Technische
raadsvragen
Jaarstukken
2019

Leeswijzer
Voor u liggen de antwoorden op de technische raadsvragen die, in het kader van de Jaarstukken 2019, door de
fracties van de PvdA, VVD, GroenLinks, Maarssen2000, PVV, Streekbelangen en Lokaal Liberaal zijn gesteld.
In dit document treft u per onderdeel van de jaarstukken, de vragen per fractie en de antwoorden hierop aan.
De fracties van het CDA, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond hebben geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid tot het stellen van technische vragen over de Jaarstukken 2019.
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Algemeen
PVDA
Pag. Vraag 1
In de gehele jaarrekening lezen we regelmatig dat de organisatie te maken heeft gehad met een
‘overspannen arbeidsmarkt’ veel vraag weinig aanbod. Kan aangegeven worden hoe daar door de
organisatie op gereageerd wordt / gaat worden?
Afgelopen jaar is fors ingezet op arbeidsmarktcommunicatie om ons te profileren als aantrekkelijk
werkgever. Er zijn nieuwe, aansprekende foto’s gemaakt van collega’s uit alle lagen van de organisatie die
een goed en representatief beeld schetsen van het werken bij Stichtse Vecht. We zijn actief op LinkedIn,
zowel via de ‘bedrijfspagina’ als via het persoonlijk account van onze recruiter. Deze berichten hebben een
groot bereik en worden per post duizenden keren bekeken. Daarnaast worden via LinkedIn potentiele
kandidaten rechtstreeks benaderd voor openstaande vacatures. Elke vacature wordt op verschillende
jobboards (carrièrewebsites) geplaatst. Tevens wordt er een doelgroepenanalyse gemaakt, zodat er zeer
gericht geworven kan worden. Tot slot worden de vacatureteksten zo wervend mogelijk gemaakt, waarbij
de juiste balans wordt gezocht tussen informeren en enthousiasmeren.
Maarssen2000
Pag. Vraag 2
De raad heeft Motie 7 raadsvergadering 13 november 2018 aangenomen. Wat is de stand van zaken
rondom deze motie. Maarssen2000 vraagt dat omdat we veel nieuwe indicatoren in de jaarrekening
zijn tegengekomen, maar vraagt zich af wie deze indicatoren heeft geïnitieerd.
De Programmabegroting 2019 is opgesteld in de periode mei 2018 tot en met medio september 2018.
Tijdens het opstellen van de Programmabegroting 2019 hebben beleidsadviseurs i.o.m. de betreffende
Wethouders, een voorstel gedaan om een aantal nieuwe indicatoren op te nemen in de
Programmabegroting 2019 en verder. Deze nieuwe indicatoren zijn opgenomen in de, door de raad op 13
november 2018, vastgestelde Programmabegroting 2019. Daarna zijn we in de loop van 2019 aan de slag
gegaan met motie 7. Wij hebben in september 2019 een plan van aanpak gepresenteerd aan de
Auditcommissie om te komen tot nieuwe indicatoren voor de Programmabegroting 2021 en verder. Hiertoe
is een projectgroep opgericht waarin ook enkele raadsleden zitting hebben.
Pag. Vraag 3
14 Zijn de opstartproblemen met de afvalleverancier nu opgelost? Mn vernemen wij van inwoners dat
de PMD ophaal met regelmaat blijft staan en dat de afvalwijzer niet altijd adequate informatie geeft.
Wordt hier door de gemeente actief op gemonitord?
Deze vraag heeft geen betrekking op (pagina 14 van) de Jaarstukken. Deze vraag kunt u via de reguliere
procedure (art. 41) indienen.
Pag. Vraag 4
4 juni 2019 verscheen er een artikel in NRC dat de nieuwe kantoortuinen juist ziekteverzuim in de
hand werkt vanwege het geluid en de vele prikkels? Heeft de verbouwing van het GAK naar
kantoortuin wellicht bijgedragen aan het stijgend aantal zieke en vertrekkende medewerkers? Of
heeft dit een andere oorzaak?
In de analyse van de arbodienst is geen causaal verband gelegd tussen de kantoortuin en het
ziekteverzuim.
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Pag. Vraag 5
Voor wat betreft nieuwbouw, zou het helpen om de aanvraag omgevingsvergunning gelijktijdig te
laten lopen aan de bestemmingsplanprocedure. Sommige gemeenten doen dat? Heeft of speelt de
PAS hierin ook niet een rol?
Wat is de gemeentelijke PAS lijst?
Deze vraag heeft geen betrekking op de Jaarstukken. Deze vraag kunt u via de reguliere procedure (art.
41) indienen.
Pag. Vraag 6
Maarssen 2000 zou graag een overzicht hebben van alle programma’s in een matrix wat er allemaal
niet is uitgevoerd en om welke bedragen het dan gaat. Is dat mogelijk?
Nee, het is helaas niet mogelijk om dit in een matrix te verwerken. In de Jaarstukken geven wij, indien hier
sprake van is, per programma aan wat wel/niet/gedeeltelijk is uitgevoerd.
Pag. Vraag 7
Vorige jaar gaf het college aan dat ze als speerpunt de problemen rondom aanbestedingen en
inkoop zou oppakken en oplossen. Ook in dit jaarverslag lezen we dat daar nog niet voldoende grip
op is en we nog niet voldoen aan de eisen van rechtmatigheid. Hoeveel % van de inkoop en
aanbestedingstrajecten voldoet niet aan de eisen van rechtmatigheid? En welk bedrag is daarmee
gemoeid?
Het is niet aan te geven hoeveel procent van de inkoop- en aanbestedingstrajecten voldoen aan de eisen
van rechtmatigheid om dat niet alle trajecten worden gecontroleerd. Het team interne Controle voert een
steekproef uit onder de gevoerde trajecten om de rechtmatigheid te beoordelen. Het is dus ook niet
mogelijk om aan te geven welk bedrag hiermee is gemoeid.
In het accountantsverslag bij de jaarrekeningcontrole 2019 staat overigens wel dat “Uit de uitgevoerde
(interne) controlewerkzaamheden voor de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn
onrechtmatigheden vastgesteld voor een bedrag van € 3.138.000.
Pag. Vraag 8
Bij de veelvuldige keren dat Maarssen2000 leest over arbeidsmarkttekorten of gespannen
arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim en hoog verloop, moeizame externe inhuur, bekruipt de fractie
het gevoel dat er intern echt iets gaande is. Dit hoge verzuim en verloop zijn zoals bekend nl
verschijnselen die duiden op het feit dat personeel gedemotiveerd en relatief weinig werkplezier
ervaart. Is men voornemens een extern bureau een intern onderzoek te laten doen naar
werknemersmotivatie en verloopintentie en of mensen wel op de juiste plek zitten, zodat hier beter
op gemanaged kan worden?
Wij herkennen ons niet in het beeld dat hierboven wordt geschetst dat personeel gedemotiveerd is en
weinig werkplezier heeft.
Jaarlijks brengt A&O fonds de personeelsmonitor gemeenten uit met diverse indicatoren welke zijn
onderverdeeld naar gemeentegrootte. Twee indicatoren hieruit zijn het ziekteverzuim en de bezetting per
1.000 inwoners.
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor vergelijkbare gemeenten (50.000 tot 100.000) is in 2019
5,8%. Daarnaast is de gemiddelde bezetting per 1.000 inwoners in 2019 7,5 fte. Het
ziekteverzuimpercentage bij Stichtse Vecht is in 2019 maar 0,1% hoger t.o.v. de personeelsmonitor. Als je
dit vervolgens afzet tegen de veel lagere bezettingsgraad van 6,1 fte die Stichtse Vecht heeft (1,4 fte
minder t.o.v. de personeelsmonitor), dan is het niet nodig om extern onderzoek te laten doen. Natuurlijk zijn
we als organisatie continue bezig met de juiste persoon op de juiste plek. Dit doen we door o.a. door het
voeren van het goede gesprek en de strategische personeelsanalyse.
Pag. Vraag 9
Zoals hierboven gesteld maakt Maarssen2000 zich enorme zorgen. De raad is immers de werkgever
van de gemeente en blijkbaar missen we informatie om deze rol goed op te pakken.
Wij ervaren dat de gemeente er daarom voor kiest om zoveel als mogelijk op afstand te zetten, maar
zoals uit het onderzoek bij groenbeheer is gebleken, moet dan de regie op de uitvoer wel goed
georganiseerd worden en men de juiste kwaliteit in huis hebben/halen?
Wij lezen dit als een constatering en niet als vraag, maar wij zijn als werkgever continue bezig met de juiste
persoon op de juiste plek.
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Streekbelangen
Pag. Vraag 10
De beperkte ambtelijke capaciteit maakt het volgens de jaarrekening 2019 nodig dat bepaalde
activiteiten uitgesteld worden. Is overwogen om de gemeenteraad te betrekken in het prioriteren
van activiteiten? Zo nee, waarom niet?
In de Bestuursrapportage 2019 hebben wij de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering met
u gedeeld. De organisatie gaat over de prioritering van werkzaamheden.
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Inleiding
PVDA
Pag. Vraag 11
5
‘We hebben op het budget voor duurzaamheid 156.745 euro minder uitgegeven dan geraamd.’
Graag horen wij wat de belangrijkste redenen zijn waarom er in 2019 (en in 2018) aan duurzaamheid
minder is uitgegeven dan er aan budget beschikbaar was. Had dat te maken met beperkte
ambtelijke capaciteit en/of het niet ‘weg kunnen zetten in de markt’ van beleidsvoornemens of
anderszins?
De middelen konden niet worden uitgegeven, zonder dat hier een subsidieregeling stimuleringsfonds
duurzaamheid aan ten grondslag lag. Het vaststellen van de subsidieregeling heeft vertraging opgelopen,
vanwege meerdere omstandigheden; vertraging in de routekaart klimaatneutraal 2030 en de hiermee
samenhangende onduidelijkheid over de gemeentelijke klimaatambitie, wisseling portefeuillehouder en de
bezuinigingstaakstelling op duurzaamheid.
Het bedrag dat er nog staat uit 2019 bedraagt inmiddels 156.745 euro, omdat niet benutte bedragen op
basis van het CWP konden worden meegenomen naar het volgende begrotingsjaar.
Streekbelangen
Pag. Vraag 12
5
Blijft het benutten van de bestemmingsreserve SPUK bestaan voor de sportcomplexen na
eventuele harmonisatie daarvan?
De middelen die wij vanuit de SPUK-regeling ontvangen zijn een specifieke uitkering, en mogen wij alleen
ter stimulering van de sport inzetten. Zolang wij een SPUK uitkering ontvangen ligt het voor de hand deze
middelen in deze bestemmingsreserve voor dit doel beschikbaar te houden.
Pag. Vraag 13
5
Overheveling stimuleringsfonds duurzaamheid zou niet overgeheveld worden conform een
amendement. Een bedrag van €155.000 wordt wel genoemd bij de overheveling. Wat is de relatie
met het amendement? Wordt dit pas in 2021 aangepast?
Het amendement wordt nageleefd. Dit begint uiteraard vanaf het budget 2020
Pag. Vraag 14
6
Waarom zijn veldrenovaties buiten beschouwing gebleven? (ook pagina 50)
Er zijn onvoldoende middelen om alle grootschalige veldrenovaties tegelijk op te pakken, dit gebeurt
verspreid over de jaren. Daarnaast zijn veldrenovaties alleen nodig bij afschrijving. Eerder oppakken alleen
om achterstallig onderhoud weg te werken leidt tot kapitaalvernietiging.
Lokaal Liberaal
Pag. Vraag 15
5
In de begroting staat op pagina 30 dat er 155.000 aan stimulering duurzaamheid minder is
uitgegeven vanwege het feit dat het fonds stimulering duurzaamheid nog niet was ingesteld.
Bij de vaststelling van dat fonds in de raad van 2/3 juni is bepaald dat overschotten in dit fonds uit
enig jaar niet worden meegenomen naar volgende jaren.
Vraag: klopt onze conclusie dat dit geld derhalve niet naar 2020 meegenomen zou moeten worden
onder duurzaamheid maar zou moeten vrijvallen naar de algemene reserve, omdat het beleid hoe
om te gaan met overschotten op deze post eerder is vastgesteld dan het vaststellen van de
programmarekening door de raad?
Zie antwoord vraag 13.
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1. Bestuur
PVDA
Pag. Vraag 16
11 We lezen dat er een integrale werkgroep participatie is opgericht om een burgerpanel in te voeren.
Zijn er op korte termijn concrete voorstellen te verwachten van deze werkgroep?
De participatiekamer is de doorontwikkeling van de voormalige werkgroep participatie. Het doel van de
participatiekamer is om de kwaliteit van participatieprocessen en besluitvorming te verhogen en meer
draagvlak te creëren bij belanghebbenden. Zo gaat de participatiekamer over de update van de participatie
nota, advies bij en aanjagen van vernieuwende participatie trajecten, experimenteren met vernieuwende
tools voor participatie en het evalueren van doorlopen processen. De participatiekamer richt zich daarmee
op meer onderwerpen dan het burgerpanel.
Een burgerpanel is ook een manier voor om participatief te werken. Het burgerpanel wordt vormgegeven
door team Bestuurs- en directieondersteuning en zal eind dit jaar worden opgepakt.
Pag. Vraag 17
13 ‘Het aantal complimenten is fors hoger dan verwacht.’ Kunt u dat nader toelichten?
2019 is het eerste jaar dat het meten van complimenten in de KPI’s is opgenomen. Sinds eind 2017 staat
er een complimentenformulier op de website. Pas vanaf dat moment zijn complimenten ook als zodanig
geregistreerd. Bij het opstellen van de KPI’s voor de begroting van 2019 was dus nog weinig betrouwbare
historische informatie beschikbaar om een goede schatting van de aantallen te doen. We zijn erg blij dat de
verwachtingen overtroffen zijn.
Pag. Vraag 18
15 Er wordt op deze pagina het een en ander vermeld over de voorziening wachtgeld. Hoe moeten we
die tekst lezen in relatie met pagina 118 waar vermeld staat dat er een saldo is in de voorziening
wachtgeld voormalige bestuurders van 832.113 euro?
De voorziening wachtgeld voormalig bestuurders had per 1-1-2019 een saldo van € 458.739. In 2019 is er
gestort in de voorziening: de vaste storting van € 147.850 en de extra storting van € 611.432. Totaal €
759.282. Daarnaast is er aan verplichtingen onttrokken € 385.908. Per saldo maakt dit per 31-12-19 €
832.113.
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VVD
Pag. Vraag 19
14 Personeelslasten. In vorige jaren waren er cijfers over ziekteverzuim opgenomen. Waarom niet over
2019? Graag aangeven wat was het langdurig verzuimpercentage in 2019 en het verloop hiervan
over de periode 2013 – 2019? Wat was het totale ziekteverzuimpercentage in 2019 en het verloop
hiervan over de periode 2013 – 2019?
In de afgelopen jaren is het ziekteverzuim niet opgenomen in de jaarstukken van Stichtse Vecht. Om u
inzicht te geven in de verzuimpercentages van de afgelopen 6 jaar, verwijzen wij naar onderstaande tabel.
Er is in de afgelopen jaren vooral sprake van langdurig verzuim. Dit is te herleiden uit de
meldingsfrequentie die rond de 1 zit. De meldingsfrequentie is het aantal ziekmeldingen per werknemer
over een jaar. Overigens is het verzuimpercentage bij vergelijkbare gemeenten in 2019 5,8% (bron
personeelsmonitor gemeenten 2019). In het vervolg zullen we deze cijfers in de paragraaf bedrijfsvoering
opnemen.
Gemeente Stichtse
Vecht totaal
Verzuimpercentage*

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

5,9%

5,6%

4,7%

5,4%

6,0%

5%

5,5%

Meldingsfrequentie*

0,84

1,11

1

1,01

1,2

0,94

1,2

Nul verzuim*

53%

47%

48%

47%

38%

53%

37%

*GVN, Gemeentelijke verzuimnorm van gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoner
*Voortschrijdende jaarcijfers en exclusief zwangerschap
Voortschrijdende jaarcijfers hebben steeds betrekking op een periode van vier aaneengesloten kwartalen.
Steeds wordt het ‘oudste’ kwartaal weggelaten en het ‘nieuwste’ kwartaal toegevoegd.
Pag. Vraag 20
17 Vennootschapsbelasting. In de begroting was geen rekening gehouden met het afdragen van
vennootschapsbelasting. Toch is 233K afgedragen. Waarvoor werd vennootschapsbelasting
afgedragen en waarom was dit niet voorzien?
Het bedrag dat in de tabel staat is € 233,00 en niet € 233.000.
GroenLinks
Pag. Vraag 21
10 “Een nieuwe bestuursstijl
Een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
en het benutten van de aanwezige kennis in onze samenleving.”
In welke concrete projecten is gelijkwaardige samenwerking opgestart en welke projecten staan in
de planning? Is er al wat te zeggen over resultaten?
Op een participatieve manier samenwerken en betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties is al jarenlang van groot belang en vindt op verschillende manieren plaats. De behoefte en
mogelijkheden van participatie zijn in elke situatie anders. De organisatie heeft recent een
participatiekamer opgericht die vernieuwende tools voor deze samenwerking gaat onderzoeken, de rest
van de organisatie kan adviseren en nadenkt over de actualisatie van het gemeentelijk beleid op dit vlak.
Vernieuwende trajecten die op dit vlak zijn gestart zijn bijvoorbeeld het betrekken van kinderen bij het
vormgeven van een aantal speeltuinen en de doorontwikkeling van BRIT (ruimtelijk inrichtingsspel). In alle
projecten werken we participatief waar het meerwaarde heeft.
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Pag. Vraag 22
13 Het is helaas nog niet mogelijk om de klanttevredenheid op de verwerking van klachten te meten.
Waarom kan dit (op dit moment) niet?
De intentie was inderdaad om in 2019 ook de klanttevredenheid op de verwerking van klachten te gaan
meten. Dat bleek echter complexer dan vooraf was gedacht en door andere prioriteiten in 2019 is dat er
niet meer van gekomen. In 2020 wordt de huidige manier van meten geëvalueerd en dit wordt
meegenomen bij de aanbesteding van een nieuwe leverancier van het klanttevredenheidsonderzoek.
Pag. Vraag 23
16 Voor de productieve uren van deze medewerkers in deze periode kreeg Stichtse Vecht een
vergoeding van de BghU. Deze zijn verrekend met de kosten van uitvoering van de belastingtaken.
Vooraf was berekend dat dit 4.725 uur betrof. Bij de afrekening bleek dit, door langdurige ziekte van
medewerkers, maar 1.600 uur te zijn. Hierdoor zijn de kosten van uitbesteding hoger geworden dan
waar bij de Bestuursrapportage 2019 vanuit is uitgegaan.
Misschien heb ik de cijfers gemist, hoe staan de ziekte-verzuimcijfers ervoor in 2019 vergeleken
met andere jaren?
Zie antwoord vraag 19.
Maarssen2000
Pag. Vraag 24
14 De hogere personeelslasten worden onder ander toegekend aan extra kosten ziekte. We vernemen
dat er op een aantal afdelingen sprake is van onderbezetting en vernemen via Linked In dat er de
afgelopen tijd een flink aantal medewerkers is vertrokken bij de gemeente. Vraag van Maarssen2000
is het ziekteverzuim toe te rekenen aan de toenemende werkdruk. En wat is het ziekteverzuimcijfer
en de gemiddelde verzuimduur?
Zie antwoord vraag 19.
Pag. Vraag 25
15
•
Wachtgeldvoorziening> Begrijpt M2000 het nou goed dat de gemeente in deze in het
verleden foutief is geadviseerd of is de BBV- richtlijn aangepast?
•
Hoeveel wethouders kregen een Appa-ontslaguitkering van SV?
•
De BBV is niet aangepast, het heeft te maken met verschillende interpretaties van de regelgeving
op voorzieningen door verschillende accountants.
•
6 wethouders kregen een Appa-ontslaguitkering.
Pag. Vraag 26
16 Er wordt gerefereerd aan hogere kosten belastingsamenwerking. Gaat dit nog om de oude regeling,
of zijn deze kosten gemaakt om bij de BghU te komen?
Deze kosten zijn gemaakt om per 1 januari 2020 bij de BghU te komen. De hogere kosten zijn het gevolg
van onverwacht langdurig ziekteverzuim.
Pag. Vraag 27
16 Ook hier zijn er kosten in het kader van ziekteverzuim medewerkers. Zijn deze kosten veroorzaakt
omdat medewerkers niet gedetacheerd wilden worden? Dit zijn nl aanzienlijke hoge kosten?
Er kan niet ingegaan worden op individuele casuïstieken in het kader van de AVG.
Pag. Vraag 28
17 Hoe hoog was de verkoopsom van Beek en Hoff, hoeveel is daarvan gestort in huisvestingsreserve.
En hoe hoog waren de verbouwingskosten?
Zoals beschreven op blz. 31 is het pand Beek en Hoff verkocht voor € 2,96 mln. De restantboekwaarde
was € 2,37 mln. Het positieve verschil tussen verschil (€ 0,6 mln.) tussen verkoopopbrengst en
restantboekwaarde voegen we toe aan de reserve huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie. De
verbouwkosten gemaakt voor het GAK waren in totaal € 4,1 mln.
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PVV
Pag. Vraag 29
11 Hoe ver staat het met de digitalisering van oude dossiers?
Het digitaliseren van bouwdossiers bestaat uit twee delen: bewerken en digitaliseren. In 2019 is ruim 20%
van het bouwarchief bewerkt (gereed maken voor digitalisering). Hiervan is 50% gerealiseerd. De overige
50% wordt meegenomen in de planning van de komende jaren.
Pag. Vraag 30
11 Welk bedrag heeft het terugdringen van fraude en 2019 opgeleverd en wat heeft het gekost?
Om extra op de bestrijding van adresfraude in te zetten is een bureau ingehuurd dat daarbij ondersteunt en
huisbezoeken aflegt. De inhuur van dat bureau heeft in 2019 € 10.476 gekost.
Voor wat betreft de financiële baten: specifiek voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) krijgt de
gemeente vanuit het Rijk € 70 per afgehandeld LAA-signaal. In 2019 waren dat 57 signalen en is
€ 3.990 ontvangen voor het afhandelen van die signalen.
Het is goed om te benadrukken dat die kosten en baten niet eenvoudig tegen elkaar weggezet kunnen
worden. Ten eerste is het bestrijden van adresfraude breder dan alleen het nalopen van LAA-signalen. Het
omvat ook het zelfstandig doen van adresonderzoek en het bestrijden van onnodige briefadressen. Daar is
het betreffende bureau óók op ingezet. Dat levert echter geen directe financiële baten op. Ten tweede gaat
het bij de bestrijding van adresfraude vooral om de niet-financiële baten, zoals een hogere kwaliteit van de
Basisregistratie Personen en daarmee een meer betrouwbare overheid.
Pag. Vraag 31
11 Zijn er al uitkomsten van het KTO bekend en zo ja wat is deze uitslag?
Ja. Voor alle duidelijkheid: er is een continu lopend KTO op verschillende kanalen. De uitkomsten van 2019
zijn verwerkt in de volgende KPI’s op pagina 13: ‘waardering dienstverlening’ , ‘klanttevredenheid
vindbaarheid en kwaliteit van de informatie op de website’, ‘klanttevredenheid telefonische dienstverlening’,
‘klanttevredenheid Whatsapp’ , ‘klanttevredenheid Email’ , ‘klanttevredenheid balie dienstverlening’ en
‘klanttevredenheid huwelijken’.
Pag. Vraag 32
13 Hoe typeert u het % klachten opgelost binnen termijn en waar bestaat de verbeteractie uit?
Uiteraard zijn we niet tevreden met het % afgehandelde zaken binnen de termijn. Het gaat daarbij
overigens niet alleen om klachten, maar om alle brieven en overige post in het zaaksysteem. In de hele
organisatie is ingezet op het sneller afhandelen van zaken in het zaaksysteem en het beter registreren als
zaken eenmaal zijn afgedaan.
Pag. Vraag 33
Heeft de arbodienst onderzoek gedaan naar het hogere ziekteverzuim?
Ja, de arbodienst stelt jaarlijks een verzuimanalyse op en hier wordt ook gekeken naar de oorzaken van
het ziekteverzuim. Naar aanleiding van de jaarlijkse verzuimanalyse worden verbetermaatregelen
opgesteld en uitgevoerd.
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Streekbelangen
Pag. Vraag 34
11
•
De nieuwe bestuursstijl blijkt kort samengevat alleen communicatie en bezoeken te
omvatten.
•
Wat is de mate van tevredenheid van burgers over contacten met het College of individuele
collegeleden?
•
Kan/ gaat dat geënquêteerd worden?
•
Hoeveel contacten en wat is de kwaliteit van die contacten zijn er met individuele burgers
dan wel hun belangbehartigers?
•
Hoeveel contacten zijn er gevraagd en hoeveel geweigerd?
•
Onder een nieuwe bestuursstijl verstaan wij een bestuur dat vertrouwen geniet van inwoners en
op gelijkwaardige manier samenwerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties. Een van de manieren om samen te werken en in contact te staan met inwoners en
ondernemers is het maken van werkbezoeken, deelnemen aan openbare activiteiten en het
houden persoonlijke afspraken op uitnodiging. Een heldere communicatie van besluiten,
transparante participatieprocessen en een communicatieve organisatie zijn ook onderdeel van de
nieuwe bestuursstijl. Dit gaat niet alleen het bestuur aan, maar de hele gemeentelijke organisatie.
•
Tijdens hun contacten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties merken de
collegeleden dat hun belangstelling en aanwezigheid gewaardeerd wordt.
•
We zijn niet voornemens om dit te enquêteren.
•
Een vast onderdeel van het werk van een collegelid is het maken van werkbezoeken en aanwezig
zijn bij openbare activiteiten, dit gebeurt wekelijks. Daarnaast vindt er tussen inwoners,
ondernemers en collegeleden ook regelmatig niet georganiseerd contact plaats. De collegeleden
zijn gemakkelijk toegankelijk en staan open voor contact met de samenleving. De individuele
collegeleden wonen in de gemeente, behalve de burgemeester die deze zomer in Breukelen gaat
wonen. Zij worden regelmatig benaderd door inwoners en ondernemers in de kernen. Soms in
hun functie als wethouder en soms als mede-inwoner, buurtgenoot, lid van een vereniging of kerk.
•
Een centrale registratie van het aantal gevraagde contacten vindt niet plaats, derhalve kunnen wij
u op deze vraag geen antwoord geven. Elke aanvraag voor een contact wordt zorgvuldig
afgewogen en met reden omkleed toegestaan of geweigerd.
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2. Veiligheid
VVD
Pag. Vraag 35
19 Brandweerpost Nieuwer ter Aa. De nieuwe post wordt begin 2020 aanbesteed en de oplevering is in
het eerste kwartaal van 2020. Betreft het hier een zeer snel te realiseren bouwpakket of is de
opleverdatum niet correct?
Dit betreft een typefout. Oplevering is gepland in het tweede kwartaal van 2021. Wij hebben dit inmiddels in
de tekst aangepast.
GroenLinks
Pag. Vraag 36
18 We hebben uitvoering gegeven aan de doelen en prioriteiten van het (op 18 december 2018 door uw
raad vastgestelde) Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. De Veiligheidseffectrapportage over 2019,
waarin een terug- en vooruitblik gegeven wordt met betrekking tot de veiligheid, is eind maart 2020
gereed en wordt met uw raad gedeeld.
Hoe staat de uitvoering van het amendement wijkgerichte veiligheidscijfers/ monitoring ervoor?
Een memo hierover uit 2019 is in de Commissievergadering van 14 januari 2020 besproken. Er is destijds
met betrekking tot de kosten een tweetal vragen gesteld. Eind februari 2020 is hiervan een terugkoppeling
gegeven aan uw raad. De Veiligheidseffectrapportage wordt 30 juni in de raad besproken.
Maarssen2000
Pag. Vraag 37
18 Pilot flexibele camera Breukelen Noord.
Wij hebben van inwoners begrepen dat de camera zeer effectief heeft bijgedragen aan de
oplossing, maar toen eenmaal de camera was weggehaald er ook meteen weer een toename van
overlast is geconstateerd? Is deze perceptie ook de uwe? En is het wellicht verstandig om op deze
plek over te gaan tot een vaste camera?
De flexibele camera wordt ingezet als onderdeel van een aantal maatregelen. In Breukelen Noord was dit
ook het geval. Nadat de situatie in de wijk weer rustig was, is ervoor gekozen om het totale pakket aan
maatregelen te verminderen. Het weghalen van de camera in oktober 2019 heeft niet meteen geleid tot
toename van overlastmeldingen; van dit laatste is sprake vanaf begin april 2020.
Pag. Vraag 38
19 Er wordt wederom een personeelsmanagement probleem aan de orde gesteld: ditmaal De Boa’s.
Welke acties worden ondernomen om Stichtse Vecht tot een aantrekkelijke werkgever te maken en
Boa’s te werven dan wel wordt overwogen om uit het bijstandsbestand inwoners op te leiden tot
Boa?
2019 kenmerkte zich door een groter dan gebruikelijk verloop onder de Boa’s. Een directe oorzaak was de
landelijke vraag vanuit de Douane, met de Brexit op komst. De markt was dan ook erg lastig met veel
vraag en weinig aanbod, een landelijk probleem waar veel gemeenten mee te maken hadden.
Stichtse Vecht is reeds een aantrekkelijke werkgever voor Boa’s: er is een goede inschaling, afwisselend
takenpakket, ruimte voor ontwikkeling/ specialisatie en voldoende coaching. Daarnaast wordt er gestuurd
op kwaliteit en balans in het team. De vacatures staan open voor iedereen op basis van de functievereisten
kunnen mensen zelf bepalen of zij in potentie voor de functie geschikt zijn.
Pag. Vraag 39
21 Wat is de reden om bij het programma ondermijning personeel anders dan beoogd in de
organisatie weg te zetten?
Het is altijd de bedoeling geweest om bij de aanpak van ondermijning verschillende plekken binnen onze
organisatie te versterken. De reden hiervoor is dat het structureel werken aan weerbaarheid tegen
ondermijning het beste tot zijn recht komt als verschillende teams hier actief mee bezig zijn.
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat een enkele functie op een andere manier is weggezet binnen
de organisatie om de aanpak niet te vertragen.
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PVV
Pag. Vraag 40
18 Is Stichtse Vecht nu aangesloten op het informatiesysteem
Wij nemen aan dat u in dit verband het PGA-systeem bedoelt. Het systeem is operationeel en vanaf Q3
2020 sluiten wij hierop aan.
Pag. Vraag 41
18 Waarop baseert u de stelling dat er geen extra behoefte was aan uitbereiding van vaste
cameratoezicht mede gelet op het feit dat de doelstelling inzake criminaliteit oer 1.000 inwoners niet
behaald is en dat de camera in Breukelen Noord weer terug is?
Het plaatsen van (vaste) camera’s is onderworpen aan strikte regelgeving. Zo mag de inzet nooit op
zichzelf staan, maar kan het pas worden gebruikt als andere maatregelen niet voldoende zijn gebleken.
De flexibele camera wordt ingezet als onderdeel van een aantal maatregelen. In Breukelen Noord was dit
ook het geval. Nadat de situatie in de wijk weer rustig was, is ervoor gekozen om het totale pakket aan
maatregelen te verminderen. Het weghalen van de camera in oktober 2019 heeft in de rest van het jaar
2019 niet meteen geleid tot toename van overlastmeldingen; van dit laatste is sprake vanaf begin april
2020.
Pag. Vraag 42
19 Heeft u, vanwege de oplopende werkeloosheid door Corona, meer sollicitaties voor de functie van
Boa’s?
Deze vraag heeft geen betrekking op de Jaarstukken. Deze vraag kunt u via de reguliere procedure (art.
41) indienen.
Streekbelangen
Pag. Vraag 43
18 Is door de burgemeester, c.q. de locoburgemeester meegedaan aan alle door de VRU
georganiseerde opleidingen/ trainingen/ oefeningen op het gebied van crisisbeheersing? Aan
hoeveel aangeboden trainingen etc. is niet meegedaan? Dezelfde vragen voor de medewerkers met
een rol in de gemeentelijke crisisbeheersing.
De Burgemeester heeft in 2019, van de twee georganiseerde trainingen, de training Masterclass 2 van het
bestuurlijke oefenen gevolgd.
De locoburgemeesters (Wethouders) hebben de volgende trainingen gevolgd in 2019:
•
Introductiecursus strategisch management
•
Masterclass 2
•
Introductiecursus strategisch management
•
Introductie cursus Crisisbeheersing
Voor bestuurders geldt dat zij verplicht zijn de training te volgen voor nieuwe bestuurders. Vervolgens is
het aan de bestuurders zelf in te schatten welke trainingen zij willen volgen. Jaarlijkse wordt een
programma beschikbaar gesteld en kunnen bestuurders zich daar op inschrijven.
Alle medewerkers hebben de verplichte trainingen gevolgd. Een van de medewerkers heeft niet de
volledige 100% gehaald in verband met langdurige ziekte.

Pag. Vraag 44
18 Wat zijn “de gestelde richtlijnen”?
De VRU stelt elke jaar een OTO (Opleiden/ Trainen/ Oefenen) programma op. Dit programma geeft
piketmedewerkers de mogelijkheid om trainingen te volgen; enkele zijn verplicht, andere zijn vrijblijvend.
Alle piketmedewerkers nemen in ieder geval deel aan de verplichte trainingen.

- 13 -

Pag. Vraag 45
19
•
Worden de cursussen: “Hoe herken ik verdachte situaties?” en “Hoe spreek ik jeugd op
straat aan?” al gegeven?
•
Is het informatiesysteem waar mee de zorg- en veiligheidspartners elkaar kunnen
informeren al in gebruik? Zo nee, wanneer komt dit wel in gebruik.
•
Deze cursussen staan gepland voor 2020.
•
In het derde kwartaal van 2020 wordt aangesloten bij het informatiesysteem van de zorg- en
veiligheidspartners.
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3. Fysiek domein
PVDA
Pag. Vraag 46
22 Er wordt gesproken over het ondersteunen van een pilot van inwoners om Tienhoven aardgasvrij te
maken. Kunt u aangeven in welke fase deze pilot zich bevindt?
Er is een aantal onderzoeken uitgevoerd waaronder groen gas (loopt nog), energieverbruik, alternatieven
voor aardgas, onderzoek kleinschalige aquathermie, onderzoek naar aanwezige warmtebronnen.
Pag. Vraag 47
23 Onder het kopje ‘Openbare ruimte’ 3e bullit wordt gesproken over de extra impuls van 150.000 euro
voor achterstallig groenonderhoud. Heeft een en ander geleid tot minder klachten van bewoners of
andersoortige reacties?
Deze 150.000 is ingezet ten behoeve van werkzaamheden zoals deze ook zijn genoemd in de
programmarekening (extra impuls voor achterstallig groenonderhoud. Dit betreft voornamelijk het
noodzakelijk onderhoud op het gebied van kappen, snoeien en planten van diverse bomen in onze
gemeente). Dit heeft zeker geleid tot minder klachten, omdat sowieso het merendeel van alle eerder
gedane toezeggingen is uitgevoerd. Andersoortige reacties waren er ook in de vorm van complimenten,
maar ook “dat werd tijd” en “eindelijk” zijn veelgehoorde opmerkingen.
Pag. Vraag 48
23 Onder het kopje ‘Afval’ 2e bullit wordt het nieuwe afvalscheidingsstation vermeld. Het tweede
kwartaal 2020 is vrijwel voorbij. Wanneer kunnen we de uitkomsten wel verwachten?
De RIB hierover staat op de agenda van B&W van dinsdag 23 juni a.s. Daarna wordt de raad hierover
geïnformeerd.
Pag. Vraag 49
24 ‘… zoals een haltestudie Sweserenseweg …’Wat moet verstaan worden onder een haltestudie?
De provincie Utrecht is de concessieverlener voor het openbaar vervoer in de Gemeente Stichtse Vecht.
Om redenen van milieu, exploitatie, doorstroming en alternatief voor autogebruik is de provincie i.s.m. de
OV-maatschappijen op zoek naar mogelijkheden om het openbaar vervoer sneller en directer te laten
rijden tussen hoofdbestemmingen. Een van de OV-lijnen die hiervoor in beeld is bij de provincie, is de OVlijn door Zandweg-Oostwaard. Deze rijdt de route via Sluyswijk en de Binnenweg door de wijk. Het aantal
in- en uitstappers in deze wijk is zeer beperkt op alle momenten van de dag, terwijl de route door de wijk
fors langer is dan de meer voor de hand liggende route via de Sweserengseweg. Vanuit die optiek is de
provincie voornemens om de route door Zandweg Oostwaard te laten vallen en de route voortaan te gaan
rijden via de Sweserengseweg. Teneinde de OV-gebruikers uit Zandweg Oostwaard toch de mogelijkheid
te bieden om gebruik te kunnen blijven maken van het OV, wordt momenteel een studie uitgevoerd naar de
mogelijkheden om een haltepaar in de directe nabijheid van de rotonde Sweserengeseweg-Binnenweg aan
te leggen. De resultaten van deze studie zijn nu nog niet bekend.
Pag. Vraag 50
25
‘… zijn minder investeringssubsidies duurzame energie (ISDE) aangevraagd dan verwacht.’ Kunt u
aangeven welke reden dat gehad zou kunnen hebben?
Daar hebben we als gemeente geen zicht op. Een mogelijke verklaring is de negatieve publiciteit rondom
biomassa installaties.
Pag. Vraag 51
25 Kunt u bij benadering aangeven wat de ‘duidelijke daling van de hoeveelheid restafval in kg per
inwoner’ is.
Gemeentebreed betreft het een daling van 205kg per inwoner naar 193kg per inwoner. Voor het gebied
waar omgekeerd inzamelen is ingevoerd is een daling geconstateerd van 205kg per inwoner naar 80kg per
inwoner.
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Pag. Vraag 52
27 Op grond waarvan zou er nog eventuele planschade moeten worden uitgekeerd n.a.v. de randweg
Loenen?
In het bestemmingsplan Cronenburgh is de planologische mogelijkheid opgenomen om de Randweg
Loenen aan de Vecht te realiseren. Deze is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Het in de
dorpskern gelegen tankstation derft hierdoor echter inkomsten omdat minder verkeer door de dorpskern
gaat, zoals beoogd. Hiertoe heeft de eigenaar van het tankstation een verzoek om planschade ingediend.
Aangezien verzoeker het niet eens is met de hoogte van het vastgestelde planschadebedrag wordt
hiertegen geprocedeerd. Op dit moment wordt op de uitspraak van de Raad van State gewacht.
Pag. Vraag 53
28
•
Kunt u de kostendekkendheid 116% nader toelichten?
•
Is e.e.a. ook voor 2020 en de komende jaren te voorzien?
•
Op pagina 84 van de programmarekening vindt u de berekening van de kostendekkendheid. Bij
het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan van inkomsten uit de rioolheffing die voor 100%
de kosten dekken van de rioleringsactiviteiten. Zoals u kunt lezen op pagina 28 is er onder andere
op bepaalde onderdelen minder uitgegeven. Hierdoor bleek bij het opstellen van de
programmarekening 2019 dat er meer inkomsten waren dan dat hier uitgaven tegenover stonden.
Hierdoor is de kostendekkendheid meer dan 100%.
•
Bij het opstellen van iedere begroting wordt er rekening gehouden met 100% kostendekkendheid.
Lopende het jaar kan er op bepaalde onderdelen minder worden uitgegeven waardoor er een
kostendekkendheid van boven de 100% ontstaat. Het kan echter ook zijn dat er in een jaar meer
wordt uitgegeven dan voorzien bij het opstellen van de begroting. Dit heeft tot gevolg dat de
kostendekkendheid onder de 100% daalt. Omdat dit inzicht lopende het jaar pas ontstaat is dit op
voorhand niet te voorzien.
VVD
Pag. Vraag 54
23/24 Wonen.
•
Hoeveel woningen zijn door de corporaties onttrokken aan de sociale huur
woningvoorraad door verkoop of sloop in 2019?
•
Hoeveel woningen, van de in 2019 505 opgeleverde nieuwbouwwoningen, zijn door de
corporaties op eigen initiatief gerealiseerd in het sociale huur segment?
•
Hoeveel door andere initiatiefnemers opgeleverde sociale huurwoningen zijn door
corporaties overgenomen voor de verhuur en toegevoegd aan de portefeuille van de
corporaties?
•
De corporaties hebben in totaal 7 sociale huurwoningen verkocht, 5 door Portaal en 2 door Vecht
en Omstreken. Daarnaast heeft Portaal ook 1 woning teruggekocht. Per saldo zijn er dus 6
woningen aan de sociale woningvoorraad onttrokken. Bij Portaal gaat het met name om grote
eengezinswoningen met een huurprijs ruim boven de liberalisatiegrens die niet meer bij de
sociale doelgroep passen maar wel interessant zijn voor starters met een middeninkomen.
•
Van de in 2019 opgeleverde nieuwbouwwoningen zijn 10 sociale huurwoningen op eigen initiatief
door een woningcorporatie gerealiseerd. Dit betreft een sloop (8 woningen)/ nieuwbouwproject
(10 woningen) in Tienhoven.
•
In Breukelen zijn 11 woningen door een andere partij gerealiseerd en na oplevering turnkey aan
een woningcorporatie voor verhuur in de sociale huursector overgedragen
Pag. Vraag 55
31 Baten. Waarom was bij de verkoop van Beek & Hoff geen rekening gehouden met de
restboekwaarde?
Bij de verkoop van Beek & Hoff is altijd rekening gehouden met de restboekwaarde.
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GroenLinks
Pag. Vraag 56
23 “We hebben een ‘ontwikkeltafel sociale woningbouw’ opgezet waar alle woningcorporaties en de
gemeente aan deelnemen. Hier worden kansen en ontwikkelpotenties in de gemeente Stichtse
Vecht onderzocht.”
Kan de raad inzicht krijgen in de (nieuwe) kansen , voortgekomen uit de ontwikkeltafel en is de
mogelijkheid van tiny houses ook besproken?
De nieuwe kansen, voortgekomen uit de ontwikkeltafel sociale woningbouw, zijn nog in een zeer prematuur
stadium. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het initiatief in Nieuwer Ter Aa. Deze kansen staan dan
ook nog niet concreet op papier. De mogelijkheid van tiny houses is hierbij niet besproken.
Maarssen2000
Pag. Vraag 57
23 De gemeente heeft de fysieke en administratieve controle en toezicht geïntensiveerd. Om hoeveel
manuren gaat dit en wat zijn hiervan de kosten? Zijn een deel van deze kosten te verhalen op de
aannemer? Zou een deel van deze controle ook weggezet kunnen worden bij getrainde vrijwillige
inwoners?
Een toezichthouder (inhuur) is 50% minder ingezet op dit dossier. Er is een nieuwe toezichthouder
aangesteld in vaste dienst (1 fte). Per saldo dus 0,5 fte extra capaciteit (€ 31.500). Deze kosten zijn niet
verhaalbaar op de aannemer. De hoeveelheid (extra) toezicht op het bestek is een eenzijdige keuze van de
opdrachtgever. Inzet van vrijwilligers is geen optie. Het bestek staat dit niet toe.
Pag. Vraag 58
23 Wonen: ook hier wordt aan gegeven dat de capaciteit op de afdeling niet voldoende is. En dat
externe inhuur ook moeizaam verloopt. Wat maakt Stichtse Vecht tot zo’n onaantrekkelijke
werkgever?
In uw technische vraag doet u een aanname dat Stichtse Vecht een onaantrekkelijke werkgever is.
Bovenstaande uit de jaarstukken geeft echter niet weer dat Stichtse Vecht een onaantrekkelijk werkgever
is. Het geeft daarentegen wel weer dat de arbeidsmarkt in 2019 steeds krapper is geworden en dat
Stichtse Vecht over een lage bezettingsgraad beschikt in vergelijking tot gemeenten in vergelijkbare
gemeenten. Overigens is de werving en selectie binnen Stichtse Vecht voor 96% succesvol verlopen.

Pag. Vraag 59
24 Omgevingswet:
Ook hier rapporteert u dat de menselijke bezetting een risico is voor de voortgang van het project.
Waarom wordt, gelet op de landelijke vertraging van invoer van deze wetgeving, niet op dit dossier
getemporiseerd?
Wij hebben inmiddels het projectteam volledig kunnen bemensen; lopende zaken waarvan zeker is dat zij
toch moeten gebeuren zetten wij door.
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Pag. Vraag 60
24 U stelt dat het verkeersonderzoek heeft aangetoond dat de kruispunten niet tot turborotonden
hoeven worden omgevormd, maar dat men kijkt hoe men op andere wijze de knelpunten zou
kunnen oplossen. Maarssen2000 heeft deze conclusie niet in het verkeersonderzoek kunnen
vinden. Verder is mijn fractie benieuwd waarom dit verschil in inzicht. Al in de Maarssense tijd is
juist in het kader van verminderde milieu- en geluidoverlast en verkeersveiligheid (aantal
verkeerslachtoffers en de intensiteit van de letselongevallen ligt vele malen lager) gekozen om deze
kruispunten om te vormen tot turborotonden. Een van de redenen was de ernstige flankbotsingen
die daar plaatsvonden. Wij zouden graag een overzicht van de analyses ontvangen als het gaat om
afwikkeling verkeerstromen, risicoverschillen t.a.v. verkeersslachtoffers en intensiteit
letselongevallen, de verschillen in hiaattijden, alsmede de verschillen in geluid- en milieubelasting.
Wat zouden de kosten zijn geweest voor aanleg van 2 turborotonden en wat zijn de kosten voor het
aanleggen van een Tovergroen verkeerslichtencircuit?
Uit het verkeersonderzoek waarnaar wordt verwezen is gebleken dat een turborotonde de
verkeersintensiteiten nu nog wel maar in de toekomst (2030) niet meer kan verwerken zonder dat er
filevorming optreedt. Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd en richtte zich op de verkeersstromen die de
kruispunten nu en in de toekomst krijgen te verwerken. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkeling
van de verkeersstromen en verkeersintensiteiten door de nieuwbouwontwikkelingen in de komende jaren in
Maarssenbroek (Planetenbaan, Haagstede, Bisonspoor). Begin 2020 is een aanvullend onderzoek
uitgevoerd naar de meest passende inrichting van de kruispunten gelet op het verbeteren van de
doorstroming van het verkeer en het verbeteren van de verkeerveiligheid. In dit onderzoek zijn analyses
uitgevoerd op de verkeersafwikkeling, ongevallen die hebben plaatsgevonden, op de inrichting van de weg
en de kruispunten en op de effectiviteit van de verkeersregeling. Over dit onderzoek is de gemeenteraad in
juni 2020 met een RaadsInformatieBrief op de hoogte gesteld. Voor de aanleg van de twee turborotonden
is in totaal een bedrag van 3 miljoen euro opgenomen in de begroting. De kosten voor de vervanging van
de bestaande verkeersregelinstallatie door een nieuwe en modernere versie moeten nog exact worden
geraamd. Overigens is dan geen sprake van een z.g.n. Tovergroen regeling, want daarmee wordt in
vaktermen een verkeersregeling bedoeld doe is afgestemd op de doorstroming op wegen met een groot
aandeel aan vrachtverkeer.
Pag. Vraag 61
25 CO2-reductie cijfers vallen enorm tegen. Wordt hierop lokaal beleid gemaakt? Welke
versnellingsacties denkt de gemeente te gaan nemen en welke ambities heeft ze zichzelf ten doel
gesteld?
Het gemeentelijke klimaatbeleid is niet een op een af te lezen in een daling van CO2 reductiecijfers. De
monitoringsgegevens worden op landelijk niveau bijgehouden (klimaatmonitor) die worden beïnvloed door
velerlei bovenlokale factoren. Bovendien gaat het om lange termijneffecten als we het hebben over CO2
reductie. Wat wij vandaag doen is niet vandaag of morgen af te lezen. Uiteraard werken wij aan acties
welke onderdeel zijn van de hele RES-samenwerking en van de te herschrijven routekaart (zie motie
“Nieuwe kaders voor routekaart duurzaamheid” 2 juni 2020.). De gemeentelijk ambitie is verwoord in het
Collegewerkprogramma.
Pag. Vraag 62
27 Wanneer wordt de geactualiseerde wegenbeheerplan aan de raad voorgelegd?
Op basis van de in het eerste kwartaal afgeronde weginspectie worden op dit moment de benodigde
onderhoudsmaatregelen bepaald. Aansluitend vindt in het derde kwartaal de integrale afstemming en
doorrekening plaats zodat in het vierde kwartaal 2020/eerste kwartaal 2021 de vaststelling kan
plaatsvinden.
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Pag. Vraag 63
27 Ook binnen dit programma zijn er duidelijk personeelsproblemen, zeker als het gaat om
buitenspelen en groen. Aangezien dit niet de eerste keer is dat op deze afdeling de personele
bezetting in de problemen geraakt, heeft men weleens overwogen de directie en managementlaag
van deze afdelingen geheel te reorganiseren?
Dit betreft een aanname en geen vraag die gekoppeld is aan de jaarrekening.
Pag. Vraag 64
29 1,6 miljoen overschrijding op dossier afval en omgekeerd inzamelen dat is nogal wat.
•
Welke ombuigmaatregelen gaat de gemeente treffen om dit tekort om te buigen?
•
Op welke wijze kan er met voldoende participatie versneld het omgekeerd inzamelen
gemeentebreed worden uitgerold.
•
Wanneer ontvangt de raad de evaluatie van de 1e pilots?
•
De totale overschrijding bedraagt 1,1 miljoen euro (ook de baten zijn ook toegenomen). De
overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (nieuwe
aanbesteding van de afvalinzameling in AVU-verband, invoering landelijke verbrandingsbelasting,
hogere verwerkingskosten van afval door marktwerking, lagere vergoeding voor oud papier). Op
deze autonome ontwikkelingen heeft de gemeente geen invloed zodat de afvalstoffenheffing
hierop moest worden aangepast om tekorten te voorkomen
•
Voor versnelling zien wij geen mogelijkheden omdat het participatietraject jaren geleden al is
gestart en iedere inwoner gelijk behandeld dient te worden (gelijkheidsbeginsel). Versnelling zal
leiden tot meer druk en daarmee meer weerstand. Door de extra investering in participatie aan de
voorkant in het informeel traject worden procedures in een latere fase zo veel mogelijk
voorkomen. Deze aanpak wordt door de betrokken inwoners hooggewaardeerd
Er is geen sprake van pilots. Inmiddels is in 5 kernen van Stichtse Vecht omgekeerd inzamelen ingevoerd
en zal dit voor de zomer van 2020 in 7 kernen het geval zijn
Pag. Vraag 65
30 Pagina 30 Spreekt over de complexiteit van het opstellen van een meerjaren
onderhoudsprogramma voor de geluidwerende voorzieningen. Welke geluidwerende voorzieningen
vallen hieronder.
Onder geluidwerende voorzieningen vallen de geluidsschermen. De Gemeente Stichtse Vecht heeft 27
geluidsschermen in beheer en onderhoud. Het scherm langs A2 bij Maarssen is het grootste en duurste
civiele kunstwerk dat in beheer is van de gemeente. Ook de schermen langs N230 zijn omvangrijk en
onderhoudsgevoelig door de toepassing van houten delen.
Pag. Vraag 66
30 Revindicatie. Hoezo is dit project nog niet afgerond? B) tegen welke m2 prijs wordt de grond nu
verkocht?
“Het college van B&W heeft op 19 november 2019 besloten om de binnen het project gehanteerde
kortingsprijs niet meer te hanteren voor nieuwe aanvragen. Aanvragen die na deze datum binnen zijn
gekomen worden buiten het project in behandeling genomen en daarvoor geldt de reguliere restgroenprijs
van € 183,60 per m2.
Voorafgaand aan het collegebesluit is het voornemen om de kortingsprijs te beëindigen aangekondigd. Dit
heeft geleid tot veel nieuwe aanvragen. Daarnaast was sprake van een achterstand bij de projectnotaris in
de notariële afwikkeling van de dossiers. Deze 2 aspecten hebben ertoe geleid dat de projecten niet in
2019 konden worden afgerond.”

PVV
Pag. Vraag 67
22 Hoe staat het met de pilot om Tienhoven aardgasvrij te maken?
De analyse is klaar. Er is een aantal onderzoeken uitgevoerd waaronder groen gas (loopt nog),
energieverbruik, alternatieven voor aardgas, onderzoek kleinschalige aquathermie, onderzoek naar
aanwezige warmtebronnen.
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Pag. Vraag 68
22 Wat waren de kosten om energie ambassadeurs op te leiden en wat heeft dit opgeleverd?
Er is 8.000 euro geïnvesteerd in het opleiden van energieambassadeurs tot gecertificeerde EPA (Energie
Prestatie Advies) adviseurs. Zij ondersteunen de stichting bij het uitvoeren van EPA-onderzoeken voor
bewoners. Die adviezen worden bijna altijd opgevolgd.
Pag. Vraag 69
23 Wanneer wordt het beleidskader inzake geschiktheid locaties voor zonneweides beschikbaar
gesteld?
De verwachting is januari 2021 in aansluiting op de aangenomen motie “Nieuwe kaders voor routekaart
duurzaamheid” van 2 juni 2020.
Pag. Vraag 70
23 Is het plan van aanpak voor de transitievisie warmte voor het aardgasvrij maken, welke waarover in
het eerste kwartaal van 2020 zou worden besloten, al gereed? Zo ja, wanneer kunnen we dit
verwachten?
In maart is het plan van aanpak door het college vastgesteld. Hierover is de Raad via een RIB
geïnformeerd.
Pag. Vraag 71
Als reden dat veel doelstellingen niet worden gehaald wordt de krapte op de arbeidsmarkt
opgevoerd. Geldt deze conclusie ook na de Corona crisis?
De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet inzichtelijk, maar de verwachting is wel dat de arbeidsmarkt
gaat aantrekken. Dit betekent echter niet direct dat hiermee de gevraagde kwaliteit en specialisme van
personeel gevonden gaat worden.
Pag. Vraag 72
27 Speelt PFAS nog een rol bij baggerprojecten?
Zoals u op pagina 27 kunt lezen, was het door de PFAS-problematiek niet mogelijk om in de tweede helft
van 2019 baggerprojecten uit te voeren. Inmiddels, juni 2020, zijn er landelijke normen, zodat
depothouders weer bagger mogen ontvangen en wordt er door de ODRU en RUD gewerkt aan provinciaal
beleid, over het omgaan met vrijkomende grond/bagger en de onderzoeksplicht (verwachting gereed: later
in 2020). PFAS speelt nog een rol, maar niet meer zodanig dat projecten stil liggen.
Pag. Vraag 73
30 Heeft het nieuwe CWP nog invloed op de overheveling van € 155.000,- voor duurzaamheid naar
2020?
Het nieuwe CWP heeft hier geen invloed op.
Pag. Vraag 74
33 Kwamen de extra kosten van € 100.000,- voor “verscherpt beleid uitkomend asfalt” uit de lucht
vallen?
Vanuit landelijke wettelijke milieuregels was het niet meer mogelijk om teerhoudend asfalt af te voeren naar
een stortlocatie voor hergebruik, maar diende dit thermisch gereinigd te worden. Het verschil in kosten
tussen storten en reinigen is aanzienlijk, voor de fase dus circa € 100.000,- Tijdens de
besteksvoorbereiding is dit wel meegenomen in de uitvoeringsraming, maar in de initiële kredietramingen
(2013) was kon dit nog niet worden voorzien.
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Pag. Vraag 75
33 Kunt u stellen dat de voorbereiding voor het project “aansluiten riolering aula Begraafplaats”
adequaat is geweest? Zo ja, kunnen de extra kosten van € 100.000,- nog verhaald gaan worden op
de aannemer?
Het aansluiten van de riolering aula begraafplaats Kockengen is meegenomen in de uitvoering van fase 4a
van Kockengen Waterproof. Deze begraafplaats en aula zijn in eigendom van de gemeente. De extra
kosten hiervoor bedroegen niet € 100.000,- maar ca. € 50.000,-. Bij de voorbereiding van dit projectdeel
was deze echter niet in deze fase meegenomen omdat deze buiten deze fasegrens viel en zou op een later
tijdstip worden meegenomen bij de uitvoering van fase 7.
Tijdens de uitvoering van de betreffende fase 4a bleek dat de aula van de begraafplaats niet op het riool
was aangesloten, maar dat deze via een septictank rechtstreeks op open water loosde. Dit is uiteraard
geen gewenste situatie, waarna besloten is om de aula alsnog op de riolering van fase 4a aan te sluiten.
Door het ontbreken van de juiste revisiegegevens van de aula van de begraafplaats was op voorhand ook
niet bekend of deze op het riool was aangesloten.
De oorzaak van deze extra werkzaamheden is logischerwijs niet aan de aannemer toe te kennen, dus
kosten kunnen ook niet verhaald worden.
Pag. Vraag 76
33 Kunt u stellen dat de voorbereiding voor het project “Aansluiten nieuwe riolering op bestaande
situatie” adequaat is geweest?
Door het ontbreken van revisiegegevens van de aula is er behoorlijk wat uitzoekwerk geweest wat
enigszins kostenverhogend heeft gewerkt. Behoudens die extra kosten is de voorbereiding adequaat
geweest.
Streekbelangen
Pag. Vraag 77
25 Het aantal opgeleverde woningen bedraagt 505.Blijkens planning (jaarrekening 2018) zouden er in
2019 447 woningen worden opgeleverd en in 2020 549. Is de opgave in de jaarrekening 2018 dan
wel juist geweest en waardoor wijkt die af? Wat is de actuele planning voor 2020, 2021 en 2022?
De oplevering van woningen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals verloop van procedures, wel of
geen beperkingen volgende uit onderzoeken en realisatiecapaciteit bij de ontwikkelaar/bouwer. Bij de
jaarrekening 2018 is een prognose gemaakt van het aantal op te leveren woningen in 2019. Die is in de
praktijk gunstiger uitgepakt. Voor 2020 staan ca 190 woningen geprognosticeerd, 2021 665 (waarvan
vooralsnog ca 100 “hard”” , groot deel betreft Planetenbaan en Haagstede waarvoor procedures lopen) en
voor 2022 is het te vroeg om een reële prognose te geven.
Pag. Vraag 78
25 Hoeveel woningen zijn er in 2019 aan de woningvoorraad onttrokken?
Zonder verder onderzoek is dit antwoord niet precies te geven maar het zal gaan om een marginaal aantal.
Woningen die worden gesloopt worden doorgaans teruggebouwd en vaker vervangen door een groter
aantal.
Pag. Vraag 79
31 Project afstoten vastgoed en ruimtelijke projecten: Wat waren de kwantitatieve doelen en hoeveel
zijn er daarvan gerealiseerd?
Bij de vaststelling van de kadernota vastgoed 2016 is tevens een shortlist af te stoten vastgoed vastgesteld
door uw raad. Bijgaand een overzicht van de stand van zaken per object.
Pag. Vraag 80
31 Waarom wordt er doorgezet met het omgekeerd inzamelen terwijl er in een aantal gemeenten dit
teruggedraaid wordt?
Deze vraag is reeds door ons beantwoord. Wij verwijzen u naar de antwoordmail die door ons is verzonden
aan de heer R. Roos d.d. 13 mei 2020 naar aanleiding van de door Streekbelangen gestelde technische
vragen over de verwerking van afval. Zie bijlagen.
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Pag. Vraag 81
31 Het is bekend dat er een oplossing komt voor het parkeren rond station Breukelen. Zijn er concrete
voornemens om te bevorderen dat het onbetaald parkeren t.b.v. treinreizigers voor inwoners van
SV mogelijk blijft?
Deze vraag heeft geen betrekking op de Jaarstukken. Deze vraag kunt u via de reguliere procedure (art.
41) indienen.
Pag. Vraag 82
31 Is bij de verkoop van Beek en Hoff rekening gehouden met de boekwaarde die omtrokken wordt aan
de vastgoedportefeuille en naar algemene middelen?
Zoals beschreven op blz. 31 is het pand Beek en Hoff verkocht voor € 2,96 mln. De restantboekwaarde
was € 2,37 mln. Het positieve verschil tussen verschil (€ 0,6 mln.) tussen verkoopopbrengst en
restantboekwaarde voegen we toe aan de reserve huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie.
Conform het raadsbesluit van 28 oktober 2014 is de opbrengst in de Programmajaarrekening 2019
toegevoegd aan de reserve huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisatie en niet vrijgevallen naar de
algemene middelen.
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4.

Sociaal

PVDA
Pag. Vraag 83
34 3e bullit: Wat zijn de risico’s en wat doet de gemeente om deze risico’s te vermijden?
We hebben een goed beeld van de risico’s en beheersmaatregelen. Op de risico paragraaf is
geheimhouding gelegd.
Pag. Vraag 84
34 5e bullit: Heeft de campagne van de Vrijwilligerscentrale nieuwe vrijwilligers opgeleverd?
Dat weten we niet want er wordt geen centrale registratie gevoerd van de meer dan 20.000 vrijwilligers in
onze gemeente.
Pag. Vraag 85
34 Laatste bullit: kunt u een nadere toelichting geven over de genoemde pilots? Welke pilots zijn dat
en wanneer kunnen we resultaten verwachten?
In de provincie zijn drie pilots gestart. Door de uitbraak van het coronavirus en het vrijwel stilvallen van het
vervoer zijn alle drie nog in de voorbereidende fase.
Het gaat om;
1. Alternatief voor regiotaxivervoer naar een drukbezochte locatie.
2. Het reduceren of wegnemen van mentale drempels bij gebruik van openbaar vervoer met behulp van
vervoersmaatjes.
3. Geïntegreerde app (daarnaast ook telefonisch advies) voor integraal vervoer: een reisadviesbureau.
Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten op welke termijn we resultaten kunnen verwachten.
Pag. Vraag 86
35 11e bullit: de overgang van Menzis naar DSW is ‘vlekkeloos’ verlopen. Kunt u dat nader toelichten?
Er zijn geen problemen opgetreden.
Pag. Vraag 87
35 3e bullit: Welke drie projecten zijn niet doorgegaan en waarom deze drie niet?
Over de projecten uit de nota Een sterke basis is gerapporteerd in RIB 15-2019.
Pag. Vraag 88
35 6e bullit: Wat is de huidige stand van zaken mbt de 100 geplande zorgwoningen? Welke definitie
van een zorgwoning is of wordt hierbij gehanteerd?
De ontwikkelaar -de firma Winter Trust- is in gesprek is met zorgverleners om te komen tot een concreet
programma met bijbehorend zorgconcept. De definitie ligt nog niet vast. Deze is afhankelijk van de
zorgverlener(s) waarmee overeenkomst(en) wordt/worden afgesloten. De zorgverleners verlenen zorg aan:
Mensen met fysieke of verstandelijke beperking (Indicatief programma: 30 wooneenheden)
Wonen met zorg (Indicatief programma: 48 wooneenheden)
Zelfstandig wonen met autisme (Indicatief programma: 20 wooneenheden)
Tijdens de informatieve commissievergadering Fysiek Domein op dinsdag 23 juni is door Winter Trust een
presentatie gegeven over de ontwikkeling Bisonspoor waarbij nader op dit onderwerp is ingegaan.
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Pag. Vraag 89
36 1e bullit: jeugdzorg was niet altijd in staat de dienstverlening op niveau te leveren. Kunt u de
gevolgen daarvan voor onze inwoners schetsen?
De zinsnede over dienstverlening van aanbieders die niet op niveau geleverd kan worden en de relatie
met de krapte op de arbeidsmarkt in de jeugdsector betreft algemene informatie over de sector. In
Stichtse Vecht is geen sprake van een verminderd beroep op voorzieningen. Er is dus ook geen sprake
van verminderde uitgaven voor de Jeugdwet. Er is nog steeds een toename van inzet jeugdhulp en
bijbehorende kosten. De stijging is evenwel minder snel gegaan dan de eerdere prognose. De inzet
vanuit de transformatiedoelen op eerder signaleren en normaliseren draagt hier mogelijk aan bij. Daar
waar inwoners te maken hebben met wachttijden bij jeugdhulpaanbieders wordt ingezet op
wachtlijstondersteuning om de vinger aan de pols te houden bij gezinnen.
Pag. Vraag 90
36 1e bullit: Waar zit de meeste krapte op de arbeidsmarkt?
Door het stijgende beroep op jeugdhulp en de kwaliteitseisen die gesteld worden aan
jeugdhulpmedewerkers (SKJ-registratie) is er een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft ook te
maken met een grote uitstroom en een hoog ziekteverzuim bij met name grote instellingen, Veilig Thuis en
de jeugdbescherming. We zien een groot verloop bij Gecertificeerde instellingen. In zijn algemeenheid is er
krapte in de zorg. (Zie hiervoor ook onderzoek naar verkenning arbeidsmarkt jeugdsector door Prismant
(2018) in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van V&J).
Pag. Vraag 91
36 4e bullit: ‘Doelmatigheid gaat voor rechtmatigheid’.: Wordt hier gedoeld op wat ook met de
‘Omgekeerde toets’ wordt bedoeld, en zo nee, wat is het verschil?
Nee, dat wordt er niet mee bedoeld. De omgekeerde toets is een door Stimulansz ontwikkelde methodiek.
In RIB 2019/60 is ingegaan op het werkproces van gemeente Stichtse Vecht.
Pag. Vraag 92
38 3e bullit: Er wordt gesproken over de afname van het aantal bijstands- cliënten. Kunt u bij
benadering deze afname kwantificeren?
Op 1 januari 2019 verstrekten wij 775 bijstandsuitkeringen. Op 31 december 2019 verstrekten wij 732
uitkeringen.
Pag. Vraag 93
40 5e bullit: U spreekt van ‘een zeer lange wachtlijst … bij het WMO-loket’. Kunt u aangeven welke
maatregelen u neemt of gaat nemen om deze wachtlijst te verkorten?
Van een wachtlijst was in 2019 sprake. Inzet van tijdelijk personeel en vervulling vacatures heeft er voor
gezorgd dat de wachtlijst is opgelost.
VVD
Pag. Vraag 94
34 3e bullit: Inkoop jeugdhulp en WMO. Welke risico’s zijn onderkend bij de zelfstandige inkoop van
deze diensten en zijn deze gekwantificeerd en van een risicoschatting voorzien?
We hebben een goed beeld van de risico’s en beheersmaatregelen. Op de risico paragraaf is
geheimhouding gelegd.
Pag. Vraag 95
36 5e bullit: WMO-loket. Het WMO-loket kende in 2019 een zeer lange wachtlijst. Is deze wachtlijst in
2019 toegenomen of afgenomen en welke maatregelen zijn er genomen om de wachtlijst te
verkorten?
Inzet van tijdelijk personeel en vervulling vacatures heeft er voor gezorgd dat de wachtlijst is opgelost.
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GroenLinks
Pag. Vraag 96
Waren ervoor 2019 al resultaten beoogd met de bezuinigingstaakstellingen voor het sociaal
domein? Zo ja, welke en zijn deze gehaald?
Nee, voor 2019 was er nog geen taakstelling. Wel was de opgave om de uiteindelijke uitgaven en
inkomsten in balans te brengen.
Maarssen2000
Pag. Vraag 97
34 Over de pilot ervaringsmaatjes kunt u resultaten benoemen, kunt u dat ook over de campagne
vrijwilligers zijn boegbeeld? Heeft dat daadwerkelijk tot meer vrijwilligers geleid?
Hier hebben we geen zicht op. Er wordt geen centrale registratie gevoerd van de meer dan
20.000 vrijwilligers in onze gemeente.
Pag. Vraag 98
36 De zinsnede ook de aanbieders zijn niet altijd in staat de dienstverlening op gewenst niveau te
leveren, behoeft uitleg. Dit is nl met het oog op kwaliteit van zorg een zorgelijke uitspraak. Kan de
wethouder hierover een RIB opstellen hoe men bijvoorbeeld overbruggingshulp of iets dergelijks
kan inzetten
De zinsnede over dienstverlening van aanbieders die niet op niveau geleverd kan worden en de relatie met
de krapte op de arbeidsmarkt in de jeugdsector betreft algemene informatie over de sector. In Stichtse
Vecht is geen sprake van een verminderd beroep op voorzieningen. Er is dus ook geen sprake van
verminderde uitgaven voor de Jeugdwet. Er is nog steeds een toename van inzet jeugdhulp en
bijbehorende kosten. De stijging is evenwel minder snel gegaan dan de eerdere prognose. De inzet vanuit
de transformatiedoelen op eerder signaleren en normaliseren draagt hier mogelijk aan bij. Daar waar
inwoners te maken hebben met wachttijden bij jeugdhulpaanbieders wordt ingezet op
wachtlijstondersteuning om de vinger aan de pols te houden bij gezinnen.
Pag. Vraag 99
40 Wat waren de doorontwikkelplannen van of voor het OCO. Waar was het budget voor bestemd.
Maarssen 2000 vindt dit zorgelijk omdat we juist koplopergemeente waren op dit dossier en OCO
heel belangrijk is.
Voor OCO zijn er vijf actielijnen benoemd:
1. Vergroten bekendheid en vindbaarheid OCO.
2. Vergroten bereik van OCO met name onder kwetsbare groepen.
3. Informele OCO meer in positie brengen en betere afstemming tussen informele en formele OCO.
4. Inzetten ervaringsdeskundigheid en het eigen netwerk binnen OCO.
5. Aandacht voor het meten en vergroten van de kwaliteit van OCO.
Deze actielijnen zijn de afgelopen maanden verder opgepakt. Zo is er onder ander een folder over OCO
breed verspreid. Daarnaast worden de actielijnen meegenomen in de nieuwe opdracht voor OCO 2021.
Daarvoor loopt nu een aanbesteding.
Pag. Vraag 100
40 Over huishoudelijk hulp een zorgelijk verhaal en bekend bij onze fractie. Is de gemeente
voornemens op het contract met de huidige leverancier op te zeggen en dit bestek opnieuw aan te
besteden. Zijn inwoners erop gewezen dat ze ook zelf met een PGB huishoudelijk hulp kunnen
inkopen?
De gemeente is niet voornemens het contract op te zeggen voor huishoudelijke hulp. We zien dat het
personeelstekort door de aanbieders voor een groot deel is opgelost. Inwoners worden altijd geïnformeerd
over de mogelijkheden van een PGB.
PVV
Pag. Vraag 101
36 Waarom is de indicator “% 12 t/m 21 jarigen met een delict voor de rechter” niet ingevuld?
Zoals u direct onder de tabel kunt lezen vindt meting 1x per 2 jaar plaatsvindt. Eerstvolgende meting vindt
plaats in 2020
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Pag. Vraag 102
37 Is het vermoeden van onrechtmatige staatsteun voor dorpshuis Nigtevecht juist gebleken?
Onze huisadvocaat heeft de subsidiëring van het Dorpshuis Nigtevecht onderzocht. Met betrekking tot de
vergoedingen voor de hypotheek is geconstateerd dat dit op gespannen voet staat met de voorschriften
voor staatssteun. Het oordeel of dit vermoeden ook daadwerkelijk onrechtmatige staatsteun betreft, is
voorbehouden aan de Europese Commissie. Om hierover uitsluitsel te krijgen moet het vermoeden gemeld
worden aan de Commissie die hierover binnen 2 jaar moet besluiten. Gedurende deze periode geldt het
stand-still beginsel en moeten alle betalingen worden opgeschort. Op het moment dat geoordeeld wordt
dat de verkregen subsidies onrechtmatig zijn, is de consequentie voor Dorpshuis Nigtevecht dat alle
subsidie die ontvangen is in relatie tot de hypotheek vanaf 1999 moet worden terugbetaald aan de
Gemeente. Daarbij komt, dat gelet op het feit dat het slechts een situatie met een beperkt gevolg is, de
Commissie waarschijnlijk de volledige termijn van 2 jaar zal benutten al vorens zij tot een oordeel komt.
Pag. Vraag 103
39 Volhard het college in haar standpunt om niet op te gaan voor de Prestatieladder Sociaal
Ondernemen nu er nog geen invulling is gegeven aan een SROI medewerker?
Het al dan niet invoeren van een Prestatieladder Sociaal Ondernemen houdt geen rechtstreeks verband
met de invulling van de functie medewerker SROI. De medewerker SROI is belast met de verzilvering van
social return afspraken in contracten.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO, bestaat uit twee componenten: Een vrij
toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En
een, na certificeringsproces, uit te geven keurmerk. De PSO wordt door veel gemeenten geaccepteerd als
(gedeeltelijke) invulling voor Social Return verplichting bij overheidsopdrachten en aanbestedingen. In ons
huidige inkoop en aanbestedingsbeleid is Social Return verplicht gesteld. Op dit moment is niet duidelijk in
welke trede van de PSO wij zitten. Er is geen inzicht nu wat het kost en hoeveel (ambtelijke) tijd dit vraagt
om actief deel te nemen aan het keurmerk. Dat zou in eerste instantie moeten worden onderzocht voordat
je een gewogen beslissing kunt nemen over wel of niet meedoen en welk niveau je wil bereiken als
organisatie. Het is onze prioriteit om de inkoopvolwassenheid van onze gemeente naar een hoger plan te
trekken alvorens wij een PSO gaan invoegen in het beleid.
Streekbelangen
Pag. Vraag 104
34 Inkoop jeugdzorg en WMO. Nu de gemeente zelfstandig gaat inkopen, is hierbij rekening gehouden
met mogelijke risico‘s?
We hebben een goed beeld van de risico’s en beheersmaatregelen. Op de risico paragraaf is
geheimhouding gelegd.
Pag. Vraag 105
36 In 2018/19 was er een lange wachtlijst voor het WMO-loket. Is deze wachtlijst inmiddels afgenomen
of toegenomen? En zijn er inmiddels maatregelen getroffen om ze af te laten nemen?
Van een wachtlijst was in 2019 sprake. Inzet van tijdelijk personeel en vervulling vacatures heeft er voor
gezorgd dat de wachtlijst is opgelost.
Pag. Vraag 106
37 De kosten voor rente en aflossing van dorpshuis Nigtevecht is on hold gezet, vanwege vermoeden
van staatsteun. Wordt het bedrag dat hiervoor gereserveerd was, overgeheveld naar de algemene
middelen of een potje voor de buurthuizen?
De subsidie waarmee deze kosten worden afgedekt is inderdaad on hold gezet, maar het dorpshuis betaalt
op dit moment ook geen rente en aflossing meer aan de gemeente. Kortom, er komt geen geld meer
binnen maar er gaat ook geen geld meer uit, per saldo is het resultaat dus nul.
Pag. Vraag 107
De meeste afwijkingen bij sociaal worden veroorzaakt door inhuur? Is het niet mogelijk meer fte te
creëren om de kosten van inhuur te beperken? Inhuur is in principe duurder dan vaste
medewerkers.
We werken met loonsom budget waar we vast personeel voor inhuren. Ook werken we met tijdelijke
projectbudgetten en/of subsidies. Uit tijdelijke budgetten kan je geen structureel personeel inhuren.
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Pag. Vraag 108
40 Gaan de kosten die betrekking hebben op de jeugdwet in 2020 stabiliseren? Of gaat het om een
structurele stijging van de kosten?
Deze vraag heeft geen betrekking op de jaarrekening 2019. Maar we verwachten ook in 2020 een stijging
van de jeugdzorg kosten. Dit heeft onder meer te maken met de omzet garantie, tariefontwikkelingen en
autonome groei.
Pag. Vraag 109
42 Wat zijn de consequenties voor het sociaal domein als blijkt dat de reserve uitgeput is?
Wanneer de reserve leeg is moet de dekking elders worden gevonden.
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5. Samenleving
PVDA
Pag. Vraag 110
44 6e bullit: bestemmingsplan de Vecht. Kunt aangeven wanneer dit bestemmingsplan behandeld gaat
worden in de commissie fysiek?
Op verzoek van het Presidium is de behandeling i.v.m. Corona uitgesteld tot na de zomer.
Pag. Vraag 111
45 Kopje Onderwijs 2e bullit: Welke ‘extra taken worden opgepakt’
De extra taken zijn gelegen in het oppakken van de doelgroep: leerlingen uit het Praktijkonderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs.
VVD
Pag. Vraag 112
46 Vergunningverlening. Ondernemers geven de vergunningverlening door de gemeente een 4,5. Zijn
er oorzaken bekend voor deze lage score en vindt er overleg plaats met ondernemers? Doen de
lage scores zich voor bij bepaalde soorten vergunningen? Zijn er acties ondernomen om de
tevredenheid van ondernemers te verhogen?
Het team Omgevingskwaliteit behandelt jaarlijks meer dan 1000 meldingen, vooroverlegplannen en Wabo
aanvragen. Ingevolge de anonieme ondernemerspeiling die betrekking heeft op 2019 hebben 12
ondernemers een onvoldoende gegeven. Dit beeld komt echter niet overeen met het continue
klanttevredenheidsonderzoek dat Stichtse Vecht zelf doet en waarin om feedback wordt gevraagd. In 2019
hebben 20 ondernemers gereageerd op het klanttevredenheidsonderzoek aangaande reguliere
omgevingsvergunningen, waarbij de mogelijkheid wordt gegeven de betreffende aanvraag te benoemen.
Gemiddeld wordt de afhandeling van een aanvraag met een 7 gewaardeerd. 9 ondernemers hebben een 8
of hoger gegeven en waren zeer te spreken over het contact met de gemeente. 4 respondenten gaven een
onvoldoende omdat de afgehandelde tijdsduur niet overeenkwam met de verwachting. Hierbij wordt
opgemerkt dat de reguliere omgevingsvergunningaanvragen in 2019 binnen de wettelijke termijnen zijn
afgehandeld waarvan 76% binnen 8 weken is afgehandeld.
GroenLinks
Pag. Vraag 113
45 “We zijn met verenigingen in gesprek gegaan over de harmonisatie van de buitensport, met als doel
het realiseren van een gelijke situatie voor alle buitensportverenigingen.”
In 2019 was er sprake van een gespannen situatie met verschillende verwachtingen, met name
voetbalverenigingen, is deze situatie al verbeterd?
We zijn nog volop in gesprek met de verenigingen.
Pag. Vraag 114
45 “Het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding en renovatie van het Broeckland College is afgerond,
met als conclusie dat renovatie met uitbreiding van het huidige Broeckland College financieel
gezien niet interessant is en dat het huidige buitenterrein bij een gerenoveerd en uitgebreid
Broeckland College klein is en moeilijk optimaal in te delen.”
Wat Is de huidige status, welke vervolgstappen worden nu genomen?
Momenteel voeren we een locatie onderzoek uit, om de mogelijkheden voor nieuwbouw op een passende
locatie in de gemeente te bepalen.
Maarssen2000
Pag. Vraag 115
45 Ontwikkeling scholeneilanden M’broek Zuid en Midden. De fractie van Maarssen2000 zou het prettig
vinden om hierover is een informatieve sessie bijgepraat te worden.
Op dit moment is er geen aanleiding om een informatieve sessie te organiseren.
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Pag. Vraag 116
46 Er staat dat er 5 VVV infopunten zijn gerealiseerd. Moet dat niet zijn gecontinueerd, waren al nl 5
punten?
Eerder zijn 5 VVV infopunten gerealiseerd. Deze zijn in 2019 gecontinueerd. Wij hebben dit inmiddels in de
tekst aangepast.
Pag. Vraag 117
47 Heeft de gemeente geen verklaring voor het hoger aantal VSV-ers, u vermoedt de arbeidsmarkt. Zou
het feit dat bijvoorbeeld de begeleiding van een sterk VO stopt bij 18jarigen ook een reden kunnen
zijn en het in de praktijk niet zo passend, passend onderwijs en het toenemend aantal
zwerfjongeren?
Nee, we hebben het vermoeden dat de arbeidsmarkt hier een rol in heeft gespeeld. Een specifieke analyse
hebben we niet. Wij sluiten uw suggestie niet uit.
Pag. Vraag 118
47 Er zijn extra middelen ingezet op leerplicht, maar als je de cijfers kijkt van het toenemend
ongeoorloofd verzuim, dan vraagt Maarssen2000 of de aanpak wel effectief is. Zeker nu na corona
tijd blijken een hoop leerlingen de prikkelvrije thuisomgeving te prefereren boven schoolgang.
Wordt daar nog extra aandacht aan besteed?
Of de aanpak op ongeoorloofd verzuim effectief is wordt gemonitord en besproken in het regionaal overleg.
De gemeente heeft geen rol in het al dan niet doorzetten van digitaal onderwijs als middel om meer
prikkelvrije omgeving te creëren voor bepaalde leerlingen.
Pag. Vraag 119
47 Ook binnen programma economie is er een capaciteitsprobleem. Maarssen2000 verbaasd zich echt
hierover. Een paar jaar geleden heeft men actief ingezet op het programma jonge ambtenaar, hoe
effectief is dat programma in de praktijk gebleken.
Wat is de personele opbouw op dit moment van de organisatie, wat is de gemiddelde diensttijd, wat
is de mobiliteit en is er een beeld te maken van leeftijd versus arbeidsverband.
Hoeveel medewerkers werken part time en wordt er inzet gepleegd om mensen meer uren aan het
werk te krijgen?
Onvoldoende personele capaciteit duidt in deze toelichting op de jaarstukken op de hoeveelheid formatie
die een programma tot zijn beschikking heeft en de hoeveelheid projecten die er zijn. De kengetallen die
vervolgens gevraagd worden hebben geen relatie met de personele capaciteit.
Pag. Vraag 120
48 Welke type aanvragen kunnen er gedaan worden om in aanmerking te komen voor LEA-gelden. Zou
bijvoorbeeld een Handje Helpen voor thuiszitters-project hier ook gelden van kunnen aanvragen?
Leerorkest, overgang po-vo, techniek, doorgaande lijn etc. zijn onderwerpen die van de LEA gelden
gedaan worden. Een subsidie aanvraag moet aan diverse criteria voldoen. De LEA-stuurgroep bepaalt
gezamenlijk of een subsidie wordt toegekend en is dus afhankelijk van de prioriteit die de stuurgroep aan
het thema heeft gegeven. Een aantal criteria zijn voorbeeldwerking en overdraagbaarheid, maximale
looptijd van 2 jaar.
Pag. Vraag 121
50 Baten (binnen)sport vallen allemaal tegen. Het is dat de gemeente in het kader van btwcompensatie de z.g.n SPUK gelden heeft ontvangen. Wat is de aanleiding dat er minder gebruik
wordt gemaakt van een kikkerfort bijvoorbeeld?
Wat is er niet juist aan de doorberekening aan scholen, zijn er teveel uren in rekening gebracht?
De afname van gebruikers van binnensportaccommodaties is in lijn met de landelijke trend. Het aantal
leden van verenigingen loopt terug, waardoor zij minder uur gebruik maken van sportzalen. Minder
inkomsten voor het Kikkerfort zijn het resultaat van een mooie zomer in 2019.
De doorberekening aan de scholen is juist. Jaarlijks worden de kosten voor het schoolgebruik van
gymzalen intern doorberekend aan de onderwijs posten. De interne overboeking voor de sportzalen die in
beheer zijn van Sportfondsen Nederland, zijn dubbel uitgevoerd.
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Pag. Vraag 122
51 Wat valt er onder taakveld media en waarom is daar budget over?
Het taakveld Media bestaat hoofdzakelijk uit de budgetten met betrekking tot het bibliotheekwerk en de
bijdrage aan de lokale omroep Stichting RTV Stichtse Vecht. De onderschrijding is ontstaan doordat de
kosten voor bibliotheekgebouw Maarssen lager uit zijn gevallen dan begroot. Enerzijds is het plan dat de
bibliotheek binnen afzienbare tijd verhuist. Om geen desinvestering te doen is het onderhoudsniveau
hierop aangepast. Anderzijds vielen de energielasten lager uit dan geraamd.
PVV
Pag. Vraag 123
45 Wat gaat er gebeuren met het Broeckland College nu renovatie financieel niet interessant is?
Momenteel voeren we een locatie onderzoek uit, om de mogelijkheden voor nieuwbouw op een passende
locatie in de gemeente te bepalen.
Pag. Vraag 124
46 Wat gaat u doen om de tevredenheid bij ondernemers te vergroten?
Doorlopend werken we aan onze dienstverlening aan ondernemers. Dit zijn activiteiten zoals; structureel
overleg met ondernemersverenigingen, bedrijfsboeken, organisatie van bijeenkomsten en inzet van
accountmanagers. Daarnaast hebben we een plan van aanpak opgesteld voor het opzetten van een
ondernemersloket. We geven op dit moment nog geen uitvoering aan dit plan, vanwege noodzakelijke
prioriteiten door Corona. Vanwege de corona-vragen is er nu een helpdesk actief voor een integrale
aanpak voor de vragen van ondernemers, inwoners en organisaties. Zodra de situatie het toelaat wordt er
verder gewerkt aan het opzetten van een ondernemersloket.
Pag. 125
Hoe komt het dat met name bij dit programma de ramingen bij lange na niet behaald worden (zowel
positief als negatief)?
Voor de toelichting op afwijkingen binnen de programma’s verwijzen we door naar de toelichting op deze
programma’s in de Programmarekening.
Streekbelangen
Pag. Vraag 126
43 Wat is de reden dat de te bereiken doelstelling in 2019 mbt “een passend voorzieningenniveau per
kern” niet meer staat vermeld i.t.t. de jaarstukken 2018? Is dat doel in 2019 losgelaten?
Dit is geen technische vraag, maar we laten het doel in 2019 geenszins los.
Na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we het Collegewerkprogramma opgesteld.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 (dit vindt in 2018 plaats), hebben we de doelstellingen
laten aansluiten op de doelstellingen zoals deze destijds in het CWP stonden aangegeven.
De doelstellingen in de Programmabegroting 2019 zijn, ten opzichte van de Programmabegroting 2018,
anders geformuleerd, maar het dekt nog steeds de lading.

- 30 -

Pag. Vraag 127
45
•
Staan de scholen op een investeringslijst?
•
Of zijn er bestemmingsreserves voor scholen?
•
Zo nee, waarom niet?
•
Past nieuwbouw binnen de begroting?
•
Nee, voor de scholen wordt een planning gehanteerd voor het schouwen vanaf 40 jaar levensduur
van het gebouw. Uit dergelijke schouwen komen verschillende conclusies voort, bijvoorbeeld
vervangende nieuwbouw, uitbreiding (bekostiging door de gemeente) of inpandige aanpassingen
(bekostiging door het schoolbestuur). Zodoende wordt zichtbaar op welke locaties en wanneer
mogelijke investering in schoolgebouwen aan de orde kunnen komen.
•
Er is de Reserve Onderwijshuisvesting. Deze wordt jaarlijks gevoed met het niet aangesproken
deel van de stelpost onderwijshuisvesting. De Reserve Onderwijshuisvesting wordt benut voor
herstel van constructiefouten, het afboeken van restant boekwaardes van schoolgebouwen en/of
andere eenmalige (voorbereidings-) kosten in verband met scholenbouwprojecten te dekken.
•
Er is een bestemmingsreserve, zie boven.
•
De middelen in de Reserve Onderwijshuisvesting worden voor beperkte doelen ingezet (zie
boven). Van de stelpost onderwijshuisvesting is vastgesteld dat deze op basis van de huidige
projectplanning eind 2022 leeg zal zijn. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor
adequate onderwijshuisvesting. Dekking van de kosten voor onderwijshuisvesting is gelegen in de
uitkering uit het Gemeentefonds, die een aantal componenten bevat gerelateerd aan
onderwijshuisvesting. Er is geen geoormerkt budget voor onderwijshuisvesting. In de
begrotingscyclus wordt alleen een krediet voor een nieuwe investering meegenomen als die
investering gebaseerd is op concrete plannen, die ook financieel gekwantificeerd zijn en waarvan
de realisatie met een redelijke mate van zekerheid gepland kan worden. De jaarlasten van een
nieuwe investering komen in de begroting en rekening terecht in de 1e jaarschijf na het jaar van
afronding van het bouwtraject / project. Vanaf dat moment worden investeringslasten /
kapitaallasten zichtbaar in de jaarlijkse exploitatie.
Pag. Vraag 128
45 Zijn de projecten ‘jongeren op gezond gewicht’ en: ‘gezonde buurten‘ in 2019 voortgezet?
Ja, deze zijn voortgezet.
Pag. Vraag 129
47 Wat is er in 2019 gedaan aan leerlingen die ongeoorloofd afwezig waren op de scholen?
In RIB 2020-24 is de raad geïnformeerd over de uitvoering van Leerplicht middels de toezending van het
jaarverslag van Regionaal Bureau Leerplicht.
Pag. Vraag 130
48 Waar staat LEA voor? Dit is niet op te maken uit de tekst.
LEA staat voor de Lokale Educatieve Agenda. Wij hebben dit inmiddels in de tekst aangepast.
Pag. Vraag 131
49 Zijn er in 2019 net als in 2018 combinatiefunctionarissen en sportcoaches actief geweest?
Eenzelfde aantal?
Ja, het gaat om hetzelfde aantal.
Pag. Vraag 132
50 Wordt de SPUK uitkering eenmalig verstrekt of wordt in 2020 ook een uitkering verwacht als
gevolg van de gewijzigde wetgeving?
In 2020 wordt ook een uitkering verwacht als gevolg van de btw-wijziging. Deze wordt naar rato over de
gemeenten verdeeld.
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Pag. Vraag 133
54 Welke nadelen worden bedoeld bij het risico fonds Sociaal Domein waardoor de reserve de
afgelopen jaren in omvang is afgenomen?
De tekorten op de beschikbare budgetten werden gedekt uit de risicoreserve. Nadeel is een ander woord
voor tekort.
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
VVD
Pag. Vraag 134
54 Risicofonds Sociaal Domein. “De reserve is door nadelen in het domein de afgelopen jaren in
omvang afgenomen”. Welke nadelen worden hier bedoeld of zou tegenvallers of onttrekkingen een
betere formulering zijn?
Hiermee bedoelen we financiële tegenvallers (nadelen). Deze worden opgevangen vanuit de risicoreserve
Sociaal Domein.
Pag. Vraag 135
60 Solvabiliteitsratio. In 2018 was de solvabiliteitsratio 25%. In 2019 27%. Een stijging van 2%. In de
tekst staat echter dat er sprake was van een daling. Is het genoemde percentage voor 2019 correct
of de tekst? Als de tekst correct is wat is dan het correcte percentage?
Het genoemde percentage is correct, de solvabiliteitsratio is gestegen o.a. door vrijval van de voorziening
wegen (op aangeven van de accountant). De tabel is hierop aangepast, echter wij hebben verzuimd de
tekst aan te passen. Naar aanleiding van uw vraag hebben wij de tekst inmiddels aangepast.
GroenLinks
Pag. Vraag 136
56 Weerstandsvermogen
Sociaal domein
De 3 grootste risico’s die binnen het taakveld Sociaalspelen betroffen bij de Begroting 2019: …
Zijn er inmiddels nieuwe risico’s ontstaan gedurende het jaar 2019?
Ja, in 2019 zijn op het sociaal domein nieuwe risico’s onderkend die in het risicomanagement van de
gemeente zijn opgenomen. Het betreft risico’s op het gebied van jeugdhulp (zoals een hoger beroep op
jeugdhulp en stijging van de kosten), een hiaat in zorgvoorzieningen ingeval van liquidatie of het zich
terugtrekken van (grote) zorgaanbieders, de mogelijk lagere rijksbijdrage WSW door afwijkingen in
aantallen en algemene risico’s op de begroting van Kansis. Daarnaast zijn er gedurende 2019 ook risico’s
vervallen door risico beperkende maatregelen die Stichtse Vecht in het sociaal domein heeft getroffen bijv.
op het gebied van persoonsgebonden budgetten (PGB’s), het facturatieproces en doorverwijzing buiten het
zicht van de gemeente om.
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Maarssen2000
Pag. Vraag 137
55 Hoe kan het dat er geen beheersplan civiele kunstwerken was? Er was ook al een verouderd
beheersplan wegen. Op pag. 50 staat dat beheer en onderhoud kunstwerken niet op schema ligt.
Ook bij sportlocaties en dorpshuizen lezen we dat er achterstand in herstelwerkzaamheden is. Wat
is er in de afgelopen jaren gebeurd? Hoe is dit uitlegbaar. Wat is er de afgelopen jaren dan met de
budgetten gebeurd? Hoe kan het dat de MJOP’s niet op orde zijn? Hoeveel manuren zijn er
werkzaam bij de gemeente zelf om dit soort beheerplannen op te stellen en tot uitvoer te brengen.
Welke afdeling(en) is/zijn verantwoordelijk voor deze beheers- en onderhoudsplannen. Hoeveel
reserves zijn er die te maken hebben met achterstallig onderhoud en zijn deze ook echt gealloceerd
voor dit doel of zijn deze gelden inmiddels ingezet voor andere zaken?
Wat valt er onder IBOR?
Zoals aangeven ligt gebrek aan capaciteit ten grondslag aan het ontbreken van een beheersplan civiele
kunstwerken. De verwachting is dat dit plan in september aan de raad kan worden aangeboden.
De meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed dateren van 2014 en zijn voor
een periode van 5 jaar vastgesteld. De afgelopen jaren is door capaciteitsgebrek een achterstand ontstaan
in het groot onderhoud van de vastgoedportefeuille.. De onderhoudsbehoefte van de vastgoedportefeuille
en de verwachte financiële consequenties van het wegwerken van het achterstallig onderhoud zijn
inmiddels inzichtelijk gemaakt. Alvorens de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door de raad kunnen
worden vastgesteld, is het noodzakelijk dat de raad eerste de uitgangspunten bepaalt bij een te nemen
besluit over de Vastgoednota 2020.
Voor het onderhoud van het vastgoed, civiele kunstwerken en wegen zijn gealloceerde reserves en
voorzieningen aanwezig. Voor zover deze op grond van de op te stellen beheers- en onderhoudsplannen
niet toereikend blijken te zijn, zal de raad in het kader van de begroting/kadernota worden gevraagd
aanvullende middelen beschikbaar te stellen.
Onder IBOR valt het dagelijkse beheer en onderhoud (dus niet groot onderhoud/reconstructie) van de
openbare ruimte.
PVV
Pag. Vraag 138
55 Kunnen wij (desnoods geheim) kennis nemen van de test “bij uitval van systemen”?
In de onderzoeksplannen en resultaten van zowel de test uitwijklocatie 2019 en de pentest 2019 is
detailinformatie opgenomen die niet buiten de gemeentelijke organisatie gedeeld kan
worden(vertrouwelijk). Derhalve wordt er via de Raadsinformatiebrief zeer beperkte informatie rondom de
test uitwijklocatie met u gedeeld. Beide rapporten kennen geen openbare- en geheime versie. Uw vraag zal
als informatieverzoek worden behandeld en de rapporten, met gedetailleerde bevindingen en
aanbevelingen, kunnen onder geheimhouding ter inzage bij de Griffie worden aangeboden.
Streekbelangen
Pag. Vraag 139
60 Waardoor is de belastingcapaciteit met ca 2% afgenomen t.o.v. 2018?
De belastingcapaciteit is ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen gerelateerd aan
de totale woonlasten. Van de totale belastingopbrengsten vormen de OZB, rioolrechten en
afvalstoffenheffing de woonlasten. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt afgezet tegen een landelijk
gemiddelde. Deze is altijd 100%. In 2019 is deze ruimte ten opzichte van het landelijke gemiddelde
gedaald.
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Onderhoud kapitaalgoederen
PVDA
Pag. Vraag 140
62 Er wordt gesproken over stresstesten. Hebben deze testen geleid tot bijstelling van beleid? In
welke gebieden zijn deze stresstesten uitgevoerd?
De stresstesten zijn uitgevoerd voor de gehele gemeente. De resultaten van de stresstesten dienen als
waardevolle input om eventuele (aanvullende) maatregelen te nemen tijdens de uitvoering van projecten,
herinrichtingen en groot onderhoud. Tot nu toe hebben de resultaten van de stresstesten nog niet geleid tot
bijstelling van beleid. In 2021 zal een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden opgesteld. Hierbij
zullen de (resultaten van de) stresstesten als waardevolle input dienen om het nieuwe beleid vast te
stellen.
Maarssen2000
Pag. Vraag 141
61
•
Op pagina 61 staat bij wegenonderhoud het bereiken van de aanbestedingsgrens. Betekent
het dat als we het Europees hadden aanbesteed er meer groot onderhoud had kunnen
worden verricht?
•
Nav dit onderwerp in 2019 was men gestart met het aanbesteden van de 2 turborotonden in
Maarssenbroek. Hoe ver was men in de procedure en zijn er kosten gemaakt om de
aanbestedingsprocedure te starten en mogelijkerwijs af te breken.
•
Nee dit is niet geval. We hebben de onderhoudswerkzaamheden die verricht moesten worden
gedaan. Europees kan natuurlijk tot hogere bedragen worden aanbesteed, waardoor meer
onderhoud kan plaatsvinden. Dan nog zijn we gebonden aan de aanbestede waarde van het
contract (met een betrekkelijke afwijking). Probleem bij de aanbesteding wegenonderhoud, was
dat door de jaren heen diverse aanvullende opdrachten zijn gegeven voor extra werkzaamheden.
De waarde van deze extra opdrachten moet ook worden meegeteld voor de totale
opdrachtwaarde. Die kwam daarmee boven de Europese grens uit. Dus wanneer dat bedrag
gebruikt is, kan je niet opeens beslissen tot extra onderhoud of ander meerwerk.
•
De procedure voor het werk voor de aanbesteding kruispunten Burg. Waverijnweg is nog niet
gestart.
Pag. Vraag 142
61 Openbare verlichting: wat is de stand van zaken in het kader van overnemen arealen OV? We zijn nl
aan het eind van de 3-jaar periode van overdracht.
Dagelijks onderhoud,
De openbare verlichting is nu sinds anderhalf jaar in beheer van de gemeente. De storingen aan de
openbare verlichting worden juist en tijdig opgelost. Het contact met de aannemer verloopt goed en we
krijgen steeds meer grip op de uitvoering.
Uitwerking beleidsplan,
Na vaststelling door de raad van het beleidsplan na de zomer worden op basis hiervan de
uitvoeringsplannen opgesteld. Deze uitvoeringsplannen zijn dus een nadere uitwerking van het beleidsplan
en worden met een projectmatige aanpak op straatniveau uitgewerkt. Bij de uitvoering wordt gestreefd
naar het integraal uitvoeren van de werkzaamheden met de overige disciplines in de openbare ruimte.
Pag. Vraag 143
62 Speelterreinen. Wat was het initiële uitvoeringsplan en tijdspad en wat is het huidige plan? Wat
gebeurd er met de budgetten van niet uitgevoerde taken?
Door capaciteitsproblemen is de inzet met name gericht geweest op het regulier onderhoud. Sinds kort is
de capaciteit weer op orde. De actuele budgetten blijven vooralsnog bestaan. De verwachting is, een groot
deel van het geactualiseerde plan nog in 2020 uit te voeren.
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Pag. Vraag 144
62 Hoe staat het met de harmonisatie van beheer van sportvelden? Wat is de actuele stand van zaken?
We zijn nog volop in gesprek met de verenigingen.
Pag. Vraag 145
62 Wat is de aanleiding geweest om de MJOP’s gebouwen vroegtijdig te actualiseren? Het huidige
loopt toch nog t/m 2024? Kan de raad een actualisatie ontvangen van wat er van het MJOP’s wel en
niet is uitgevoerd en wat er in de pijpleiding zit in percentages. Dus lopen we op schema of achter
op schema.
De MJOP’s zijn niet vroegtijdig geactualiseerd. De huidige meerjaren onderhoudsplanningen zijn in 2013
opgesteld en in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Conform de
gemeentelijke beleidskaders worden meerjaren onderhoudsplanningen iedere vijf jaar geactualiseerd. De
financiële consequenties naar aanleiding van de actualisatie worden verwerkt in de financiële
onderhoudsvoorziening voor het onderhouden van het gemeentelijk vastgoed. De structurele dotatie aanen de jaarlijks onttrekking uit de financiële onderhoudsvoorziening worden in het actualisatiejaar herzien.
De geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanningen en de financiële onderhoudsvoorziening dienen door
de gemeenteraad te worden vastgesteld. Met de voorgenoemde procedure voldoet de gemeente aan de
wettelijke kaders gesteld in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).
Het afgelopen jaar is de personele inspanning binnen het vastgoedbeheer ingezet op het inbeeld brengen
van het achterstallig onderhoud en het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanningen uit 2013. De
nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen worden in Q4 2020 gepresenteerd aan de informatieve
raadscommissie voorgelegd aan de raadscommissie. Bij een positief raadsbesluit in Q4 2020 kunnen de
groot onderhoudsactiviteiten worden voorbereid en aanbesteed. In de bestuurlijke rapportages wordt
verantwoording afgelegd over de procesplanning met betrekking tot het uitvoeren van de groot
onderhoudswerkzaamheden.
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Verbonden Partijen
Maarssen2000
Vraag 146
75 OdrU verwacht een kostenverhoging van 27%. Hoe vertaald zich dat naar de gemeentelijke
bijdrage? Dus hoeveel moeten de gemeenten aan de kostenstijging bijdragen.
De OdrU verwacht met de invoering van de Omgevingswet een kostenstijging van 27%. Dit is overigens
wel een verschuiving van taken en fte naar de ODRU vanuit Stichtse Vecht. De netto stijging is hierdoor
nog niet bekend.
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Balans en toelichting op de balans
Maarssen2000
Vraag 147
116/117 Pagina 116 en 117 zijn hetzelfde behalve dat zij de totale saldo’s het eerste saldo afwijkend is nl
30.416.097 en 30.459.562.
Wij hebben dit inmiddels aangepast.
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