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Leeswijzer 
 
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die  in het kader van de Programmarekening 2016 
door de fracties zijn gesteld. 
 
Dit jaar zijn wij afgestapt van het zogenaamde Excel-model, dat wij tot op heden gebruikten voor het 
inventariseren en beantwoorden van de vragen.  
  
In dit document treft u de vragen en antwoorden per Onderdeel van de programmarekening per fractie aan. 
 
De hieronder genoemde fracties geen vragen gesteld over de programmarekening 2016: 
 

• D66 
• VVD 
• CDA 
• Lokaal Liberaal 
• Maarssen 2000 
• Het Vechtse Verbond 
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Inleiding 
 

Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

4 Vrijval bestemmingsreserve 2e Vechtbrug: moet deze niet eerst – na een besluit van de Raad – 
worden toegevoegd aan de Algemene Reserve en het saldo, na vaststelling van de jaarrekening 
onttrokken worden aan de Algemene Reserve? 
Dat klopt en dit wordt ook op deze manier voorgesteld. Het eerste besluit in het raadsvoorstel is om het 
saldo van de Programmarekening 2016 te storten in de Algemene reserve, dit is inclusief de vrijval van de 
bestemmingsreserve 2e Vechtbrug. Het 2e en 3e besluit van het raadsvoorstel is het instellen van de 
bestemmingsreserve “verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen”  en in te stemmen met een onttrekking uit 
de Algemene reserve voor deze bestemmingsreserve.  

5 Zijn er ook andere panden verkocht met “boekwinst” die ook in de Algemene Reserve gestort had 
moeten worden? 
 Er zijn in 2016 zeven objecten verkocht, waarvan er vijf in 2016 zijn getransporteerd. Dat wil zeggen dat 
de gelden die verband houden met de verkoop ook daadwerkelijk zijn gestort. Het gaat hierbij om de 
verkoop van: de Fietsenstalling in Breukelen, het Voorhuis in Breukelen, de Boomgaard in Loenen, de 
brandweerkazerne in Maarssen en de bibliotheek in Maarssenbroek. Het Voorhuis in Breukelen had een 
hogere  boekwaarde dan de marktwaarde. Hierop  is een boekverlies geleden van ca. € 70.000. Voor de 
andere vier panden zijn de boekwinsten op verschillende wijze gestort. Dit is in de Berap verantwoord.    
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1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening 
 
PVDA 
 

 Pag. Vraag 
9/ 10. U geeft op pag. 9 en 10 een toelichting op de resultaten in 2016 ten aanzien van 

professionaliseren en digitaliseren van de dienstverlening en wijkgerichte communicatie.  Kunt u 
bij de verdere uitrol van de wijkgerichte communicatie ook de gebiedsregisseurs, wijkagenten, 
boa's en sociaal wijkteamleden "zichtbaar" op de website maken zodat bewoners en 
ondernemers precies weten wie, wat doen? Dit bevordert de transparante en interactieve 
werkwijze van de gemeente en kan het aantal telefoontjes bij de gemeente fors verminderen. 
 Dank voor uw suggestie. Op dit moment staan de gebiedwethouder en de gebiedsregisseurs per kern 
vermeld op de website. In de loop van 2017 wordt de gebiedsgerichte communicatie van de website 
geëvalueerd met inwoners. Dan zullen ook ideeën worden opgehaald voor de verdere uitrol en 
aanpassing van de website. 

12. Kunt u het tekort in 2016 van 132.500 euro als gevolg van de reductie van het aantal wethouders 
nader toelichten? De extra wethouder Sociaal Domein werd in 2016 toch gefinancierd uit de 
risicoreserve Sociaal Domein? 
Dat klopt. Alleen is er een fout gemaakt bij de technische verwerking (begrotingswijzing) van de 
Voorjaarsnota 2015, herstel reductie wethouders. In plaats van dat het bedrag meerjarig is bij geplust is 
het teruggebracht..Hierdoor is er een tekort ontstaan in zowel 2016 en meerjarig. Dit wordt hersteld in de 
berap 2017 en de begroting 2018 ev. 

 
CU/SGP 
 
Pag. Vraag 
12 Waarom waren genoemde extra lasten voor pensioenen, kosten raadsvergaderingen en lonen en 

sociale lasten college niet (te) voorzien? 
 In de afgelopen jaren is het aantal gepensioneerde wethouders stapsgewijs gestegen. Daarnaast hebben 
er in de afgelopen jaren een aantal incidentele stortingen (vanuit externe bronnen) plaatsgevonden die het 
uiteindelijk te rapporteren tekort beïnvloeden. Uiteindelijk bleek de vanaf begroting 2015 doorgevoerde 
verhoging (€ 40.000) van onvoldoende omvang. In de jaarrekening 2016 veroorzaakt dit een tekort van € 
50.000. De doorwerking hiervan zullen wij opnemen in de Bestuursrapportage 2017 en de 
(meerjaren)begroting 2018. 
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2. Veiligheid en handhaving 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 
13. In 2016 zijn de stationsgebieden, naast reguliere controle rondes, op projectmatige basis twee keer 

gecontroleerd op weesfietsen, fietswrakken en onjuist gestalde fietsen. Kunt u bij de tweejaarlijkse 
controles op de sloop- en weesfietsen ook de winkelcentra in de kernen meenemen? 

 Ja, de winkelcentra zullen ook worden meegenomen. 
14. Onder de tabel op pag. 14 geeft u aan dat u cijfers m.b.t. het aantal meldingen handhaving 

openbare ruimte niet heeft kunnen registreren. Kunt u dat nader toelichten? 
 De meldingen komen via diverse kanalen binnen (per mail, brief, telefoon, app) en het aantal meldingen 
voor 2016  is niet bijgehouden c.q. geregistreerd. 

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 
14 Tabel effect en prestatie indicatoren: W2015 gaat bij jeugdoverlast van 248 naar 322, een forse 

toename. Zijn de begrote cijfers wel reëel als er door extra investeringen in 2015 W sprake is van 
248 en we nu als doelstelling hebben voor 2018 B een aantal van 324 (360-10%). 
 Ja dat is reëel. De forse toename zat vooral in twee incidenten, namelijk de Pokémonhype en 
jeugdoverlast in Op Buuren bij mooi weer. De hype is voorbij en ten aanzien van de overlast in Op Buuren 
doen wij er alles aan om dit terug te dringen. 

 
CU/SGP 
 
Pag. Vraag 
13 Hebben deze 3 businesscases in 2016 al geleid tot investeringen? : Zo ja. Om welke bedragen gaat 

het? 
 Nee, er zijn nog geen investeringen geweest. 

 
Groen Links 
 
Pag. Vraag 
15 Lasten Brandweer en crisisbeheersing €33.755 minder dan  

begroot. Wij kunnen dit bedrag niet terugvinden in de tabel waarin 
€40.369 staat vermeld. Kunt u dat uitleggen? 
 De €33.755,- zijn onderdeel van het totaal €40.369. De overige €6.614,- vallen binnen de marges 
waarmee gewerkt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
 



3. Fysiek domein 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

16. Heeft de aanbesteding van het IBOR-bestek een financieel voordeel opgeleverd? 
De aanbesteding heeft nog niet in 2016 een financieel voordeel opgeleverd wel vanaf 2017. Dit voordeel 
wordt betrokken bij de bestuursrapportage 2017. 

16./17. Kunt u ons informeren over de financiën rond de renovatie van de drie beweegbare bruggen over 
de Vecht en de brug in Kockengen? Is er voor deze werkzaamheden in 2017 voldoende dekking? 
 De financiering voor 3 beweegbare bruggen is ondergebracht in een investering die bedoeld is voor 
beweegbare bruggen. Het voorgenomen onderhoud aan de Vechtbrug Breukelen is niet meegenomen in 
de investering. Door herprioritering van  het voorgenomen onderhoud en vervanging is er financiële 
ruimte voor het vervangen van de Driestammen brug  in Kockenen. De renovatie van de Vechtbrug 
Breukelen zal begin 2018 aanvangen, de kosten van dit project worden gedekt uit de nota 
kapitaalgoederen 2018. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat in 2017 en 2018 voldoende budget aanwezig 
is. 

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 
19 Afvalverwerking: is het juist dat structureel rond de 1,3 mio teveel in rekening wordt gebracht aan 

de inwoners? Zie tabel blz. 19 (afvalverwerking etc) bij Baten en saldo. 
We begrijpen dat u dit zo leest. Echter de overige componenten zoals kwijtschelding, veegkosten, btw 
leiden tot de kostendekkendheid en worden verantwoord onder andere bestuurlijke thema's. Voor een 
volledig overzicht van de kostendekkendheid, verwijzen we u naar de bijlage kostendekkendheid 
afvalstoffenheffing. 

  Water en riolering: is het budget voor telemetri structureel? Minder onderhoud ivm renovaties: 
heeft dit ook invloed op de toekomstige uitgaven voor onderhoud? 
 Bij het ramen van de kosten voor onderhoud en vervanging van gemalen is rekening gehouden met de 
aanwezigheid van telemetrie. In de praktijk biedt telemetrie betere kwaliteit, maar is dit ook duurder. 
 
Wij gaan er van uit dat alle installaties jaarlijks onderhoud nodig hebben en dat installaties na het 
verstrijken van de levensduur moeten worden vervangen. Wij gaan er niet van uit dat vervanging/renovatie 
tot structureel lagere onderhoudskosten leidt. 

 
Groen Links 
 
Pag. Vraag 
18 In de tabel 'Effect- en Prestatie-indicatoren staat bij  

verkeersslachtoffers bij 2016W: 127. Dit zou t.o.v. de nulmeting 2014 een reductie zijn van 160 of te 
wel -56%. Is dit juist? 

Er is een groot verschil ontstaan tussen het aantal geregistreerde ongevallen en het feitelijke aantal 
ongevallen doordat de registratie van ongevallen door de politie sterk afgenomen is. Dit komt dus niet 
zozeer omdat er ook meer ongevallen hebben plaatsgevonden, maar vooral omdat dat er meer ongevallen 
worden geregistreerd 
 
In deel A van het GVVP is als doelstelling opgenomen dat er ieder jaar 2% minder verkeersslachtoffers in 
de gemeente vallen ten opzichte van het referentiejaar 2012, juist dus het jaar waarin de registratie op het 
dieptepunt lag. Met oog hierop stellen wij voor de verdere beschouwingen voor het jaar 2015 als 
referentiejaar aan te houden. 
 
We hebben uitgebreid aandacht hieraan besteed in RIB 47. 
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4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 
24. U geeft aan dat in oktober het LEA besloten heeft om akkoord te gaan met de verbinding tussen 

jeugdhulp en het onderwijs voor het primair onderwijs en dat vorm te geven via de JGZ. Voor het 
voortgezet onderwijs is gekozen voor schoolmaatschappelijk werk. Kunt u nader aangeven hoe dit 
is georganiseerd en wat de ervaringen hiermee in de praktijk zijn? 
Wij hebben er voor gekozen om contactpersonen per school te benoemen voor het Primair onderwijs (PO)  
en voortgezet onderwijs (VO) om de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs vorm te geven.  
Voor het primair onderwijs (PO) is dat een vast team van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) per school. Dat 
team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistent. De jeugdverpleegkundige  is 
de vaste contactpersoon voor de school.  De JGZ neemt deel aan het multidisciplinaire overleg (MDO) van 
de school. Zij vormen de brugfunctie naar de jeugdhulp, het sociaal wijkteam en jeugdconsulenten, als er 
meer (jeugd) hulp nodig is.  
Op dit moment worden er kennismakingsgesprekken door de JGZ georganiseerd met de scholen, waarin 
de JGZ uitlegt wat zij doen en waarvoor zij kunnen worden ingezet.  
 
Het schoolmaatschappelijk werk is aanspreekpunt voor de VO scholen als er meer hulp nodig is. Iedere 
school heeft een vaste schoolmaatschappelijk werker die een aantal uren per week aanwezig is in de 
school.   
Dit is al enige tijd geleden vorm gegeven via een LEA budget en nu regulier ingevuld. Dat loopt goed.  
Professionals kunnen elkaar goed vinden. Dit werd onlangs bevestigd  in een evaluatiebijeenkomst van de 
kernpartnersaanpak op de VO scholen  in Stichtse Vecht, waarvan de inzet van de schoolmaatschappelijk 
werkers een onderdeel is  
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5. Sociaal domein 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

31. U geeft aan dat lokale activiteiten van het Taalpunt, Prago en de Volksuniversiteit informeel te 
subsidiëren. Wat bedoelt u met “informeel subsidiëren”? 
De gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden werken samen in de uitvoering van de 
Web (Wet educatie en beroepsonderwijs). Binnen deze regionale middelen is een onderscheid 
gemaakt tussen formeel en non-formeel taalaanbod. Dit onderscheid laat zich als volgt omschrijven in 
het programma Educatie van de samenwerkende gemeenten: 
‘Zowel formeel aanbod als non-formeel aanbod komen in aanmerking voor bekostiging. Bij het eerste 
gaat het om cursussen die resulteren in een certificaat of diploma, met door het ministerie bepaalde 
kwaliteitseisen. Non-formeel aanbod is niet per definitie gericht op het behalen van diploma of 
certificaat, maar is ook niet vrijblijvend. Het moet wel degelijk resulteren in betere taalbeheersing.’ 
Het uitgangspunt bij deze non-formele trajecten is een lokaal passend aanbod dat zo laagdrempelig 
mogelijk wordt geleverd. Stichtse Vecht subsidieerde in 2016 vanuit de regionale Web-middelen het 
Taalpunt (bibliotheek AVV), Prago en de Volksuniversiteit voor activiteiten die binnen dit kader gewenst 
zijn. De activiteiten van deze aanbieders zijn, hoewel ‘non-formeel’, nadrukkelijk niet vrijblijvend, maar 
nemen vaak een andere vorm aan dan de cursussen van Taal+. Zo werkt het Taalpunt veel met 
taalvrijwilligers (buddy’s), zijn er inloopmomenten in de bibliotheek en biedt Prago aangepaste 
taallessen voor de doelgroep LVB. Stichtse Vecht streeft daarmee naar een zo gespreid en 
laagdrempelig mogelijk aanbod om de diverse doelgroep laaggeletterden zo goed mogelijk te 
bedienen.  

34./35. Op zowel pagina 34 als 35 wordt gesproken over een nadeel als gevolg van meerkosten i.v.m. 
de afrekening SWW. Bij Jeugd gaat het om 464.000 euro, bij WMO om 88.000 euro. Wij heeft 
behoefte aan inzicht in de afrekening SWW. Kunt u ons de afrekening SWW verstrekken? 
 In de teksten staat dat de genoemde bedragen het gevolg zijn van meerkosten in verband met 
afrekening SWW, aanvullende adviesopdrachten in verband met de transformatie en de afrekening van 
inkoopbureau Utrecht West. Er is geen "papieren" afrekening van de afrekening SWW. Het betreft 
kosten die gemaakt zijn voor de gezamenlijke bedrijfsvoering en die volgens een bepaalde 
verdeelsleutel over de deelnemende gemeenten zijn verdeeld. Het betreft voor Stichtse Vecht ca € 
250.000. Belangrijkste onderdeel is onze bijdrage in de ICT kosten ad € 153.000. Daarnaast zijn er o.a. 
kosten voor scholing (€ 37.000), programmadirecteur (€ 27.000), HR-management (€ 31.000) en 
risicomangement (15.000). 
Daarnaast zijn er voor € 136.000 aan kosten gemaakt voor adviesopdrachten en andere uitgaven die 
niet specifiek geraamd waren, zoals projectkosten transformatieplan fase 1 (€ 75.000), huur van de 
ruimtes voor de wijkteams, tolkdiensten, ouderengids, scholing etc.  
Het restant van de meerkosten betreft de afrekening van het inkoopbureau. 

35. Kunt u ons een toelichting geven op het forse tekort bij de Bijstand? Wat zijn uw voornemens 
om dit tekort te verminderen en bewoners naar werk te geleiden? 
 De oorzaken van het tekort op de bijstand zijn al vaker genoemd en liggen vooral in de toename van 
het klantenbestand. Deze toename is voor een deels een gevolg van de instroom van vluchtelingen. 
Daarnaast zien we in de afgelopen jaren het aantal IOAW-ers in de uitkering toenemen. De 
maatregelen die wij treffen om dit tekort te verminderen liggen vooral op het terrein van werk en 
preventie:  
-  de toegang/poort is aangescherpt. In het aanvraagproces is een extra controle/screening 
toegevoegd, waarin de nadruk wordt gelegd op het vinden van werk en de burger gewezen wordt op de 
verplichtingen die bijstand met zich meebrengt.  
-  klanten zijn in beeld gebracht en een matschingstool is aangeschaft. Belemmeringen en 
wensberoepen van de klant zijn in beeld. Door het in beeld hebben van onze bijstandsklanten in 
combinatie met de matchingstool kan efficiënter en effectiever bemiddeld worden  op vacatures.  
-   Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar werk is het 
Arbeidstrainingcentrum (ATC) opgezet. Het ATC is een concept waarbij klassikaal les wordt gegeven in 
combinatie met trainingen en het opdoen van werkervaring. ATC wordt ingezet voor mensen met een 
korte afstand tot de arbeidsmarkt en vergunninghouders.Tijdens het programma krijgen de klanten 
diverse cursussen  en trainingen.  
-  In het jaar 2016 en 2017 diverse themacontroles uitgezet.  
- Een project voor personen die parrtime werken opgezet. Betreft een project voor in totaal 153 
bijstandsklanten met parttime inkomsten uit arbeid. Wij proberen voor deze groep uitbreiding van uren 
bij de huidige werkgever te krijgen of de parttime inkomsten uit te breiden met uren van een tweede 
baan, zodat deze bijstandsklanten volledig uitkeringsonafhankelijk worden.  
 

- 8 - 
 



- Extra inzet op handhaving en bemiddeling voor klanten die direct bemiddelbaar zijn. Klanten die direct 
bemiddelbaar zijn worden actief bemiddeld naar de arbeidsmarkt, vacatures worden voorgelegd en er 
wordt strak gehandhaafd. Gecontroleerd wordt of de klant zijn/haar sollicitatieplicht nakomt. Resultaten 
van dit project moeten aan het eind van het jaar zichtbaar zijn.  

35. Kunt u aangeven hoeveel geld de gemeente in 2016 heeft ontvangen voor re-integratie, hoeveel 
geld er daadwerkelijk is uitgegeven aan re-integratie en naar welke instrumenten het geld is 
gegaan? 
 Er is een bedrag van € 612.000 ontvangen voor Reintegratie. In totaal is € 616.000 uitgegeven. Dit is 
naast reguliere activiteiten besteed aan het arbeidstrainingscentrum, het vacaturecafe, een projekt voor 
jeugdwerkloosheid, ESF-trajekten en Competensys. 

 
 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

-  Wat is de kwantitatieve invloed geweest van de verhoging van de AOW leeftijd, de extra instroom 
“(alleen komende) nieuwkomers” en de invoering van de Participatiewet voor het aantal personen 
in de “bijstand. WSW/Wajong. 
"nieuwkomers: in 2016 is 20,8% van de totale instroom en 9,2% van de totale uitstroom veroorzaakt door 
vergunninghouders.   
-  AOW: op 1 januari 2016 zaten er 9 personen van 65 jaar of ouder in de uitkering; op 1 januari 2017 was 
dit opgelopen naar 17 personen. 
- extra instroom  in de bijstand door WSW/Wajong is niet bekend. Personen melden zich voor een uitkering 
wij kunnen niet nagaan of zij in situatie voor 1 januari 2015 een Wajong of WSW hadden gehad. De groep 
klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft is groot. Bij 57%  van onze klanten is volgens de 
diagnose van Competensy de afstand tot de arbeidsmarkt zo groot dat van bemiddeling naar arbeid geen 
sprake kan zijn.   

 
Groen Links 
 
Pag. Vraag 
35 Bij sociaal domein gaarne een toelichting op toename uitgave  

aan bijstand: aantal clienten is behoorlijk toegenomen: is het duidelijk wat de oorzaak is van deze 
toename en is dit wel of niet in overeenstemming met landelijk? 

 Landelijk is in 2016 het aantal bijstandsuitkeringen met 4% gestegen (van  449.000 naar 467.000). Binnen 
onze gemeente was deze stijging 7,8% (van 780  naar 833). De verwachting op landelijk niveau is dat de 
stijging van het aantal bijstandsuitkeringen ook in de komende jaren verder zal doorzetten (zie o.a. de  
meicirculaire uit 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin rekening  wordt gehouden met 
een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in de  komende 5 jaar). Ook in het eerste kwartaal van 
2017 zien we een lichte stijging  van het aantal uitkeringen binnen onze gemeente (van 833 naar 863). Dit 
is  een stijging van 3,6%. Op veel van de oorzaken die tot gevolg hebben dat het aantal bijstandsklanten 
toeneemt, hebben wij als gemeente niet altijd invloed (voorbeelden taakstelling vergunninghouders en 
economische crisis). Maar dit betekent niet dat we totaal geen invloed hebben. Onze invloedssfeer ligt 
vooral op het terrein van het weer naar werk bemiddelen van bijstandsklanten (re-integratie) en preventie.  
 
Oorzaken van de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zijn:  
- instroom vergunninghouders. De taakstelling voor de vestiging van vergunninghouders is sterk 
toegenomen. In 2016 is de taakstelling ten opzichte van 2015 met ruim 53% toegenomen.  
- Bijstandsklanten profiteren nog onvoldoende van het economisch herstel vanwege hun vaak grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en het feit dat ze over het algemeen een minder goede positie hebben op de 
arbeidsmarkt dan personen met een  WW-uitkering. Vaak is het ook zo dat bijstandsklanten pas 3 jaar na 
het economisch herstel hiervan profiteren. Uit het regio  rapport uit 2016 blijkt dat onze gemeente binnen 
de regio Midden-Utrecht, naast de gemeente Nieuwegein, het hoogste WW-percentage heeft. 
- Bezuiniging op het Participatiebudget. Het  Rijk heeft in de afgelopen jaren stevig bezuinigd op de 
middelen voor re-integratie, het zogenaamde Participatiebudget. Dit budget is meer dan gehalveerd. Met 
dit budget bekostigen wij onze investeringen voor het weer klaar maken van onze bijstandsklanten voor de 
arbeidsmarkt (arbeidsontwikkeling).Doordat dit budget sterk is afgenomen en met deze middelen ook de 
tekorten op de WSW worden opgevangen (ook hier is namelijk op bezuinigd) is er minder/onvoldoende 
ruimte om in de re-integratie en daarmee de uitstroom naar werk van onze bijstandsklanten te investeren. - 
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6. Wonen, werken en vrije tijd 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 
41. Wanneer verwacht u de opbrengst van de verkoop van het voormalige gemeentehuis in Loenen aan 

de Vecht? 
Na diverse overleggen tussen de kopers van de buitenplaats, de welstands - en monumentencommissie en 
de gemeente, lijkt er thans een plan te liggen dat door alle betrokken partijen wordt gesteund (sloop 
huidige raadszaal en terugbouw volume elders op het perceel door middel van inplanning van een 
bouwblok voor een woning en een bijgebouw). 
Begin juni zal de welstandscommissie een advies uitbrengen waarna de planologische procedure kan 
worden gestart. Omdat de opbrengst van de verkoop gekoppeld is aan het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan wordt de betaling van de koopsom niet eerder verwacht dan in 2018. 

43. Waar wordt het resterende bedrag ad € 316.000,-- in 2017 met betrekking tot de sportintensivering 
aan besteed? 
In 2018 wordt het budget naar verwachting besteed aan een bijdrage aan het realiseren van een 
kunstgrasveld bij vv Maarssen en het vervangen van de toplaag van een kunstgrasveld bij FC Breukelen. 

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 
45 Verkoop bibliotheek Maarssen. Wordt hier niet bedoeld: Maarssenbroek? 

 Ja, dat moet inderdaad Maarssenbroek zijn. 
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7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 
Stichtse Vecht Beweegt 
De fractie van Stichtse Vecht Beweegt heeft in eerste instantie (onderstaande) vragen gesteld over het 
reclamebeleid.  
Momenteel bereiden wij een voorstel voor de evaluatie van het reclamebeleid voor. Het is de bedoeling dat deze 
evaluatie voor de zomervakantie plaatsvindt. Uiteraard zullen wij de commissie leden dan informeren over het 
gevoerde beleid en vertrouwelijk informeren over de fiannciele uitkomsten hiervan.  
In afwachting van deze evaluatie heeft de fractie van Stichtse Beweegt ermee ingestemd dat de behandeling van 
de vragen vooralsnog wordt aangehouden. 
 
Pag. Vraag 
Alge-
meen 

Graag zouden wij uitgebreid geïnformeerd willen worden over de opbrengsten per onderdeel van 
het gevoerde reclamebeleid zoals verwoord in de nota van 2012. Wij zien graag de volgende zaken 
over 2015 en 2016 naast elkaar: 

- Een uitsplitsing van de aanbestedingen,  zowel onderhands, als meervoudig onderhands en 
openbaar, met de vastgestelde verplichting om minimaal 1 bedrijf uit Stichtse Vecht hierbij te 
betrekken. 
  

- De lopende contracten vernoemd, looptijden en de opbrengsten per jaar, zoals bijvoorbeeld voor 
Driehoeksreclame, EXterion reclame, de Vries reclame, etc, etc. 
  

- Een overzicht van het aantal  plekken voor commerciële reclame uitingen in 2013 en nu in 2016, 
door de gemeente vergund aan vaste partijen, dus borden. 
  

- Een overzicht van eerder genoemde bedrijven in Stichtse Vecht die op het gebied van reclame 
betrokken zijn bij een benoemde inkoop door de gemeente of enige vorm van levering over  2015 
en 2016 met de bedragen. 
  

- Voor zover deze bedragen eventueel vertrouwelijk zijn,  willen wij die onder embargo ontvangen of 
inzien. 
  

- . Eventuele aanvullende afspraken met leveranciers en gecontracteerden (bijvoorbeeld: culturele 
verenigingen/stichtingen  krijgen 3 weken gratis 15 borden bij Driehoekreklame). 
  

- Eventueel zaken die transparantie vergroten voor burgers, en die te plaatsen op website. 
  

- Graag inzichtelijk  maken wat over 2016 het budget is geweest van het College van B&W, en wat 
hiervan betaald is. Wij zien wel het budget van de Griffie elk jaar verschijnen en de uitgaven 
hiervan. Als voorbeeld noemen we in het verleden de gelden die werden betaald aan de vereniging 
van oud wethouders en raadsleden. 
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Bedrijfsvoering 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 
61. Hoeveel medewerkers heeft de gemeente in dienst met een arbeidsbeperking en hoeveel nieuwe 

arbeidsplaatsen voor medewerkers met een beperking zijn er in 2016 gerealiseerd? 
Wij hebben momenteel 2 medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. Daarnaast worden zoals 
wellicht bekend de nodige schoonmaakwerkzaamheden en groenonderhoud uitgevoerd met mensen met 
een arbeidsbeperking via Pauwbedrijven. 
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Jaarrekening specificatie bestemmingsreserves 
 
CU/SGP 
 
Pag. Vraag 
92 Waartoe dient dekapitaallastenreserve voor gemeentehuis Loenen 

De kapitaaldekkingsreserve gemeentehuis Loenen dient ter dekking van de kapitaallasten van het 
gemeentehuis Loenen. Na de afronding van de verkoop zal het restantbedrag worden ingezet ter dekking 
van de restantboekwaarde.  
Wat is de status van de verkoop van het gemeentehuis in Loenen? 
In de verkoopovereenkomst met de kopers van Beek en Hoff is overeengekomen dat de koopsom betaald 
wordt op het moment dat de planologische procedure voor het terugbouwen van het volume van de te 
slopen raadzaal onherroepelijk is. Zie verder antwoord op vraag 12 PVDA (hierboven). 

93 Er wordt gesproken van een kapitaallastenreserve voor Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de 
Vecht. De herinrichting in Loenen lijkt ons echter gereed te zijn.  Waartoe diens deze 
kapitaallastenreserve? 

De investering Herinrichting Rijksstraatweg Loenen loopt nog door voor de afronding van het lopende 
planschadeverzoek van het benzinestation. Bij het afsluiten van deze investering zal ook de daarvoor 
gevormde kapitaaldekkingsreserve worden betrokken. 
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