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Beste fractievoorzitters,

Naar aanleiding van uw overleg van 6 januari waarin (tegen de achtergrond van actuele politiekbestuurlijke ontwikkelingen) vervolgstappen zijn verkend, heeft u ons gevraagd om een advies omtrent
het mogelijk benoemen van een vierde wethouder.
Wij danken u voor deze vraag en geven graag gehoor aan uw verzoek.
Het advies is om een vierde wethouder te benoemen. Wij lichten graag de argumentatie toe.
De ervaring leert ons dat het agenda-technisch niet mogelijk is om met slechts 3 wethouders aan alle
verplichtingen te voldoen. We hebben de afgelopen periode de taken uit de portefeuille van mevrouw
Van Dort onder de 3 overige wethouders verdeeld. Dat blijkt een flinke wissel te trekken op de
agenda’ s, waardoor (veelal ongewenste) keuzes gemaakt moeten worden.
Zo kan het college met slechts 3 wethouders minder zichtbaar zijn in de samenleving. De ervaring
leert dat op hetzelfde tijdstip verschillende bijeenkomsten gepland worden door externe partijen.
Ondanks dat we met de resterende 3 wethouders de agenda’s zoveel mogelijk op elkaar proberen af
te stemmen, is het onvermijdelijk dat we regelmatig beperkt of slechts helemaal niet aanwezig kunnen
zijn bij bijeenkomsten van verenigingen, inloopmomenten, hoogtijddagen, etc. Zo ontstaat een beeld
dat het college weinig benaderbaar is. Zo willen wij niet werken.
Daarnaast zetten we (zoals u weet) sterk in op een stevige positie in de regio ten behoeve van de
inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente. Als tweede gemeente in de U16 regio wordt dit
ook van ons verwacht. Ook hier geldt dat we met 3 wethouders de kracht missen om de verworven
strategische positie van Stichtse Vecht in de regio te versterken. Net nu POVI en REP in een
dealmakers fase komen, kunnen we de inhoudelijke lobby onvoldoende bemensen waardoor we
kansen (en geld) voor de toekomst missen. Dat geldt zeker op het gebied van ruimtelijke ordening,
wat eerder in de portefeuille van mevrouw Van Dort zat. Juist op dat gebied vinden er veel
ontwikkelingen plaats.

Verder missen we op dit moment door de overvolle agenda’s de ruimte om verder te kijken dan de ‘
waan van de dag.’ Dit is een onwenselijke situatie. Immers, juist het vooruit kijken is belangrijk om pro
actief beleid te ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de wensen van onze inwoners.
Ook zien wij dat er nauwelijks achtervang is bij eventuele ziekte, verlof of privé omstandigheden.
Bovendien is de verwachting dat de komst van de nieuwe burgemeester (zeker in het begin) eerder
meer tijd kost van de zittende wethouders dan dat het de werkdruk verlichting geeft.
Het college denkt met dit advies een zinvolle en constructieve bijdrage te leveren aan de gesprekken
die momenteel plaatsvinden over voortzetting van het college. Daarbij heeft het onze voorkeur om een
4e wethouder ‘ van buiten’ te werven om zodoende de verhoudingen binnen het college niet te
verstoren.
Ter afsluiting, inmiddels zijn we bijna halverwege deze raadsperiode. Er zijn op dit moment
interessante (regionale) ontwikkelingen, zoals de concept Provinciale Omgevingsvisie en het concept
Contour van het Ruimtelijk Economische Programma. Afgelopen college retraite van 9 en 10 januari
hebben we daarom uitgebreid stil gestaan bij de kansen die onze gemeente heeft binnen de regionale
samenwerking en hoe dit zich verhoudt tot het Collegewerkprogramma. Uit die gedachtewisseling is
een lijn ontstaan van prioriteiten waarop onze gemeente zich de resterende twee jaar zou kunnen
concentreren om een aantal concrete resultaten op belangrijke dossiers te halen. Indien deze
informatie u zou helpen bij uw meer inhoudelijke gesprekken, is het college bereid deze inzichten met
u te delen.

