Boekhoudkundig is in het algemeen 
gesproken het verschil tussen ‘E.V. eind van het jaar’ en ‘E.V. begin van het jaar’ het ‘behaalde resultaat’. 
Hier sluit dat in het geheel niet aan:
E.V. eind van het jaar  45.126.853
E.V. begin van het jaar 61.314.813
Verschil is  -/- 16.187.960
Hoe komt het dat ‘het resultaat’ en het verloop in het E.V. niet aansluiten ?

De mutatie in het eigen vermogen wordt niet alleen veroorzaakt door het rekeningresultaat ad € 3.245.177, maar ook 
door de overige mutaties in de reserves ad € 19.433.139 (zie ook pagina 124). Het is gemeenten toegestaan 
(eigenheid van gemeenten) om ook gedurende het jaar te doteren en onttrekken aan reserves (conform BBV).

ChristenUnie/SGP



3 Beheren leefomgeving 28 42 Op pag 28 staat dat er minder leges zijn ontvangen bij oevers en kadegelden ad 31.000. Tevens is een post 
van 40.000 aan oevers en kadegelden niet binnen gehaald (uit Strat. Heroverweging). Op pag 103 wordt als 
oorzaak genoemd ‘door baggerwerkzaamheden minder aanlegmogelijkheden’. Betekent dit dat u deze 
minderontvangsten als ‘eenmalig’ beschouwt? En verwacht u dat in 2015 dit zich herstelt? Of is er mogelijk 
toch nog iets anders aan de hand, nl de verhoogde liggelden, die potentiële bootbezitters afschrikt?

De achterblijvende leges van € 31.000 zijn (op zijn minst) deels éénmalig. In 2014 werd het hele seizoen gebaggerd, 
in 2015 is daarvan geen sprake meer. In 2015 zal  blijken of de verhoogde begroting voor deze inkomsten in een 
seizoen zonder baggeren reëel is. 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.

ChristenUnie/SGP

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

Alg. 43 Ten aanzien van het onderwerp “Cultuur, sport en recreatie’ noemt u als belangrijke doelstelling ’het 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en aan de sociale samenhang in de samenleving’. 
Terugziend op 2014 kunt u dan aangeven in welke mate u meent aan deze doelstelling te hebben voldaan? 
En daarbij tevens de vraag meer in het algemeen in hoeverre u meent een taak te hebben om ‘de 
persoonlijke ontwikkeling van mensen’ echt te moeten en kunnen beïnvloeden?

Het gaat bij deze doelstelling om de toepassing van het subsidieprogramma. De persoonlijke ontwikkeling is 
voornamelijk van toepassing op educatieve activiteiten (regeling cultuureducatie primair onderwijs). Onderdeel van 
deze educatieve activiteiten is het cultuurprogramma van Kunst Centraal. Aan het cultuurprogramma van Kunst 
Centraal doen 34 van de 36 scholen mee aan het cultuurprogramma. Hiermee menen wij dat aan deze doelstelling in 
grote mate is voldaan. De sociale samenhang in de samenleving is als voorwaarde gesteld bij de activiteit bij een 
aanvraag voor cultuurparticipatie. Het ging hierbij om activieiten in de verschillende kernen in onze kernen, maar ook 
om activiteiten die het lokale overstijgen. in 2014 zijn er 27 nieuwe gesubsidieerde activiteiten georganiseerd in de 
verschillende kernen. De meeste gesubsidieerde culturele activiteiten worden georganiseerd in de grote kernen 
(Maarssen, Breukelen en Loenen), maar ook in Vreeland en Tienhoven worden culturele activiteiten georganiseerd 
zoals het KOMM-project van Soli Deo Gloria. Wij vinden dat de gemeente een taak heeft op gebied van 
cultuureducatie en dat willen wij graag continueren. 

ChristenUnie/SGP

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

41/42 44 De exploitatie van ’t Kikkerfort is nog steeds niet onder controle. In 2013 was er 121.000 meer uitgegeven 
dan begroot.  Er is in 2014 139.000  meer uitgegeven (energie, onderhoud, andere kosten). Tevens is er een 
meeropbrengst van 27.000. Per saldo dus een gat van 112.000. Wat denkt u te gaan doen om hier een 
ommekeer te krijgen ?

In 2014 is het MJOP voor 't Kikkerfort opgesteld, als onderdeel van het totale maatschappelijk vastgoed. Wegens 
veiligheids- en hygienevoorschriften is helaas niet altijd te voorkomen dat er onvoorziene herstelwerkzaamheden 
moeten worden verricht, maar de MJOP en daaruitvoortvloeiende afspraken bieden een betere structurele waarborg. 
Daarnaast is bij de vaststelling van de begroting 2015 de budgetten voor de energiekosten structureel op het juiste 
niveau gebracht. Dit waren de grootste veroorzakers van de schommelingen in uitgaven. 
Het aantal bezoekers bepaalt grotendeels of er meerinkomsten zijn of niet, dit varieert per jaar. Een hogere 
bezoekersaantal leidt ook tot hogere exploitatiekosten.

ChristenUnie/SGP

Paragraaf 
Financiering

86 45 M.b.t.Schatkistbankieren vragen wij ons af waarom u er voor kiest om liquiditeitsoverschotten niet 
automatisch te laten afromen door BNG ? 

Vooralsnog biedt de huisbankier (BNG) slechts de mogelijkheid tot het automatisch afromen van (tijdelijk) overtollige 
middelen (dagelijks om 14.30 uur). Alle betalingen na dit tijdstip leidde tot debetsaldi en (extra) renteverlies.
De bank biedt (nog) geen faciliteit voor het automatisch bijstorten van benodigde financiële middelen, hiervoor is de 
gemeente (nog) zelf verantwoordelijk. De huisbankier onderzoekt thans de mogelijkheden voor een volledige 
saldoregulering. SV haakt aan zodra de huisbankier deze faciliteit beschikbaar stelt.

Substantiële inkomsten (o.a. uitkering btw compensatiefonds en opbrengst belastingkohier) werden in 2014 benut om 
opgenomen kortlopende geldleningen af te lossen.  

ChristenUnie/SGP

Paragraaf 
Financiering

86 46 De leningportefeuille (68 miljoen) kent per ultimo 2014 een gemiddeld rentetarief van 3,23% terwijl de rente 
op de kapitaalmarkt ruim onder de 2% zit. Wat zijn de mogelijkheden om deze 3,23% structureel omlaag te 
krijgen? Liggen hier geen kansen om de rentelast omlaag te brengen? Bijvoorbeeld door vervroegd af te 
lossen?

In december 2013 is op de hele leningportefeuille SV onderzoek gedaan naar de (rente)conversie mogelijkheden. 
Herfinanciering van drie langlopende geldleningen bleek een (rente)voordeel te geven. De leningen werden 
hergefinancierd tegen een rente van 1,9%. 
Voor de overige langlopende geldleningen bleek herfinanciering geen optie. Gelet op met name de te betalen 
boeterente bleek op deze geldleningen geen voordelen te behalen.

De leningportefeuille van SV kent per ultimo 2014 nog twaalf langlopende geldleningen. Gelet op de aanhoudende 
lage rente wordt in 2015 weer onderzoek gedaan naar eventueel te behalen (rente)voordelen op opgenomen 
langlopende geldleningen. 

ChristenUnie/SGP

Paragraaf 
Financiering

88 47 Het bedrag aan verstrekte hypothecaire leningen aan gemeentepersoneel bedraagt ultimo 2014  3,7 miljoen. 
In welke mate is deze voorziening voor het personeel een kostenpost voor de gemeente? Is een dergelijke 
voorziening voor het personeel nog wel van deze tijd? Zou er naar analogie van wat er o.a. bij banken 
gebeurt deze voorziening niet afgebouwd moeten worden?  Wat is hier het beleid?

Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren 
en publieke ambtsdragers is met de per 1 januari 2009 gewijzigde Wet financiering decentrale overheden expliciet 
verboden. 
Het beleid is er op gericht de thans nog lopende contracten te respecteren onder de huidige condities. 
In het kader van risicomanagement wordt periodiek onderzoek gedaan naar de actuele WOZ–waarde van de 
respectievelijk onderpanden. Daarnaast worden de woningeigenaren met enige regelmaat gewezen op de 
mogelijkheid tot gedeeltelijke of gehele aflossing van de hypothecaire verplichting. 

ChristenUnie/SGP

Paragraaf 
bedrijfsvoering

Alg. 48 Hoe groot was zowel op de primo als op de ultimo van 2014 het personeelsbestand in fte’s. En wat was de 
totale loonsom in 2014?

1. Aantal fte per 1-1-2014 is 324,34 fte. En aantal fte per 31-12-2014 is 317,49 fte.
2. Totale loonsom ultimo 2014 is € 23.517.180.

ChristenUnie/SGP

1 Bestuur en 
dienstverlening

11 49 laatste bullet: Welke twee onderzoeken zijn er in 2014 uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid en wat 
waren de hoofdconclusies?

In juni en november 2014 zijn twee gebruiksvriendelijkheidsonderzoeken uitgevoerd met inwoners en ondernemers in 
het gemeentekantoor in Maarssen. In het onderzoek werd gevraagd om aan de hand van een aantal situaties en 
vragen het antwoord te vinden op www.stichtsevecht.nl.

Hoofdconclusie 1e onderzoek:
De belangrijkste conclusie was dat de teksten korter, bondiger en doelgerichter moesten worden aangeboden. 
Daarnaast zijn de pagina's overzichtelijker gemaakt. Zo kunnen bezoekers sneller en makkelijk de informatie vinden 
die zij zoeken of een product of dienst aanvragen.

Hoofdconclusie 2e onderzoek:
De aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van het eerste gebruikersonderzoek zijn opnieuw getest en 
functioneren. Uit dat onderzoek bleek ook dat onderwerpen nog beter gebundeld en op één plek aangeboden moeten 
worden.

De inwoners zijn blij met de resultaten en de betrokkenheid bij de (door)ontwikkeling van www.stichtsevecht.nl. De 
gebruikersonderzoeken zijn dus waardevol en zullen daarom jaarlijks worden gehouden.

GroenLinks

3 Beheren leefomgeving 23 50 Participatie en zelfredzaamheid kern Tienhoven. Is dit niet de enquête die de Bewonersvereniging 
Maarsseveen-Molenpolder heeft gehouden en waar diezelfde bewonersvereniging niet blij is met de 
uitvoering van het beleid?

Ja, het is dezelfde bewonersvereniging. Er is in het kader van het dorpsontwikkelingsplan Tienhoven-Oud 
Maarsseveen, Maarsseveen-Molenpolder en Bethunepolder, door de gezamenlijke bewonersverenigingen een 
enquête gehouden onder alle bewoners van het gebied.

Met de desbetreffende bewonersgroep zijn we in gesprek om wederzijdse wensen en verwachtingen beter op elkaar af 
te stemmen.

GroenLinks



3 Beheren leefomgeving 24 51 2e alinea: Hoeveel vernieuwde samenwerkingsafspraken zijn eind 2104 vastgelegd in convenanten en voor 
welke bewonersgroepen?

In overleg met alle bewonersgroepen zijn de samenwerkingsafspraken vernieuwd en eind 2014 door het college 
vastgesteld. De afspraken zijn in hoofdlijnen gecontinueerd met enkele vernieuwingen naar aanleiding van de 
evaluatie. De belangrijkste voorbeelden zijn: 
a) Het stimuleren van een meer actievere rol voor bewonersgroepen bij voorbereiding en uitvoering van initiatieven. 
b) Bewonersgroepen worden jaarlijks gevraagd naar hun prioriteit voor het komende jaar, zodat deze beter kan 
worden gefaciliteerd,
c) Geen onderscheid meer tussen basis en pluspaketten, zodat bewonersgroepen ruimte krijgen om flexibel meer of 
minder inzet te plegen. 
d) In 2015 zullen alle dorpsvisies zijn vastgesteld en verschuift de rol van bewonersgroepen meer naar de 
samenwerking in de uitvoering van de uitvoeringsplannen.

Deze vernieuwde samenwerkingsafspraken zijn eind 2014 ter ondertekening aan alle actieve bewonersgroepen 
aangeboden.

GroenLinks

3 Beheren leefomgeving 25 52 Openbare verlichting: Wat zijn de nieuwe doelstellingen op het gebied van de openbare verlichting. Hoe snel 
wordt de openbare verlichting (ondermeer LED)  verduurzaamd?

In 2020 moet 40 % van de openbare verlichting 'Smart' zijn en een energiebesparing van 20 % gerealiseerd worden. 
Jaarlijks wordt 1/20e deel (ca. 6000 armaturen) van het areaal vervangen. Bij deze vervangingen worden de nieuwste 
technieken zoals LED toegepast. 

GroenLinks

3 Beheren leefomgeving 27 53 Openbaar groen. Binnen het bestuurlijk thema openbaar groen is 165.252 meer uitgegeven dan begroot en 
op het onderhoud openbaar groen is 245.039 meer uitgegeven dan begroot. Wat is het verschil tussen het 
bestuurlijk openbaar groen en het onderhoud openbaar groen?

Het bestuurlijk thema openbaar groen is een verzameling van beleidsvelden en onderliggende budgetten. De post 
onderhoud openbaar groen is onderdeel van dit bestuurlijke thema. 

GroenLinks

3 Beheren leefomgeving 27 54 Er wordt een overschrijding van € 85.700 geconstateerd op de post brugbediening. Er is sprake van een 
vergoeding van € 68.100 van het baggerbedrijf. Hoe is het tekort opgebouwd?

Door de baggerwerkzaamheden in de Vecht vond er, buiten de gebruikelijke uren, brugbediening plaats. Deze uren 
zijn gedeeltelijk vergoed door Waternet. De overige kosten zijn geen gevolg van de baggerwerkzaamheden en komen 
ten laste van onze begroting

GroenLinks

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

29 55 Lokale Educatieve Agenda, wat zijn de resultaten? Kosten? De stuurgroep Lokale Educatieve Agenda is in 2014 twee keer bij elkaar geweest.
Van het LEA-budget van € 86.000,-- is in  het jaar 2014 een bedrag van € 76.000,-- utgegeven. De resultaten hiervan 
zijn :
Er is een sluitende procedure en ondersteuningsstructuur opgesteld en geïmplementeerd voor de overgang tussen 
Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.
Er is door de inzet van schoolmaatschappelijk werk een basis gelegd voor de aansluiting jeugdzorg onderwijs in de 
VO scholen.
Voorts is op een aantal scholen in de kleine kernen is een bibliotheek op school ingericht en zijn de activiteiten van de 
Brede School Maarssenbroek gecontinueerd en doorontwikkeld. Tot slot zijn er positieve contacten en nieuwe 
samenwerking ontstaan tijdens de door de LEA georganiseerde matchingsmarkt voor scholen en culturele en sport 
instellingen. 

GroenLinks

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

30 56 Leerplicht. Waar staan de afkortingen RMC en RBL voor? RMC: Regionale Meld- en Coordinatiepunten voor voortijdige schoolverlaters
RBL: Regionaal Bureau Leerplicht

GroenLinks

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

32 57 Beleidsafwijkingen. Wat zijn de oorzaken dat de lange termijnvisie en de visie op kernenniveau een jaar zijn 
vertraagd?

De  vertraging (in 2014)  in de afronding  van het beleidskader onderwijshuisvesting  hangt samen  met de noodzaak 
binen de beschikbare capaciteit  andere prioriteiten te stellen. Wij gaven de voorkeur aandacht te besteden aan de 
afronding van de harmonisatie, de wetwijziging waarbij het buitenonderhoud werd overgeheveld naar de 
schoolbesturen en diverse urgente ontwikkelingen in de huisvesting van scholen in Kockengen,  Maarssen-dorp en 
Nigtevecht.   

GroenLinks

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

33 58 Onderwijshuisvesting. € 236.129 minder uitgegeven. Wat betekent dit voor het onderhoud aan de scholen 
op de korte en vooral langere termijn?

Van de genoemde € 236.129 is € 100.000 niet op dit programma uitgegeven omdat de exploitatielasten in een ander 
programma worden verantwoord vanwege het feit dat de huisvesting voor volwasseneneducatie niet meer door ons 
wordt verzorgd.. Het resterende bedrag moet gereserveerd blijven voor de  schoolgebouwen. 
Het feit dat er in 2014 een overschot op de ramingen voor onderhoud  is, heeft geen consequenties voor de 
onderhoudstoestand van schoolgebouwen  De bekostiging van het onderhoud aan schoolgebouwen is vanaf  1 januari 
2015 volledig een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het 
herstellen van constructiefouten. Het niet bestede deel van de onderhoudsramingen aan schoolgebouwen wordt 
gereserveerd om het herstel  van constructiefouten in de toekomst te kunnen bekostigen.
Een raadsvoorstel daartoe wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni a.s.
Enkele schoolgebouwen worden door de gemeente worden onderhouden.  Voor zover voor deze schoolgebouwen 
overschotten zijn ontstaan  worden deze gereserveerd ten behoeve van onderhoudsverplichtingen in de toekomst.

GroenLinks

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

38 59 Cultuur: Waar kunnen wij de conclusies lezen van deze globale verkenning, is dit geplaatst in het RIB? Nee de globale verkenning is niet geplaatst in een RIB. GroenLinks

7 Welzijn en zorg 51 60 Schuldhulpverlening.  Wat zijn de extra kosten gemoeid met de maatregelen schuldhulpverlening en waar 
kunnen wij die terug vinden in de kostentabel op blz. 52?

Bij gelegenheid van de najaarsrapportage is een bedrag van €112.600 aan de begroting toegevoegd om de extra 
uitgaven te bekostigen voor het op orde brengen van het product schildhulpverlening. Uiteindelijk is hieraan €122.800 
besteed. Deze geringe afwijking heeft geen aanleiding gegeven om hiervan melding te maken in de financiële 
toelichting bij de rekening. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de schuldhulpverlening zelf: op de bijgestelde 
begroting van bijna €250.000 is ongeveer €15.000 meer uitgegeven dan geraamd. Ook deze betrekkelijk geringe 
overschrijding behoeft geen toelichting in de rekening.

GroenLinks

8 Natuur en milieu 56 61 Afval. Welk scheidingspercentage is in 2014 bereikt in Stichtse Vecht? Dit percentage ligt voor Stichtse Vecht rond de 50%. Tevens is de landelijke doelstelling van 65% zoals genoemd in 
de jaarrekening om te behalen in 2015 niet meer van kracht. De nieuw vastegestelde landelijke doelstelling is 
verschoven naar 75% in 2020.

GroenLinks

8 Natuur en milieu 57 62 Actieplan geluid. Welke maatregelen worden genomen bij de genoemde knelpunten? Ten aanzien van geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer worden in de planperiode (tot 2018) maatregelen 
getroffen voor de Brugoprit in Breukelen (maatregelen voorzien in 2015) en de Rijksstraatweg in Loenen aan de 
Vecht. Bij de Brugoprit in Breukelen gaat het om een combinatie van geluidsreducerend asfalt en afschermende 
maatregelen. De Randweg in Loenen aan de Vecht is aangelegd en voorzien van geluidsreducerend asfalt. Door de 
aanleg van de Randweg wordt de gemeente wegbeheerder van de Straatweg in Loenen. Deze wordt gereconstrueerd 
en de maximum snelheid wordt daarbij verlaagd. 

GroenLinks

8 Natuur en milieu 59 63 E- en P-indicatoren. Wat is de doelstelling voor Stichtse Vecht voor de hoeveelheid restafval per inwoner per 
jaar?

Deze doelstelling moet nog worden bepaald en wordt meegenomen in de nog op te stellen afvalvisie. GroenLinks

8 Natuur en milieu 59 64 Er is begroot € 483.000 en de werkelijke kosten bedragen € 363.000. Welke projecten, voornemens  zijn niet 
uitgevoerd?

Dit heeft te maken met het resultaat over geheel programma 8. De verantwoording van deze cijfers is beschreven in 
de toelichtingen bij "wat heeft het gekost"

GroenLinks



8 Natuur en milieu 60 65 “Op de post afvalverwerking hebben we  circa € 210.000 minder uitgegeven dan begroot”. Is dat 
doorberekend aan de burger of bij de egalisatiereserves gestort?

Dit bedrag is  meegenomen in het totaal beeld van het product afval, afhankelijk van de uitkomst wordt het bedrag 
onttrokken/gestort in de egalisatiereserve. In dit geval is er een bedrag onttrokken uit de reserve. (zie toelichting 
kostendekkendheid)

GroenLinks

9 Wonen en ondernemen 60 66 “De baten in 2014 waren circa € 80.000 hoger dan begroot”. “Dit heeft geleid tot een lagere opbrengst 
afvalstoffenheffing met € 74.826”. Wat is de logica tussen deze twee opmerkingen?

Omdat er meer en betere afvalscheiding is geweest in 2014 hebben we meer opbrengsten gekregen uit de verwerking 
van o.a. kunstof en papier. Daarnaast bleek het aantal meerpersoonshuishoudens uiteindelijk lager dan waarmee in 
de begroting gerekend was. Waardoor wij minder opbrengsten hebben gegenereerd vanuit de afvalstoffenheffing. Dit 
heeft geen onderlingen relatie.

GroenLinks

9 Wonen en ondernemen 63 67 Wonen. Doelstelling in 2014 was: Wij behouden het aanbod van sociale huurwoningen. Wat zijn de 
resultaten van dit beleid. Wij lezen hier op blz. 65 .inzake resultaten wonen niets over.

Het college streeft er naar om het bestaande aanbod sociale huurwoningen zoveel mogelijk te behouden. Hiertoe 
maken wij prestatieafspraken met de in Stichtse Vecht actieve woningcorpaties. De exacte cijfers aangaande 
ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen hebben wij op dit moment nog niet voorhanden. Voor die 
informatie zijn wij immers afhankelijk van de in onze gemeente werkzame woningcorporaties. Deze organisaties zijn 
benaderd met het verzoek tot het aanleveren van deze gegevens. We zullen u deze cijfers op korte termijn aanreiken.

Het algemene beeld van de afgelopen jaren is dat van een lichte afname van de voorraad sociale huurwoningen. 
Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van woningen. Daar staan echter investeringen in de 
bestaande voorraad, zoals verduurzaminging en nieuwbouwontwikkelingen, zoals de Karavaan en de Huyck 
Aertsenstraat tegenover. 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.

GroenLinks

9 Wonen en ondernemen 64 68 Wanneer komt de beleidsnota Leegstand kantoren? zou eind maart gereed zijn. Het wachten was op uitvoeringsbeleid geluid bij transformaties van de ODRU. Dit wordt meegenomen in onze 
gemeentelijke kaders. We verwachten de kaders in het tweede kwartaal gereed te hebben en in het derde kwartaal 
aan uw raad aan te bieden.

GroenLinks

9 Wonen en ondernemen 66 69 Handhaving in samenwerking met Wijdemeren en Weesp. Wat zijn de gevolgen van het uitstappen van 
Wijdemeren?

In februari 2014 hebben wij voor de gemeente Stichtse Vecht het handhaving uitvoeringprogramma vastgesteld, 
waarmee wij onze prioriteiten hebben aangegeven. Wij zijn in die periode gestart met de verkenning van de 
samenwerking met onze handhavingspartners Weesp en Wijdemeren. In 2014 is de gezamenlijke aanpak van de 
handhaving Drank- en Horecawet opgepakt. De BOA’s van Wijdemeren en Stichtse Vecht voeren gezamenlijk de 
DHW-controles en eventuele vervolgacties uit. Ook worden zo mogelijk beleidsmatige onderwerpen en personele 
vragen uitgewisseld en waar mogelijk aan elkaar gekoppeld. Zo is eind 2014 een van onze vergunningverleners 
enkele dagen uitgeleend geweest aan Wijdemeren. In de tweede helft van 2014 heeft de gemeente Wijdemeren laten 
weten opnieuw te bekijken met wie en hoe zij in de toekomst wil samenwerken. Dit heeft een vertragend effect bij 
verdere vervolgstappen in de samenwerking. De intentie is de DHW samenwerking de komende jaren voort te zetten.

GroenLinks

9 Wonen en ondernemen 67 70 Wat heeft het gekost? Wat is de oorzaak van het grote verschil in de post Kapitaalslasten van de primitieve 
begroting 2014 (€ 343.673) en de Begroting 2014 (€ 5.116.334)?

Het verschil komt voort uit de begrotingswijziging van de 2e Bestuursrapportage van 2014 en betreft de afronding van 
het Centrumplan Breukelen. Het saldo van € 4.769.861 is ten laste van de hiervoor gevormde bestemmingsreserve 
gebracht. Van de bestemmingsreserve kon bij de afronding van het Centrumplan Breukelen circa € 950.000 vrijvallen 
ten gunste van het geraamde rekeningsresultaat.

GroenLinks

10 financiering en alg. 
dekkingsmiddelen

72/73 71 Financiering en algemene dekkingsmiddelen blz. 72 en toelichting op blz. 73 t/m 75. Wij begrijpen niet dat 
het saldo 2014 van de baten een positief resultaat geeft terwijl de negatieve baten van de Rekening 2014 
meer negatief zijn dan die van de Begroting 2014. De genoemde bedragen met name op blz. 73 kunnen wij 
ook niet terugvinden in de kostentabel. Kunt u hier een toelichting geven?

De baten worden in de tabel met een min aangegeven dus geven zij een positief resultaat.
De bedragen opgenomen op blz. 73 betreft de verantwoording van de afwijkingen boven de € 50.000 van de 
genoemde bestuurlijke thema's in de tabel.

GroenLinks

Paragraaf 
weerstands-
vermogen

79 72 6e bullet. Wat wordt bedoeld met de "binding van Stichtse Vecht"? De relatie overheid en inwoner verandert en wordt gelijkwaardiger. De rol van de lokale overheid wordt meer die van 
een goede buur, die er is als je haar nodig hebt. De zelfredzaamheid c.q. ‘samenred-zaamheid’ van de inwoners wordt 
optimaal benut, om zodoende de beleidsdoelen te kunnen realiseren. De gemeente springt bij waar dat nodig is. Dit 
vraagt een omslag in doen en denken van alle betrokkenen. Daarbij is het essentieel dat wij (gemeente en onze 
maatschappelijke partners) in deze veranderende rol en houding elkaar tijdig en zorgvuldig meenemen 
(samenredzaamheid). Wanneer wij hier niet in slagen, loopt de binding in de Stichtse Vecht risico. Met binding wordt 
bedoeld de mate waarin de inwoners met elkaar in contact staan en daarmee invulling geven aan zelf- en 
samenredzaamheid. 

GroenLinks

Paragraaf 
bedrijfsvoering

92 73 Wat heeft het gekost? Wat is de oorzaak van de grote verschillen in de genoemde posten "Overige lasten 
en baten" van de primitieve begroting 2014 en de Begroting 2014?

Het verschil tussen de primitieve begroting en de begroting 2014 wordt veroorzaakt door de lopende het jaar 
vastgestelde begrotingswijzingen. Deze wijzigingen, zoals de Bestuursrapportage en tussentijdse besluitvorming, zijn 
door u vastgesteld en aan u toegelicht.

GroenLinks



Beantwoording vragen ontvangen na 6 mei 9.00 uur termijn 30 dagen voor 
beantwoording

1 Bestuur en 
dienstverlening

13 74 Herijking afspraken: Welke eerdere afspraken zijn bijgesteld en wat zijn hiervan de consequenties?
Gezamelijke inkoop verlichting: Waarom is de gezamelijke inkoop verlichting niet doorgegaan?

1. Openbare Verlichting (fase 2):
Wijdemeren en Weesp hebben het beheer en onderhoud in 2013 gezamenlijk aanbesteed en per 1 januari 2014 is dit 
contract in werking getreden. Naar verwachting heeft het nieuwe contract een positief effect op de kosten. Stichtse 
Vecht kon hier nog niet op aansluiten omdat nog geen beslissing was genomen over het zelf in eigendom nemen van 
het OV areaal en omdat de ambtelijke en bestuurlijke contacten met de Utrecht West gemeenten al vrij ver waren 
gevorderd. 

Doel is het op de markt brengen van een groter areaal OV waardoor financieel en kwalitatief voordeel te behalen is 
(massa is kassa). Ook is het efficiënter om samen één aanbesteding te organiseren in plaats van drie keer 
afzonderlijk. Tot slot kan gedacht worden aan één beheerorganisatie op dit areaalonderdeel ter verbetering van de 
inzetbaarheid, kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid. 

Stichtse Vecht is inmiddels in overleg met huidige aanbieder én is ambtelijk en bestuurlijk in overleg met Woerden. 
Besloten zal moeten worden tot terugnemen van de OV in eigendom gemeente. In het derde kwartaal 2014 vindt dan 
eerst overleg plaats over de mogelijkheden en consequenties voor (eerst tijdelijke) aansluiting op het lopende contract 
met de contractpartner van Wijdemeren en Weesp. Een werkgroep is inmiddels geformeerd.

Acutele situatie

De areaalopbouw van Stichtse Vecht bleek niet aan te sluiten op dat van Weesp en Wijdemeren. Het areaal van 
Stichtse Vecht is in eigendom van Citytec en niet van de gemeente. Het is daarom niet zonder meer mogelijk het 
areaal aan een andere partij te gunnen. 

Het Vechtse verbond

2 Veiligheid 75 Onder veiligheid valt ook toegankelijkheid openbaar gebied zoals straatwerk, overhangend groen etc.
Hier is niet genoeg aandacht voor er zijn nog veel klachten. Wat gaan wij hier aan doen?

Openbaar gebied betreft programma 3: fysiek domein. Onduidelijk is op basis van welke feiten u uw stelling baseert. 
De openbare ruimte wordt beheerd op basis van de door de raad vastgestelde kwaliteitscriteria IBOR en binnen de 
beschikbare middelen. Jaarlijks wordt 13 keer gecontroleerd of het vastgestelde niveau wordt gerealiseerd, daaruit 
blijken geen grote afwijkingen. Indien de raad van mening is dat het vastgestelde kwaliteitsniveau omhoog moet, 
zullen daarvoor eveneens middelen beschikbaar moeten worden gesteld.

Het Vechtse verbond

3 Beheren leefomgeving 76 Verkeer (inclusief parkeren)
Ingezet om het OV binnen en tussen de kernen te borgen.
Wat gaat men doen om het OV in Noord Stichtse Vecht te borgen? Denk aan lijn 122 tussen Vreeland, 
Nigtevecht en Weesp wat een, vooral in de spits een belangrijke voorziening is voor scholieren en 
werkenden?

Gemeente Stichtse Vecht heeft een schriftelijke reactie gegeven op het PvE Europese aanbesteding Openbaar 
Vervoer concessie Provincie Utrecht 2016 waarin we er bij de provincie op aandringen om in de nieuwe concessie alle 
lijnen in Stichtse Vecht in hun volledige omvang te behouden. Wij blijven in gesprek met de Provincie Utrecht en doen 
er alles aan om voor alle kernen een (maatwerk)oplossing te realiseren.

Het Vechtse verbond

4 Onderwijs, 
kinderopvang en 
jeugdzorg

77 Overgang bekostiging buitenonderhoud scholen naar schoolbesturen
Bij een aantal scholen zijn onderhoudplannen niet uitgevoerd. Is het niet zo dat bij de overheveling 
de staat van de gebouwen op peil moet zijn?

De staat van onderhoud van een schoolgebouw is en was (ook voor 1 januari 2015)  een verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur.  Schoolbesturen dienden tot 2015 voor buitenonderhoud aanvragen in bij de gemeente. Indien 
noodzakelijk stelde de gemeente dan  middelen voor het onderhoud beschikbaar.  Het is niet zo dat bij de 
wetswijziging eisen gesteld zijn aan de staat van onderhoud van de gebouwen. Er is alleen van rijkswege een 
overgangsregeling gemaakt waarvoor schoolbesturen een aanvraag konden indienen bij het Ministerie.

Het Vechtse verbond

5 Cultuur, cultureel 
erfgoed, sport en 
recreatie

78 Effect- en prestatie-indicatoren
Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van de gegevens uitbaters in recreatiegebieden betreffende 
afdracht toeristenbelastingen?

Wij leggen momenteel de laatste hand aan het beleid op gebied van recreatie en toerisme. Een vervolgstap is het 
bedenken van geschikte indicatoren om te monitoren of het beleid ook daadwerkelijk tot de gewenste effecten leidt. 
Het is daarom nu nog te vroeg om indicatoren op te nemen in de jaarrekening. Daarnaast is het de vraag of een toe- 
of afname van de inkomsten uit de toeristenbelasting iets zegt over de effectiviteit van het gevoerde gemeentebeleid 
en daarmee een nuttige indicator vormt, maar dit gaan we uiteraard wel onderzoeken.

Het Vechtse verbond

8 Natuur en milieu 79 Afval
Waarom geen kleinere papierbak (formaat groencontainer)? Veel inwoners hebben geen plek voor 3 
containers en verzamelen hierdoor geen of minder oud papier. Gemiste kans tot nu toe.

Vanaf mei 2014 heeft er in een aantal wijken in de gemeente een proef plaatsgevonden met containers voor oud 
papier en karton. Deze proef is in mei 2015 afgerond. Bij deze proef is het meest gangbare type container (240 liter) 
uitgezet. Deze proef wordt momenteel geëvalueerd waarbij het formaat van de container wordt meegenomen. 

Het Vechtse verbond

8 Natuur en milieu 80 Lijkbezorging
Waarom wordt er geen rekening gehouden met statistisch overlijden? Mensen worden ouder maar 
uiteindelijk zal men toch overlijden. Dit zal dus onder de ouderen in de komende tijd toenemen.

Waarschijnlijk bedoelt u dat het sterftecijfer dient te worden verwerkt in het bestek begraafplaatsen. Voor 2016 moet 
een nieuw bestek worden opgesteld, waarin de actuele begraafbehoefte per jaar wordt opgenomen. Indien er meer 
mensen overlijden leidt dit niet automatisch tot meer begravingen. Niet iedere overledene wordt (in Stichtse Vecht) 
begraven. 

Het Vechtse verbond

9 Woenen en 
ondernemen

81 Waarom geen voornemens genoemd om de bestemmingen op seniorenwoningen te borgen middels 
afspraken met woningbouwcorporaties? De behoefte aan seniorenwoningen zal toenemen door langer 
zelfstandig te moeten blijven wonen.

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 
afspraken maken over het aanpassen van woningen, maar ook zorgen dat seniorenwoningen zoveel mogelijk 
behouden blijven.

Het Vechtse verbond

10 Financiering en alg. 
dekkingsmiddelen

82 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Wat is er over van het geoormerkte budget starterleningen? En wordt dit eventuele bedrag nog aan starters 
verstrekt?

Ultimo 2014 was er nog een bedrag beschikbaar van € 370.353. 
Tot en met 1 mei 2015 (datum beëindiging regeling) zijn er nog een aantal aanvragen voor het verkrijgen van een 
startersleningen ontvangen. Deze aanvragen zijn thans in behandeling. 

Het Vechtse verbond



Beantwoording vragen uit commissievergadering van 26 mei

Financiën 83 Waarom worden de "Kaldengelden" niet toegevoegd aan de Algemene reserve? Bij de beantwoording van vraag 15 bij de tweede Bestuurs-rapportage 2014 door de fractie van de VVD heeft het college het 
volgende antwoord gegeven.
De lijn van het college is echter om de ruimte in de stelpost zo veel als mogelijk vast te houden om de (mogelijke nadelige) gevolgen 
van de implementatie van het Sociaal domein (jaren 2015, 2016 en 2017) te kunnen opvangen. Zo spoedig mogelijk, maar tenminste 
vanaf 2018, moet er voldoende duidelijkheid zijn over de structurele omvang van de uitgaven Sociaal domein in relatie tot de 
Rijksinkomsten, eigen bijdragen en andere inkomsten. De stelpost 'Achteruitgang Algemene uitkering' vormt naast de incidenteel vrije 
ruimte van de Algemene reserve van ca € 1,5 miljoen de gemeentelijke weerstandscapaciteit. Dit is mede de reden dat het college de 
raad bij nagenoeg elk P&C product en via de RIB’s informeert over het verloop en de stand van de stelpost. Daarna is het overzicht 
van de stelpost voor en de verwachting na 1 januari 2015 gegeven. De jaarafsluiting heeft exact conform deze beantwoording 
plaatsgevonden.

CDA

6 Werk en inkomen 46 84 Vraag 13 betreffende de jeugwerkloosheid is niet volledig beantwoord. Wanneer kan de raad het actieplan 
jeugdwerkloosheid tegemoet zien?

Zie bijgaande beantwoording. PvdA

8 Natuur en milieu 59 85 Naar aanleiding van het rapport van de accountant blz 26 staat bij natuur en milieu bij gewijzigde begroting 
een bedrag van 483x 1000 en bij de rekening 119x 1000.
Graag een verklaring voor dit verschil.

Dit heeft te maken met het resultaat over geheel programma 8. De verantwoording van deze cijfers is beschreven in 
de toelichtingen bij "wat heeft het gekost" 

GroenLinks

Paragraaf 
bedrijfsvoering

89 86 Graag het totaal beeld van de inhuur personeel over 2014. "Er zijn vijf inhuurcategorieën:
-     Knelpuntenbudget € 404.462 (2013 € 484.831)
-     Loonsom € 1.568.374 (2013 € 1.770.269)
-     Projecten € 1.148.517 (2013 € 1.026.665)
-     Strategische heroverweging € 192.961 (2013 € 128.583)
-     Flexibele schil € 66.790 (2013 € 69.272)

Totaal beeld inhuur 2014: € 3.381.104 (2013 € 3.479.620)."

PvdA

Paragraaf 
bedrijfsvoering

93 87 Door het antwoord op vraag 19 lijkt het alsof de € 200.000 voorveld sociaal domein 2x wordt opgevoerd. Eén 
keer in de overheveling en bij de bestuursrapportage. Klopt dit?

Nee dit klopt niet. De € 200.000 investeringen in het voorveld Sociaal domein betreft investeringen om de eigen 
redzaamheid van de inwoners van de gemeente verder te bevorderen/versterken.
De overeenkomst tussen de € 200.000 versterking organisatie en investeringen in het voorveld Sociaal domein betreft 
uitsluitend de hoogte van het bedrag, maar heeft geen inhoudelijke relatie.

PvdA
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