Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden
op dinsdag 18 juni 2019 om 19:30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te
Breukelen.
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1.

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering. De fracties Het Vechtse Verbond en Stichts Appèl zijn afwezig.
2.

Vaststellen agenda.

Maarssen 2000 zegt dat agendapunt 8 niet behandeld hoeft te worden, zij zullen de (in de raad van 7
mei aangehouden) motie intrekken nu er een toezegging ligt van de griffier, onder de voorwaarde dat
het college bevestigt dat zij de motie overneemt.
ChristenUnie-SGP heeft toch een vraag over de motie dus het agendapunt blijft staan.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4.

Concept jaarrekening 2018 en gewijzigde begroting 2019 voor BSWW

De fracties stemmen in met het voorstel.
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→ Kan als hamerstuk naar de raad.
5. Vaststellen diverse financiële verordeningen
Op verzoek van de voorzitter koppelt Arjan Wisseborn terug uit de auditcommissie; de verordeningen
zijn besproken en de auditcommissie stemt hier unaniem mee in.
Maarssen 2000 heeft een aantal vragen en suggesties over vooral de definities in de verordeningen
ingediend. Er is ambtelijk toegezegd de suggesties te verwerken. Zij zien een gewijzigde versie voor
de raad tegemoet.
De fracties stemmen in met het voorstel.
→ Kan als hamerstuk naar de raad.
6.

Evaluatie 'on demand' uitzendingen RTV Stichtse Vecht

De fracties spreken collectief hun dank uit aan RTV Stichtse Vecht.
PvdA vindt het vreemd dat de waardering van RTVSV onder de inwoners niet kan worden gemeten.
ChristenUnie-SGP wil doorgaan met RTV Stichtse Vecht, op basis van de aanname dat, ondanks dat
het niet kan worden gemeten, de inwoners dit positief ervaren en dit bijdraagt aan het zichtbaar
maken van het werk van gemeente en raad. Over 1 jaar wel een meting doen.
Jelle Hekman zegt dat er geen gegevens beschikbaar zijn waar je de waardering uit kunt halen. Hij
wijst op de verhouding kosten enquête en kosten RTVSV. Hij zal dit meenemen naar de organisatie
en kijken of kan worden meegelift met een enquête binnen de gemeente, waarbij dan ook vragen
over RTVSV kunnen worden meegenomen.
De fracties stemmen in met het voorstel.
→ Kan als hamerstuk naar de raad.
7.

Wijziging verordening rekenkamercommissie

Maarssen 2000 leest in het raadsvoorstel dat de meerkosten ten laste komen van het budget van de
rekenkamercommissie. Als dit betekent dat dit ten koste gaat van het onderzoeksbudget dan zou de
raad bij de begroting moeten kijken of reparatie nodig is.
De fracties stemmen in met het voorstel.
→ Kan als hamerstuk naar de raad.
8.

Motie PvdA, Maarssen 2000 en CDA over snelheid en transparantie afhandeling moties.

Het punt is ook al besproken bij agendapunt 2.
In reactie op de vraag van ChristenUnie-SGP wie de lijst bijhoudt zegt Jelle Hekman dat de raad
periodiek (ca 3 keer per jaar) gelijk met de lijst van toezeggingen een lijst met openstaande moties
ontvangt. De griffie werkt de lijsten bij, de verantwoordelijkheid voor de tekst m.b.t. de stand van
zaken ligt bij het college en de organisatie. Twee dagen na de raad worden de aangenomen moties
in het Bestuursinformatiesysteem gepubliceerd. In reactie op de vraag van Lokaal Liberaal zegt hij
dat de moties worden verwerkt vanaf de samenvoeging in 2011.
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De voorzitter concludeert dat de motie als hamerstuk voor de raad kan worden geagendeerd en dat
de burgemeester bij het agendapunt ‘vaststellen agenda’ hier een mededeling over zal doen wat
betreft de toezegging.
9.

Peilnotitie raadsrapporteurs verbonden partijen

Alle fracties, met uitzondering van de PVV, zijn positief over het invoeren van raadsrapporteurs
verbonden partijen. De VVD wil ook voor de nieuwe ‘beschut werken’- organisaties raadsrapporteurs
instellen. De fracties ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Liberaal en CDA zijn bereid een
raadsrapporteur voor te dragen. Streekbelangen zegt dat er al een soort van raadsrapporteurs zijn in
het Plassenschap Loosdrecht en Stichtse Groenlanden. Wel t.z.t. evalueren.
De PVV is tegen het voorstel en vindt het een verantwoordelijkheid van de commissies en raad, men
verwacht partij politieke invulling.
Over het vervolg zegt Jelle Hekman dat er overleg zal plaatsvinden met de coördinerend wethouder
verbonden partijen en de ambtelijke contactpersonen verbonden partijen. Dit zal leiden tot een
raadsvoorstel met een beschrijving van de rol, taken en verantwoordelijkheden van een rapporteur en
een formele oproep tot kandidaatstelling.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.12 uur.
Stukken ter kennisname
a. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften
b. collegebesluit Interbestuurlijk toezicht door provincie Utrecht – Beoordeling uitvoering
omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en Archiefwet 2017/2018
c. Gemeenschappelijke regeling BghU 2020
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.19-6-2019
JW
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