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Leeswijzer 
 
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die  in het kader van de Voorjaarsnota 2017 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 voorjaarsnota per fractie aan. 
 
De hieronder genoemde fracties geen vragen gesteld over de programmarekening 2016: 
 

• VVD 
• CDA 
• Lokaal Liberaal 
• Maarssen 2000 
• Het Vechtse Verbond 
• Stichtse Vecht Beweegt 
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Inleiding 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

1. Op pag. 1 geeft u aan “Wij hebben onze doelstelling voor een solide en duurzaam beleid succesvol 
gerealiseerd.” Kunt u dit nader toelichten? 
Deze zin is het uitvloeisel van de gehele voorgaande alinea waarin we beschrijven dat hetgeen de coalitie 
zich heeft voorgenomen ook nagenoeg geheel is gerealiseerd. We verwijzen tevens naar monitor van het 
raads-programma welke op 6 juni in de commissie Bestuur en Financiën wordt besproken. 

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

1 4e alinea, Topdossier: op welk moment is het eerder genoemde topdossier “Bisonspoor” gewijzigd 
in “Harmonieplein”? 
 Is inderdaad geen goede weergave. Bisonspoor is "topdossier", niet het "Harmonieplein. 

1 5e alinea. Waarom worden hier 3 beleidsterreinen, t.w. Wagendijk, Onderwijshuisvesting en PR 
Maarssen genoemd? Deze vallen alle onder 1 portefeuillehouder.  
De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend, want er staat in de tekst 'onder andere'. Dat de voorbeelden 
toevallig één wethouder betreffen zegt niets over de relevantie ervan. 

 
Groen Links 
 
Pag. Vraag 

1 Voorlaatste alinea: Wat is de reden dat er nog 
geen zicht is op de genoemde onderwerpen? Er staat hier 'onder andere'. 
Wat zijn de andere onderwerpen waar nog geen zicht op is? 
De reden is dat de u de aangegeven onderwerpen kunt beschouwen als een aankondiging dat deze 
ontwikkelingen naar verwachting binnenkort gaan spelen. Over deze ontwikkelingen heeft nog geen 
besluitvorming plaatsgevonden en er is nog onvoldoende zicht op de omvang van de kosten die 
samenhangen met deze ontwikkelingen. Het onder andere is om aan te geven dat er mogelijk op termijn 
nog nieuwe ontwikkelingen zich kunnen aandienen.  

 
D66 
Pag. Vraag 

1 Kan het college ons een actueel en zo volledig mogelijk overzicht verschaffen van (toekomstige) 
ontwikkelingen die niet zijn meegenomen en de bijbehorende kosten die daarmee gemoeid zijn, 
zoals o.a. genoemd in alinea 5 van de inleiding van deze Voorjaarsnota? 
Er is nog onvoldoende zicht op de omvang van de kosten die samenhangen met deze ontwikkelingen. De 
raad heeft in het verleden aangegeven geen P&C producten te willen ontvangen waarin PM bedragen zijn 
opgenomen. Om deze reden kunt u het opnemen in de tekst van de Voorjaarsnota 2017 als een opdracht 
aan onszelf beschouwen om er meer inzicht in te verkrijgen. 
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1. Bestuur 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

2. Om de dienstverlening op het afgesproken niveau uit te voeren, is versterking van de organisatie 
nodig. Op welke terrein is deze versterking nodig en welke omvang in fte’s is hiermee gemoeid? 
Wordt met de in de voorjaarsnota aangevraagde middelen voor extra formatie aan de gewenste 
versterking tegemoet gekomen? Met andere woorden, blijft het hierbij? 
Op welke terreinen versterking nodig is en welke omvang in fte's daarmee is gemoeid staat in de bij de 
Voorjaarsnota 2017 gevoegde bijlage Onderzoek 'Herijking ambtelijke apparaat'. Wij verwijzen naar deze 
bijlage. Er is aansluiting tussen de uitkomsten van het onderzoek en de in de Voorjaarsnota opgenomen 
bedragen. 
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2. Veiligheid 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

3. Bij de inzet van BOA’s wordt gesproken over een nieuw veiligheidsinformatiesysteem. Kunt u een 
nadere uitleg/ toelichting geven op het nieuwe veiligheidsinformatiesysteem? 
 Het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) geeft specifiek aan welke vorm van criminaliteit of overlast op 
welke locatie voorkomt. Mede door goede informatie voor zowel management als partners wordt het 
mogelijk gemaakt  om het toezicht in de openbare ruimte en burgerparticipatie niet alleen repressief maar 
ook preventief gerichter en daarmee adequater in te zetten. Momenteel draait er een pilot in een aantal 
andere gemeenten en Stichtse Vecht zal daar bij aansluiten. 
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3. Fysiek 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 
3./ 
4. 

Kunt aangeven wat uw plan is ten aanzien van levensloopbestendig bouwen en het 
levensloopbestendig inrichten van de openbare ruimte? 
 Bij nieuwbouwprojecten stimuleren wij de bouw van levensloopbestendige woningen, woningen die 
geschikt zijn om van wieg tot graf in te kunnen wonen. Daarnaast zetten wij het instrument GPR Gebouw in 
om onze ambities op dit aspect te waarborgen. In het Actieprogramma  wonen met welzijn en zorg 2017 en 
2018 is vastgelegd dat het  realiseren van een levensloopbestendige fysieke woonomgeving wordt 
nagestreefd en is gekoppeld aan de planning van IBOR. 

4. “Op termijn is het gesprek nodig over hoe de behoefte aan woningen zich verhoudt tot de waarde 
van ons buitengebied”. In de Voorjaarsnota wordt ook aangegeven dat met name behoefte is aan 
woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens. Hoeveel 1 en 2 persoons woningen zijn er in de 
gemeente gerealiseerd in 2016? En hoeveel woningen in totaal? 
 In 2016 zijn in totaal ca. 150 woningen opgeleverd. Hiervan zijn minimaal 84 woningen bestemd dan wel 
toegewezen aan kleine huishoudens. 

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

3 Klimaatbestendig, het nieuwe rioleringsplan. In de voormalige gemeente Breukelen was al jaren 
sprake van een gescheiden systeem. Zijn er nieuwe ontwikkelingen die het rechtvaardigen om te 
spreken over nieuw beleid, of is het de voortzetting en wellicht intensivering van bestaand beleid, 
uiteraard gebaseerd op de laatste ontwikkeling? 
 Het is deels bestaand en deels nieuw beleid. Het nieuwe ervan heeft twee aspecten: 
1. Aanleg van gescheiden riolering is nu een uitgangspunt. In het oude GRP was dit een voorkeursvariant. 
2. Een gescheiden systeem is pas optimaal effectief als ook het regenwater op particuliere percelen wordt 
gescheiden van het vuile water. Tot en met 2016 konden de inwoners niet verplicht worden om het vuil- en 
schoonwater van hun eigen perceel ook gescheiden aan te bieden. Dat is nu veranderd door de 
Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Stichtse Vecht 2016. De verordening 
gaat toegepast worden  op gebieden waar de gemeente projecten aan het uitvoeren is. Ook zal gefaseerd 
met terugwerkende kracht de verordening toegepast worden op gebieden waar in het verleden al een 
gescheiden stelsel aangelegd is.  Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat er veel minder schoonwater naar de 
zuivering gaat. 

3 Levensloopbestendig. Zie vorige bullet, opmerking mbt rioleringsplan. Verhogen/verlagen trottoirs, 
is dit nieuw beleid of voortzetting/aanpassing van bestaand beleid? 
 Het betreft hier de voortzetting van het beleid vanuit het actieprogramma wonen met welzijn en zorg 
2017/2018. 

 
CU/SGP 
 
Pag. Vraag 

3 Circulaire economie.  Is bekend wanneer het nieuwe afvalscheidingsstation wordt gerealiseerd? 
Nee. Naar verwachting zal na het zomerreces een peilnota over dit onderwerp worden voorgelegd aan de 
commissie Fysiek Domein. 

3,4 Levensloopbestendig bouwen en wonen. In welke mate of aantallen denkt het college werk te gaan 
maken van de bouw van dit soort woningen? 
 Bij nieuwbouwprojecten stimuleren wij de bouw van levensloopbestendige woningen, woningen die 
geschikt zijn om van wieg tot graf in te kunnen wonen. Daarnaast zetten wij het instrument GPR Gebouw in 
om onze ambities op dit aspect te waarborgen. 

4 Behoefte aan woningen. SV is actief in de U-10, ook waar het gaat om regionale behoefte aan 
woningen, en het regionaal oppakken van de woningbehoefte. Waarom wordt dat in deze paragraaf 
niet genoemd? 
 Het is inderdaad zo dat de regionale woningbehoefte wordt afgestemd in U10 verband. De 
woningbouwopgave tot 2028 is daar ondermeer een resultante van net als de kernafspraak van 30% 
sociale woningbouw. 
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4. Sociaal 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

4. Transformatieopgave: “Er is geen verandering binnen het systeem nodig, maar een 
systeemverandering.” Hoe denkt het College dat te bereiken? 
 Wij verwijzen u hiervoor door naar het transformatieplan Sociaal Domein. 

5. Hoe zit het met jongeren die (vroegtijdig) uitstromen uit het voortgezet onderwijs? 
Cijfers over VSV (voortijdig schoolverlaters) zijn te vinden  in de factsheet VSV 2015-2016.  Deze factsheet 
wordt binnenkort ter informatie aangeboden aan de raad.    

5. Kinderen die opgroeien in armoede moeten mee kunnen op een schoolreisje. Hoe gaat het College 
realiseren dat niemand thuis hoeft te blijven, ook niet bij schoolreisjes op de middelbare school? 
 Het college heeft de Declaratieregeling schoolgaande kinderen vastgesteld. Op grond van deze regelingen 
kunnen ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en weinig vermogen in aanmerking 
komen voor vergoeding van schoolkosten waaronder schoolreisje van € 100,-.  per kind per schooljaar. 
Personen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de U-pas. Met 
deze U-pas kunnen ouders in aanmerking komen voor een budget van € 225/275 (afhankelijk van de 
leeftijd van het kind). Met dit budget kunnen zij ook schoolreisje bekostigen.    

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

5 Inwoners met een achterstand, inwoners met laaggeletterdheid: Komen de extra middelen voor 
laaggeletterden en nieuwkomers uit de budgetten van het sociale domein?  
 In de voorjaarsnota wordt vermeld dat wij extra aandacht geven aan inwoners met een achterstand, 
waaronder laaggeletterden en nieuwkomers. Er zijn vooralsnog geen extra middelen beschikbaar gesteld. 
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5. Samenleving 
 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

6 “We willen dat alle kinderen gelijke kansen hebben op goed en passend onderwijs”.  Hebben alle 
peuters wel een gelijke kans, omdat niet de peuter maar de ouder beslist en we uit ervaring weten 
dat een deel van de doelgroep geen gebruik maakt van deze goede voorziening omdat de 
informatie/kennis ontbreekt. Wordt een intensieve werving overwogen die er recht aan doet dat 
deze doelgroep maximaal wordt geïnformeerd via wijkteams, huisartsen, etc.? 
Ja dit wordt overwogen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak 'alle peuters naar de opvang'. De 
mogelijkheid wordt onderzocht het non-bereik per kern beter in beeld te hebben, zodat de aanpak 
effectiever is. In het plan van aanpak wordt aandacht besteed via welke kanalen de doelgroep het best kan 
worden bereikt. 
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Financieel beeld 
 
PVDA 
 
Pag. Vraag 

7. In het overzicht (tabel 2) met Bijstellingen Voorjaarsnota 2017 missen wij de lasten in 2018 (tot aan 
de verkiezingen) van de extra wethouder Sociaal Domein. Waarom zijn deze niet in het overzicht 
meegenomen? 
 Dat is de juiste constatering en deze wordt incidenteel meegenomen bij de opstelling van de 
Programmabegroting 2018 zoals toegezegd door de wethouder Financiën. 

8. M.b.t. de formatie-uitbreiding van t.b.v. burgerzaken voor de uitgifte van rijbewijzen: hier staan toch 
ook inkomsten tegenover (leges)? Zijn de leges dan niet kostendekkend? 
 Het klopt dat hier ook inkomsten (leges) tegenover staan. Een deel van deze leges moet echter 
doorbetaald worden aan het Rijk. Bovendien geldt er een maximumtarief voor de leges op een rijbewijs. De 
opbrengsten uit rijbewijzen zijn daarom niet voldoende om de extra inzet van medewerkers te bekostigen. 

 
Streekbelangen 
 
Pag. Vraag 

7 In de Voorjaarsnota wordt gesproken over een aantal andere beleidsterreinen, waaronder de 
“blijvende investering nodig” voor de sport. Waarom is dit niet gekwantificeerd op blz. 7? Op blz. 7 
bijstelling Voorjaarsnota vraagt u expliciet extra middelen voor een aantal beleidsterreinen, o.a. 
Bedrijfsvoering. Wat zijn dan de motieven om dat hier wel te doen?  
Voor wat betreft intensiveringen voor sport is aangegeven dat deze samenhangen met het 
hoofdlijnenakkoord 'Samen verder'. De nieuwe coalitie, die in 2018 wordt geformeerd, kan andere 
afwegingen maken. Voor wat betreft de bedrijfsvoering zijn de investeringen onontkoombaar, ongeacht de 
signatuur van de volgende coalitie. 

7 Wij missen de extra inkomsten/leges vanwege de vele bouwplannen. Wel bent u van mening dat er 
op RO extra geld beschikbaar moet komen tot een structureel bedrag van EUR 264.727. Daarnaast 
zijn er ook nog reserves, opgebouwd uit verkoop grond en onroerend goed die aangesproken 
kunnen worden. Wat is de reden dat deze inkomsten niet vermeld zijn? 
 De desbetreffende reserves en opbrengsten worden in de bestaande situatie al ingezet ten behoeve van 
het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed en het voorbereiden en faciliteren van ruimtelijke 
projecten. Volgens de begrotingssystematiek worden de extra legesinkomsten als algemeen 
dekkingsmiddel ingezet en niet toegerekend. 

8 Kan het College aangeven of de 2% korting op de OZB een korting is nadat de inflatiecorrectie is 
toegepast? Als dit niet het geval is, moeten we dn niet spreken van een 3,5% korting, structureel? 
 Het is de bedoeling om de inflatiecorrectie van 1,2 % eveneens achterwege te laten. 

8 U spreekt over een korting van 2% op de OZB op woningen. Ligt het niet meer voor de hand om alle 
inwoners en bedrijven te laten profiteren van de verbeterde financiële positie van de gemeente?  
 Dit is een politieke bestuurlijke afweging. 

9 Oostelijke Vechtplassen: Extra uitgave (EUR 150.000) voor de Oostelijke Vechtplassen. In hoeverre 
is dit de beste en goedkoopste oplossing (baggeren) en zijn er ook alternatieven onderzocht? 
Er is een aantal mogelijkheden voor het verwerken van de bagger nader onderzocht en geraamd:  
1. aanleg van (grote) natuureilanden met bagger 
2. verwerking van bagger op land (weiland of depot)  
3. aanleg van legakkers met bagger  
 
Optie 1 is het goedkoopst, optie 3 het duurst. In het gebiedsakkoord wordt een mix van bovengenoemde 
drie methodes voorgesteld. Enerzijds omdat we daarmee meerdere doelstellingen tegelijk kunnen 
realiseren (herstel vaardiepte, behoud cultuurlandschap en aanleg nieuwe natuur). Dit levert 
synergievoordelen en de mogelijkheid om 5,6 mln euro aan natuurbudget in te zetten voor het baggeren. 
Anderzijds is het logistiek ook nodig om meerdere verwerkingslocaties en methodes te hebben (zo zal een 
deel van de bagger uit jachthavens niet toepasbaar zijn voor de legakkers of natuureilanden en in depot 
verwerkt moeten worden). 
 
Op verzoek van Pieter de Groene en Mariëtte Pennarts is het voorstel meegenomen om een deel van de 
bagger te gebruiken om legakkers te herstellen. 

9 Omgevingswet: Kan de invoering van de omgevingswet in samenwerking met bijvoorbeeld de U10 
gemeenten worden opgepakt? Geeft deze samenwerking een schaalvoordeel voor onze gemeente? 

9 
 



 Als U10 gemeenten gaan we inderdaad de samenwerking aan. Dit betreft met name kennisdeling en 
afstemming in de keten. Toch staat iedere gemeente afzonderlijk voor de opgave om de omgevingswet in 
de eigen organisatie in te voeren en is het daarom ook maatwerk. De omgevingswet ten opzichte van het 
sociale domein betreft geen decentralisatie van taken maar meer bevoegdheden. Samenwerking in de 
omgevingswet levert daarom weinig tot geen schaalvoordeel op. 

9 Achteruitgang Algemene Uitkering: Denkt u dat een buffer van EUR 951.000 voldoende is om 
toekomstige schommelingen op te vangen?  
 De gemeente Stichtse Vecht hanteert als beleidsregel dat het basisdeel van de stelpost ‘Achteruitgang 
Algemene Uitkering’ is gebaseerd € 15 per inwoner per jaar. Ten tijde van de laatste bijstelling was het 
geraamde aantal inwoners 63.400. De omvang is toen bepaald op € 951.000 (€ 15 x 63.400 inwoners). De 
stelpost is hiermee een eerste buffer om, in enig jaar, de herverdeeleffecten van een bijstelling van de 
verdeling van het Gemeentefonds op te vangen. Wij verwachten dat de omvang volstaat. 

 
CU/SGP 
 
Pag. Vraag 

7 Investeren in digitaliseren. De bijtelling loopt op naar € 554.515. Waarom deze grotere groei in 2021 
tov 2020? 
De groei ten opzichte van 2020 is het gevolg van de overstap van de eigen ict infrastructuur (middelen die 
de gemeente zelf gekocht heeft) naar het huren van infrastructuur in de cloud. In 2020 is de eigen 
infrastructuur afgeschreven en wordt de overstap gemaakt naar de cloud, op basis van jaarlijkse kosten 
voor de huur van de benodige ICT infrastructuur.  

7 Waarin wil men concreet gaan investeren? 
ICT infrastructuur algemeen (servers, gegevensopslag en netwerkapparatuur).  

8 Verlaging OZB. Wordt er met de verlaging geanticipeerd op stijgende huizenprijzen? 
 Nee. De tarieven voor de OZB en de WOZ waarden zijn communicerende vaten. 

8 Komt deze verlaging werkelijk wel ten guste van de inwoners? 
 Ja, zover de inwoner een aanslag OZB woningen ontvangt. 

8 Onderzoek herijking ambtelijk apparaat. Het lijkt erop dat de ambtelijk organisatie in staat is haar 
taken uit te oefenen 
Klopt het dat er geen ruimte is voor groei van deze taken. Is dit het maximaal haalbare met deze 
organisatie? 
Er is niet aangegeven wat er uit de organisatie wordt of kan worden gehaald, het onderzoek was namelijk 
geen kwalitiatief onderzoek. Er is aangegeven dat het voor een aantal teams lastig is om de continuïteit te 
waarborgen, dat is een kwantitatieve uitspraak. 

8 Waarom wordt er voor de afdelingen die opereren in het Sociaal Domein geen uitbreiding 
voorgesteld? 
Dat is aangegeven in het onderzoek 'Herijking ambtelijke apparaat'. Voor het Sociaal domein heeft uw raad 
in januari jongstleden al extra middelen beschikbaar gesteld om de formatie van de afdelingen die op dat 
terrein opereren te versterken. 

 
 
Groen Links 
 
Pag. Vraag 

8 tabel 1: Waar komt de bijstelling integratie-uitkering 
Sociaal domein en WMO2007 vandaan en wat zijn de achtergronden/oorzaken daarvan? 
 Dit is een bijstelling van rijksmiddelen. 

8 Centrale dienstverlening, laatste zin: Wat wordt er 
bedoeld met 'om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) uitvallen'? 
Waardoor vallen medewerkers langdurig uit? 
 Enerzijds neemt het aantal contactmogelijkheden voor de inwoner toe, anderzijds blijft ook het aantal 
telefoontjes onverminderd hoog. Per saldo zijn er dus meer contacten met inwoners. Tegelijkertijd willen wij 
het serviceniveau hoog houden. Bij een gelijkblijvende formatie, betekent dit meer werkdruk voor de 
zittende medewerkers. Daarmee neemt de kans op (langdurige) uitval toe. 

9 Omgevingswet. De genoemde stijging voor 2018 en 2019 
komen o.i. niet overeen met de getallen in tabel 2. Kunt u dit toelichten? 
 Voor de invoering van de omgevingswet is voor zowel 2018 als 2019 een ton gereserveerd. Gelet op de 
reserveringen van andere gemeenten is dit verre van toereikend, echter op dit moment is er nog geen 
helderheid wat de kosten zullen zijn. Hiertoe wordt in 2017 een impactanalyse uitgevoerd om te bepalen 
wat er nodig is voor de invoering en de gepaard gaande kosten. 
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