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Motie Aanscherping Collegewerkprogramma 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 5 maart 2019; 
 
 
constaterende dat: 
• Er op dit moment geen coalitie is met een meerderheid in onze raad; 
• Dat de Partij van de Arbeid tegen het bestaande collegewerkprogramma heeft 

gestemd; 
 
overwegende dat: 
• het gewenst is dat het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma een zo breed 

mogelijke steun hebben; 
• inwoners recht hebben op een breed gedragen Bestuur; 
• daarom aanpassing in het collegewerkprogramma noodzakelijk zijn; 
• de Partij van de Arbeid door aanpassing van het collegewerkprogramma deze wel kan 

ondersteunen; 
• met deze ondersteuning er weer een meerderheid ontstaat; 
 
verzoekt het College: 
Om onderstaande aanpassingen in het Collegewerkprogramma (CWP) door te voeren : 
 
1) Sociaal Domein 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP pag. 14, 2e alinea: de zin ‘We zien dat de Risico 
reserve Sociaal domein opraakt.’ vervangen door : 

Binnen het Sociaal Domein staan we de komende periode voor een grote opgave. Dat is 
enerzijds de transformatie (hervorming) in het sociaal domein en anderzijds de dreigende 
tekorten.  Voor de transformatie zijn er al belangrijke slagen gemaakt, maar moet nog een 
eind verder worden gebracht.  
We beseffen ons dat door de transformatie van het Sociaal Domein het budget  en de 
uitgaven in balans gebracht moeten worden. Vanwege wijziging van de 
financieringssystematiek vanuit het rijk wordt afgesproken  dat kosten van autonome groei 
worden gedekt vanuit de meerjarenbegroting.  Autonome groei is de groei waarop de 
gemeente geen invloed uit kan oefenen. Deze groei wordt meegenomen bij het opstellen 
van de begroting, echter dit wordt afgezet tegenover de beschikbare middelen. 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP pag. 17: toevoegen onder kopje ‘Wat mag het 
kosten?’: 

 
Transformatie Sociaal Domein 
Het college had reeds extra middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie-opgave in 
het sociaal domein voor de jaren 2020 en 2021. Tegelijkertijd is bekend dat bijsturing nodig 
is nu de reserves in het sociaal domein zijn uitgeput. De preventieve aanpak om kosten te 
voorkomen of te beperken blijft uitgangspunt. 
  

Aangenomen, de griffier 
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In het kader van het meerjarenperspectief moeten het budget en de uitgaven binnen het 
sociaal domein met elkaar in balans worden gebracht. Het college gaat in 2019 scenario’s 
uitwerken die op korte en lange termijn houdbaar zijn. Daarbij brengen wij verband aan 
tussen onder andere de rijksuitkeringen en de uitgaven. Verder wordt afgesproken dat 
eventuele autonome groei structureel wordt gedekt uit de meerjarenbegroting. 
 
Om genoemde bijsturing te realiseren wordt gekeken naar ombuigingen in het Sociaal 
Domein. Hierbij ligt de focus op efficiency, minder bureaucratie en effectiviteit. Bovendien 
wordt gekeken naar het voorzieningenniveau.  
 
De keuzes die vervolgens worden gemaakt naar aanleiding van de verkenning worden 
verwerkt in het integrale beleidskader sociaal domein. Deze keuzes worden opgenomen in 
de programmabegroting 2020 en daarmee niet in de kadernota 2020, waar bewust de 
ruimte wordt behouden. 
 
2) Sociale Woningbouw 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP pag. 9, oude tekst: 
Dit houdt in dat we de 30% norm blijven hanteren voor sociale woningbouw, maar 
afstemmen op de behoefte die per locatie/doelgroep leeft. We gaan voor een goede mix 
van sociale huur en sociale koop met een diversiteit aan doelgroepen om de leefbaarheid 
van de wijken te bevorderen. Binnen deze mix wordt extra ingezet op sociale huur. 
 

- Vervangen door: 
Er is een belangrijk begin gemaakt met het sturen op sociale woningbouwprojecten met 
voornamelijk huurwoningen. Om de komende periode dit door te kunnen zetten hanteren 
we een norm van minimaal 30% voor sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. Bij 
het realiseren van nieuwe woningen wordt goed gekeken naar de specifieke 
woonbehoefte, zoals bijvoorbeeld woningen voor ouderen, jongeren, middeninkomens, 
specifieke doelgroepen en wonen & zorg concepten. Dit laatste doen we in lijn met het 
woningmarktonderzoek en de nog te ontwikkelen woonvisie.  
 
3) Werk maken van werk 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP pag. 15, oude tekst: 
We komen tot een sluitend, motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid waarbij door 
onze aanpak niemand aan de zijlijn hoeft te staan. We bieden maatwerk aan onze 
verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle voorzieningen. Het 
uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en motiverende 
manier. 
 

- Vervangen door: 
Werk zien wij als een basis van waaruit mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en erbij 
horen. Onder de titel ‘Stichtse Vecht WERKT!’ komen we tot een sluitend, motiverend en 
rechtvaardig re-integratiebeleid waarbij door onze aanpak niemand aan de zijlijn hoeft te 
staan. Door bestaande en nieuwe effectieve initiatieven en re-integratie-instrumenten te 
versterken en op te zetten willen we met een gerichte en samenhangende aanpak meer 
inwoners uit de bijstand duurzaam aan het werk helpen. We bieden maatwerk aan onze 
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verschillende doelgroepen met een dekkend pakket aan zinvolle voorzieningen. Het 
uitgangspunt is dat deze voorzieningen worden ingezet op een positieve en motiverende 
manier. Nadrukkelijk wordt de aansluiting gezocht met het programma Economie 
(stimuleren werkgelegenheid).  
 
Om dit te realiseren is er reeds een bedrag gebudgetteerd in 2019 van € 100.000. Voor de 
periode 2020/2021/2022 wordt bovendien een bedrag van in totaal € 150.000 vrij gemaakt. 
Door een mensgerichte aanpak van re-integratie hopen wij tevens te kunnen besparen op 
bijstandsuitgaven. Dit doen we o.a. door een verhoogde kwaliteit van dienstverlening.  
Door middel van klanttevredenheidsmetingen toetsen we dat in de praktijk. Het werk 
maken van werk zien wij als een onderdeel van het transformatieproces dat wij willen 
inzetten. 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP pag. 17 onder kopje ‘Wat mag het kosten?’, oude 
tekst: 

Eenmalige intensivering Re-integratie uitkeringsgerechtigden 
Om een extra impuls te geven aan het programma dat mensen met een uitkering aan het 
werk helpt, stellen we in 2019 eenmalig een budget beschikbaar van € 100.000. Deze 
impuls wordt onttrokken aan de Algemene reserve en wordt in 2020 weer teruggestort. 
 

- Vervangen door: 
Eenmalige intensivering Re-integratie uitkeringsgerechtigden 
In 2019 is er reeds een bedrag gebudgetteerd van € 100.000. Voor de periode 
2020/2021/2022 wordt bovendien een bedrag van in totaal € 150.000 vrij gemaakt.  
 

4) Kwaliteitsverbetering openbare ruimte 
 
Voorstel wijziging tekst CWP pag. 10 onder kopje ‘Een kwalitatief goed onderhouden 
openbare ruimte’ toevoegen aan het begin : 
 
De inrichting en het onderhoud bepaalt de beleving van de openbare ruimte. Het dagelijks 
onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd op basis van het Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR). In deze raadsperiode willen we extra inzetten op de 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Het IBOR is hierbij leidend voor de kwaliteit 
van de leefomgeving. Het gaat naast het groenonderhoud onder andere om de bestrating, 
het onderhoud van de parken, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor 
mensen met een beperking. Voor de kwaliteit van de leefomgeving is een snelle en 
adequate afhandeling van meldingen van belang.  Bovendien willen we particuliere 
initiatieven op het gebied van vergroening stimuleren. Hiervoor gaan we  de mogelijkheden 
van een ‘ groenbonus’  onderzoeken. 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP pag. 10, oude tekst: 
Zo nodig zal extra geld worden opgenomen in de begroting vanaf 2019. Voor 2018 is een 
extra impuls van € 200.000 incidenteel beschikbaar gesteld. In de begrotingsbehandeling 
wordt dit definitief voorgelegd. 
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- Vervangen door: 

Zo nodig zal extra geld worden opgenomen in de begroting vanaf 2019. In 2018 is reeds de 
eerste € 50.000 uitgegeven van de oorspronkelijke € 200.000. Voor 2019  resteert de impuls 
van € 150.000,- incidenteel. Deze dient echter nog te worden opgenomen in de begroting.  
 

- Voorstel wijziging tekst CWP toevoegen nieuwe alinea pag. 13 onder kopje ‘Wat 
mag het kosten?’: 

‘Kwalitatief goed onderhouden openbare ruimte’ 
De € 150.000,- incidenteel voor een extra impuls wordt middels een begrotingswijziging 
doorgevoerd in de begroting 2019.  

 
5) Gebiedsgericht werken 
 

- Voorstel wijziging tekst CWP toevoegen nieuwe alinea met kopje gebiedsgericht 
werken op  pag. 11: 

 
Moderniseren van gebiedsgericht werken 
We ontwikkelen in 2019/2020 een nieuwe visie met als doel een impuls te geven aan  het 
gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht. Daarbij willen we voor wat betreft participatie nu 
al aansluiten bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 2021. In overeenstemming 
met onze gekozen nieuwe bestuursstijl en de eisen van die wet zetten we in op 
(experimenten met) nieuwe vormen van bewonersparticipatie, zichtbaarheid van het 
bestuur -ook bij onze jeugd-, duidelijke communicatie naar betrokkenen en een goede 
ontsluiting van informatie (transparantie).  De dorps- en buurthuizen vervullen een 
belangrijke functie in het gebiedsgericht werken. We onderzoeken of we deze kunnen 
inzetten als  ‘sociale huiskamers van de wijk’ en nemen deze mee in onze visie. 

6) en de financiële consequenties naar aanleiding van de bovenstaande aanpassingen in 
het CWP te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2020 en het financiële effect voor  
2019 opnemen in de bestuursrapportage 2019; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
namens de fracties 
      
VVD   GroenLinks  CDA   PvdA 
 
Pauline Bredt-Aler Albert Gemke  Klaas Overbeek  Maarten van Dijk 
 


