Addendum op het
Collegewerkprogramma
Stichtse Vecht 2018 - 2022
"Realistisch, concreet en duurzaam"
VVD, Lokaal Liberaal, CDA, PvdA

Vooraf
De partijen VVD, Lokaal Liberaal, CDA en PvdA presenteren hierbij het addendum op het
Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 met het motto "realistisch, concreet en duurzaam".
Dit addendum zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.
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Inhoudelijke aanvullingen en wijzigingen
Programma 1 Bestuur
Onderwerp: Solide financieel beleid
We leven inmiddels in een andere financiële werkelijkheid dan in 2018 toen het
Collegewerkprogramma werd geschreven. Om een solide financieel beleid te kunnen blijven voeren,
maken wij de resterende periode met een realistische blik afgewogen keuzes voor wat betreft de
uitnamen van de algemene reserve. We respecteren de ondergrens met een weerstandsratio van 2.
We zullen alleen incidentele middelen (en dus geen structurele lasten) uit de algemene reserve
onttrekken die verband houden met actieve (beleids)keuzes die noodzakelijk zijn om de ambities van
het Collegewerkprogramma [hierna: CWP] te realiseren en die niet uitgesteld kunnen worden of die
dienen ter verlaging van bestaande risico’ s. We zullen actief toezien op de ambitie uit het CWP om
leges en heffingen kostendekkend te laten zijn.

Ruimte reserveren voor gevolgen Corona
Dit addendum is geschreven op het moment dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis nog niet
te overzien zijn. Duidelijk is wel dat er grote maatschappelijke, economische en financiële gevolgen
zijn. Vooruitlopend op meer inzicht in de kosten wordt voorlopig incidenteel een bedrag van
€2.000.000 beschikbaar gesteld om kosten en tegenvallers op te vangen. Dit is gebaseerd op een
voorzichtige inschatting van de kosten en de voorlopige aanname dat het Rijk 50% van de kosten van
gemeenten zal vergoeden. Het college wordt gevraagd om in aanloop naar de programmabegroting
2021 spelregels op te stellen voor besteding van het beschikbare budget.

Organisatie
Voor het realiseren van de bestuurlijke ambities en het naar een hoger plan tillen van de
dienstverlening aan inwoners en ondernemers, is het noodzakelijk dat de ambtelijke capaciteit hierop
aansluit. Op een aantal bestuurlijke ambities is er al langere tijd onvoldoende capaciteit (kwaliteit en
kwantiteit) beschikbaar. Daarnaast is het in zijn algemeenheid voor een gemeente met de grootte van
Stichtse Vecht door de huidige gespannen arbeidsmarkt lastig om medewerkers te binden. De krapte
vraagt erom als aantrekkelijke werkgever te investeren in de vaardigheden van eigen medewerkers en
het werven van nieuwe talenten.
Er wordt voor 2021 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van €375.000 om de urgente
knelpunten in de ambtelijke organisatie op te lossen en de dienstverlening te versterken. Dat geldt in
het bijzonder op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en juridische zaken.
Tegelijkertijd wordt aan het college de opdracht gegeven om te onderzoeken wat nodig is om
structureel de ambtelijke capaciteit en het strategische vermogen (kwalitatief en kwantitatief) te
versterken, de uitvoeringskracht te versterken en een aantrekkelijke werkgever te blijven.
Uitgangspunt is dat gedoseerd en weloverwogen, op basis van gefundeerde argumenten, ingezet kan
worden op versterking van de ambtelijke organisatie.
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Programma 2 Veiligheid
Geen wijzigingen op het huidige Collegewerkprogramma.

Programma 3 Fysiek
Energietransitie
De ambitie voor een duurzamere gemeente in 2030 is niet realistisch mede gezien de financiële
beperkingen. Hiervoor moeten in een te kort tijdsbestek -minder dan 10 jaar- zeer ingrijpende
maatregelen worden getroffen en middelen worden vrijgemaakt. Daarnaast vinden we breed
draagvlak onder de inwoners erg belangrijk. We willen daar voldoende tijd voor nemen. Tot slot gaan
de technische ontwikkelingen zo snel dat de verwachting is dat de komende jaren zich meer, betere
en goedkopere oplossingen aandienen dan nu voorhanden zijn. Daarom willen we nu niet alleen
inzetten op actueel gangbare oplossingen. Een voorbeeld hiervan kan zijn de ontwikkeling van het
gebruik van waterstof over het bestaande gasleidingennetwerk. We blijven werken aan een
duurzamere gemeente en gemeentelijke organisatie, maar hanteren daarvoor meer realistische
ambities:
-De ambitie voor het volledig opwekken van duurzame energie in 2030 laten we los en verleggen we
naar 2040, met een eventuele uitloop naar 2050 als 2040 niet realistisch blijkt te zijn. Immers, dit is
een ambitie voor de lange termijn en we kunnen nog niet de impact voorzien van toekomstige
ontwikkelingen zien. We sluiten hiermee nauw aan bij de landelijke duurzaamheidsafspraken,
waarvoor de basis ligt in het Nationaal Klimaatakkoord. De landelijke afspraken zijn 49% minder CO2uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.
-Voor de gemeentelijke organisatie verleggen we de ambitie naar 2030.

Vanzelfsprekend blijven we meewerken aan de afspraken van het Nationaal Klimaatakkoord en de
daaruit voortvloeiende Regionale Energie Strategie [hierna: RES]. De RES is voor ons leidend voor de
gemeentelijke klimaatambities. Tijdens deze coalitieperiode werken we niet mee aan aanvragen voor
biomassa en windmolens.
Door te temporiseren kunnen we de jaren 2020 en 2021 gebruiken om binnen duurzaamheid vooral
de focus te leggen op het creëren van draagvlak, het realiseren van onze wettelijke verplichting en het
gezamenlijk optrekken in de RES om de komen tot de RES 1.0. Ook hebben we meer tijd om
strategisch naar de vastgoedportefeuille te kijken en de verduurzaming van de gebouwen in de tijd te
laten aansluiten bij onder meer natuurlijke investeringsmomenten.

Ambities op het gebied van ruimtelijke ordening
Het onderzoek naar afstemming van ambtelijke capaciteit op het realiseren van de bestuurlijke
ambities van dit Collegewerkprogramma (zie programma 1) heeft specifieke aandacht voor de
(strategische) capaciteit in de ambtelijke organisatie om projecten op het gebied van ruimtelijke
ordening op te starten en uit te voeren. We richten ons op de verbetering van de dienstverlening op dit
gebied aan inwoners, betrokkenen en andere belanghebbenden.
Het past bij onze bestuursstijl dat we zoeken naar een moderne manier om met inwoners en andere
betrokkenen in gesprek te gaan over ruimtelijke projecten. In het kader van de Omgevingswet
onderzoeken we hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven. Een brede en representatieve

3

betrokkenheid van alle inwoners en belanghebbenden is daarbij leidend. We gaan actief met inwoners
en betrokkenen in gesprek over ruimtelijke projecten: groot of klein. Daarnaast willen we bij grote
bouwprojecten op het gebied van ruimtelijke ordening meer tijd reserveren voor uitgebreide
informatievoorziening voor zowel inwoners als raads- en commissieleden, bijvoorbeeld door het
organiseren van werkbezoeken.

Woningbouwopgave: betaalbare woningen
Er is inmiddels gedegen woningonderzoek gedaan door het bureau Companen, zodat per kern in
onze gemeente inzichtelijk is wat de behoefte is aan betaalbare koop en middeldure koop. Deze
resultaten worden als leidraad opgelegd bij nog de ontwikkelen nieuwbouwplannen in de betreffende
kernen, zodat daar maatwerk kan plaatsvinden.
De ontwikkeling van de OV Knooppunten Breukelen en N201 biedt mogelijkheden voor onderzoek
naar nieuwbouw. Deze scenario’ s zijn opgenomen in de Contour REP U16 als kansrijke
onderzoeksrichtingen. Stichtse Vecht gaat deze mogelijkheden serieus onderzoeken om te bekijken of
deze realistisch zijn. Het college rapporteert aan de raad over de uitkomsten van dit onderzoek en zal,
als blijkt dat deze plannen inderdaad realistisch zijn, voorstellen voorleggen aan de raad.
Het college voert een onderzoek uit om te bekijken of het opnieuw instellen van een starterslening een
haalbaar plan is om zo aan jongeren meer mogelijkheden te bieden om een betaalbare koopwoning te
verkrijgen.

Bouwen buiten de rode contour
In navolging van de provincie Utrecht blijft de gemeente Stichtse Vecht in principe terughoudend met
het toestaan van nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen in het landelijk gebied buiten de rode contour.
Echter, het landelijk en provinciaal ruimtelijk beleid voorzien in diverse mogelijkheden om ook in het
landelijk gebied medewerking te verlenen aan initiatieven. Wij willen binnen de kaders van deze
geldende beleidsregels, vanuit een “nee, tenzij- principe”, medewerking verlenen aan ontwikkelingen
als deze voldoen aan de bijbehorende voorwaarden en een bijdrage leveren aan de verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit en woningbouwopgave. Daarnaast zet de gemeente, overeenkomstig
toekomstig regionaal en provinciaal ruimtelijk beleid, in op het versterken van de vitaliteit van kleine
kernen en het benutten van de potentie van bestaande en nieuwe OV-knooppunten.

Onderhoud van de openbare ruimte
Wij vinden dat het onderhoud en beheer van de openbare ruimte beter kan en moet (bv. aanpakken
zwerfafval, graffiti, onkruidbestrijding). Hoge kwaliteit en verzorgde uitstraling van de openbare ruimte
is een verantwoordelijkheid van iedereen: gemeente en inwoners.
We willen de resterende contractperiode, welke afloopt op 31 december 2020, benutten om de
bestekken te optimaliseren en een solide basis te creëren voor een nieuwe aanbesteding. In de
voorbereiding op de nieuwe aanbesteding benutten we expertise uit het veld. Wij verwachten hiermee
een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan het onderhoud in de openbare ruimte.
We stellen eenmalig een extra budget beschikbaar voor zowel 2021 als 2022 van €100.000 om een
impuls te geven aan de verbetering van de openbare ruimte. En om intensief toezicht te kunnen
houden en te kunnen handhaven wordt vanaf 2021 de formatie hiervoor structureel uitgebreid met 2
FTE (126.000).
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Programma 4 Sociaal
Mantelzorgers
We willen graag in de resterende coalitieperiode een blijk van waardering geven aan mantelzorgers
en tegelijkertijd willen we de lokale ondernemers steunen. Daarom kiezen we er voor om in 2021 en
2022 eenmalig een voucher beschikbaar te stellen aan mantelzorgers, die zij kunnen verzilveren bij
lokale ondernemers. Hiervoor stellen wij een extra eenmalig budget beschikbaar van €100.000 in
zowel 2021 als 2022. Vanuit dit budget worden ook de uitvoeringskosten bekostigd. We zien erop toe
dat de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Programma 5 Samenleving
Speeltuinen
Bewegen in de buitenruimte vinden we belangrijk. Nadat in 2014 het beleid ‘ Buiten spelen natuurlijk’
is vastgesteld, zijn inmiddels 70 speelplekken opnieuw ingericht. Om verdere uitvoering te kunnen
geven aan het speelbeleid is extra budget nodig. Daarvoor wordt over de periode 2021-2024 een
investering beschikbaar gesteld van in totaal €600.000. De kapitaallasten daarvoor bedragen daarvoor
vanaf 2022 een oplopend bedrag, beginnend bij €11.500. Het succesvol uitvoeren van het beleid ‘
Buiten spelen natuurlijk’ is alleen mogelijk als we vast blijven houden aan het uitgangspunt dat het
aantal speelplekken teruggebracht wordt, zodat hiermee geld vrijkomt om bij andere speelplekken
beter onderhoud uit te voeren. Het zorgen voor veiligheid van bestaande speelplekken heeft prioriteit
ten opzichte van het vervangen en vernieuwen van speelplekken.

Vitaal Platteland
Het college geeft prioriteit aan het opstellen van een Visie Vitaal platteland. Deze visie wordt
betrokken bij de Omgevingsvisie Stichtse Vecht en de kansrijke onderzoeksplannen van de U16 zoals
genoemd in de Contour REP U16 (ontwikkelen buitengebied voor regionale recreatieve functie). Deze
visie wordt opgesteld in een participatief traject met betrokken inwoners en ondernemers en wordt in
het eerste kwartaal van 2021 aangeboden aan de raad.

Dierenwelzijn
Enige tijd geleden is het huidige contract met Huisdierenmeldpunt Utrecht opgezegd en inmiddels zijn
de voorbereidingen van een nieuwe aanbesteding in volle gang. Om de wettelijke taken uit te voeren
is een bedrag van 33.000 euro beschikbaar (betreft zwerfdier met eigenaar). Wij kiezen er voor om
ook de niet-wettelijke taken uit te blijven oefenen (betreft wild dier) en stellen hiervoor 20.000 per jaar
voor de komende 2 jaar beschikbaar.
Daarnaast heeft deze coalitie uitdrukkelijk oog voor de maatschappelijke functie van kinderboerderijen
en dierenweides. Zij spreken het voornemen uit om bij de begroting 2021 middelen vrij te spelen om
hen een financiële impuls te geven.

Opmerkingen
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Dit addendum is geschreven op een moment dat de meicirculaire 2020 nog niet bekend was. De
keuzes die zijn gepresenteerd in dit addendum zijn getoetst aan de criteria voor een solide financieel
beleid, zodat eventuele tegenvallers uit de meicirculaire 2020 nog opgevangen kunnen worden uit de
algemene reserve.
Verder is dit addendum geschreven op het moment dat de (financiële) gevolgen van de coronacrisis
nog niet of nauwelijks volledig te zijn overzien. Duidelijk is wel dat er grote maatschappelijke,
economische en financiële gevolgen zijn. Vooruitlopend op meer inzicht in de kosten wordt voorlopig
incidenteel een bedrag van €2.000.000 beschikbaar gesteld om kosten en tegenvallers op te vangen.
Dit is gebaseerd op een voorzichtige inschatting van de kosten en de voorlopige aanname dat het Rijk
50% van de kosten van gemeenten zal vergoeden. Het college wordt gevraagd om in aanloop naar de
programmabegroting 2021 spelregels op te stellen voor besteding van het beschikbare budget.
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