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Voorwoord 
 
 
Aan de lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezing 2018,  
 
 
Het huidige college (2014-2018) is bezig met de laatste afrondingen voordat er weer een 
nieuwe ploeg aantreedt na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart. Wij rekenen het tot 
onze verantwoordelijkheid om onze opdracht voor de periode 2014-2018 netjes af te ronden.  
 
Hierbij hoort ook dat we onze opvolgers een warm welkom heten en hen onze ervaringen en 
aanbevelingen meegeven voor de volgende periode.  
 
Wij hebben de afgelopen periode met veel inzet en plezier ons werk gedaan. We hebben te 
maken gehad met veel wisselingen in het college. Desondanks hebben we veel bereikt in 
samenwerking met inwoners, bedrijven, instellingen en partnerorganisaties. We dragen met 
een goed gevoel het stokje over aan een nieuw college.  
 
Een nieuw college betekent een spannende periode met een nieuw team, nieuwe energie, 
nieuwe politieke verhoudingen en een nieuwe politieke agenda. Dat vraagt er om dat veel 
zaken herijkt moeten worden. Wat is een handige portefeuilleverdeling? Hoe werken we 
samen binnen het college? Hoe houden we een scherpe focus? Hoe zorgen we er voor dat 
er een professioneel en effectief bestuurlijk/ambtelijk samenspel is? 
 
Met dit overdrachtsdocument willen we bijdragen aan een soepele overgang naar een nieuw 
college. Het doel van dit document is om u ervaringen en leerpunten van het huidige college 
mee te geven bij de coalitievorming en het opstarten van het nieuwe college. Dit document is 
tot stand gekomen op basis van gesprekken met de collegeleden in februari 2018.  
 
Het document is niet bedoeld als een inhoudelijke overdracht van lopende dossiers. 
Daarvoor zal tijdens de inwerkperiode van het college en de raad nog op een andere manier 
aandacht zijn. Daarnaast bieden ook alle wethouders hun opvolgers aan om hen bestuurlijk 
bij te praten.  
 
Het college 2014-2018 wenst het nieuwe college heel veel succes én plezier voor de 
komende periode! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marc Witteman,    Annette van Hussel      
Burgemeester    Gemeentesecretaris 
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1. Lessons learned en aanbevelingen 

 
1.1 Portefeuilleverdeling 
 
Collegiale verantwoordelijkheid en samenwerking over portefeuilles heen 
Maatschappelijke opgaven zijn complex en raken meerdere beleidsterreinen. Integraal 
samenwerken (over de portefeuilles heen) is daardoor de afgelopen jaren steeds belangrijker 
geworden. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de vergrijzing van de bevolking in 
Stichtse Vecht. Dit raakt niet alleen de portefeuilles Welzijn en Zorg, maar ook bijvoorbeeld 
de portefeuille Wonen voor het aanpassen van woningen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen wonen. Onderlinge afstemming en samenwerking is dan ook belangrijk om 
misverstanden en doublures te voorkomen. Dit geldt ook voor de organisatie die vanuit een 
integrale bestuurlijke aanpak aangestuurd moet worden.  
 
Het is belangrijk om als college ‘de handen vast te houden.’ Besluiten worden in het collectief 
genomen: door het gehele college. Door het benutten van de diversiteit, complementariteit 
en gedeelde verantwoordelijkheid kan optimaal binnen het college worden samengewerkt. 
De trend naar meer collectief teamwork is dus een logisch gevolg van de toenemende 
complexiteit van vraagstukken. Dit besef is belangrijk om als team optimaal te functioneren. 
Onze ervaring is dat dit lastig is in een politieke omgeving met veel verschillende belangen. 
Juist dan is het belangrijk om goed met elkaar af te stemmen,  samen de koers te bepalen 
en samen verantwoordelijkheid te dragen.   
 
In deze context wordt ook de aanbeveling gedaan om regelmatig als college actief te werken 
aan het team. Bijvoorbeeld door gezamenlijk  werkbezoeken af te leggen en tijd in te ruimen 
om grote of gevoelige thema’s te bespreken. Hierdoor wordt de cohesie in het college 
bevorderd en kan de organisatie effectief worden aangestuurd.  
 
Indeling portefeuilles 
Het is voor de slagvaardigheid belangrijk dat een logische indeling van de portefeuilles wordt 
gemaakt. Aandachtspunten voor de portefeuilleverdeling zijn: 
 

1) Waak voor te veel versnippering. De ervaring leert hoe meer wethouders, hoe meer 
versnippering van portefeuilles. Dit vraagt ambtelijk en bestuurlijk meer coördinatie en 
dus tijd en geld. Integrale advisering wordt bemoeilijkt.  

2) Zorg voor een evenwichtige verdeling van de portefeuilles om goed collegiaal te 
kunnen besturen. Dit betekent bijvoorbeeld een goede mix tussen geld gevende en 
geld verdienende portefeuilles.  

3) Zorg voor een logische bundeling binnen portefeuilles. 
4) Zo passen bijvoorbeeld RO en Grondzaken goed bij elkaar.  
5) Dit geldt ook voor de portefeuilles Monumenten en Cultuur en Recreatie. Deze 

portefeuilles hebben veel met elkaar te maken.  
6) De bundeling van de portefeuilles Economische zaken, Recreatie en Toerisme bij 

één wethouder heeft goed gewerkt.  
7) Voor de Recreatie portefeuille is het wenselijk tevens de Recreatieschappen bij één 

wethouder in te delen.  
8) De scheiding tussen Integrale handhaving en OOV is niet handig gebleken. Een 

logischere indeling is Handhaving bij de burgemeester te plaatsen. 
9) Maatschappelijk Vastgoed en Gemeentelijk vastgoed/huisvesting was verdeeld over 

twee wethouders. Gelet op de raakvlakken tussen beide portefeuilles wordt 
geadviseerd beide bij één wethouder onder te brengen. Dat geldt ook voor de harde 
kant (vastgoed) van Onderwijs.  

10) Bibliotheek kan uit de portefeuille Cultuur gehaald worden en ondergebracht bij het 
Sociaal domein, zoals dat eerder ook gedaan is met RTV Stichtse Vecht.  



 

4 
 

11) De portefeuille Onderwijs (zonder de ‘harde kant’) kan ondergebracht worden bij het 
Sociaal domein.  

12) Geadviseerd wordt de portefeuille Water overeind te houden. Mede gelet op o.a. 
klimaatadaptatie en bodemdaling in Stichtse Vecht verdient Water de aandacht. 

 
Portefeuille burgemeester 
Het college heeft Handhaving als gemis ervaren in de portefeuille van de burgemeester.  
Dit geldt ook voor het Evenementenbeleid. Bovendien zitten deze portefeuilles ook ambtelijk 
in hetzelfde cluster.  
 
Portefeuille Sociaal domein 
Nu er ook ambtelijk steeds meer wordt ingezet op integraal werken (over de teams heen, 
multidisciplinair onder leiding van één programmamanager), ligt het voor de hand om het 
sociaal domein onder te brengen bij één portefeuillehouder. In de huidige situatie, waarin we 
de opstartfase van de transitie inmiddels achter ons hebben gelaten, is dit ook mogelijk.. 
Eventueel kan Werk en Inkomen gekoppeld worden aan de portefeuille Economie, echter 
altijd wel met een duidelijke relatie met het sociaal domein.  
 
Omgevingswet en verdeling van portefeuilles 
Deze nieuwe wet wordt op 1 januari 2021 ingevoerd. De voorbereiding hiervan vraagt veel 
tijd en aandacht tijdens de komende coalitieperiode. De voorbereidingen zijn minstens zo 
groot als destijds bij de transitie in het Sociaal domein en raken meerdere portefeuilles. Dit 
roept de vraag op op welke manier afstemming binnen het college en aansturing van de 
organisatie het beste kan plaatsvinden. In het sociaal domein is ervaring opgedaan met het 
coördinerend wethouderschap. De ervaringen hiermee zijn niet voor een ieder onverdeeld 
positief. Een gelijkwaardige samenwerking en het gezamenlijk optrekken vanuit een 
algemeen belang blijken belangrijke uitgangspunten te zijn; een coördinerend 
wethouderschap is dan niet nodig, Het is belangrijk om de verantwoordelijkheden van dit 
grote project duidelijk bij aanvang van de coalitieperiode helder te omschrijven. Dit geldt ook 
voor relevante bestuursfuncties, zoals  bijvoorbeeld bij de ODRU. De 
eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk altijd bij het voltallige college liggen.  
 
Rolverdeling 
Binnen het huidige college is het wethouderschap op verschillende manieren ingevuld. De 
werkafspraken over de rolverdeling zijn als volgt: 

1. Vak wethouder,  

2. Projectwethouder, 

3. Gebiedswethouder.  

Deze rolverdeling was helder en goed werkbaar.  
 
Projectwethouders 
Voor grote projecten zijn projectwethouders aangewezen. De ervaringen hiermee zijn goed. 
Het is wel van belang kritisch te zijn wanneer iets als een project wordt aangemerkt. 
Projecten zijn veelal portefeuille-overstijgend. Voor de komende periode is de invoering van 
de nieuwe Omgevingswet een voorbeeld van een project dat meerdere portefeuilles zal 
raken. 
 
Het is de taak van de projectwethouder om de vak wethouders goed aan te sluiten. Dit kan 
bilateraal en in de wekelijkse B&W vergadering bij de rondvraag en actualiteiten. Om elkaar 
regelmatig bij te praten is het een tip om de agenda’s van de leden van het college op de 
dinsdag te blokkeren tot 14.00 uur, zodat onderlinge afstemming kan plaatsvinden. Of zodat 
het college bijgepraat kan worden op nieuwe ontwikkelingen.  
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Geadviseerd wordt om projecten onder verantwoordelijkheid te brengen van de vak 
wethouder wiens portefeuille het meeste raakvlak heeft met het project. Bijvoorbeeld grote 
projecten als Uitbreiding Nyenrode en Transformatie Planetenbaan (wat hoofdzakelijk een 
RO-karakter heeft) bij de wethouder RO. Op deze manier wordt afstemming (ambtelijk en 
bestuurlijk) zoveel mogelijk voorkomen, waardoor efficiënt gewerkt kan worden.  
 
Wethouder Verbonden partijen 
De vak wethouder Verbonden Partijen is destijds ingesteld op verzoek van de raad.  
Wij hebben hier positieve ervaringen mee. De wethouder Verbonden partijen richt zich vooral 
op de eenduidigheid. Terwijl de vak wethouder zich richt op de inhoud. Hierdoor is er een 
duidelijke rolverdeling. Dit zou ook in een volgend college goed kunnen werken.  
 
Gebiedswethouders 
Het idee achter de gebiedswethouder is voeding houden met de kernen en buurten door 
regelmatig deel te nemen aan verschillende bijeenkomsten. De gebiedswethouders worden 
gezien als ambassadeurs. Zij tonen betrokkenheid bij de buurten en zorgen voor draagvlak 
bij inwoners en raad. Hierdoor wordt de afstand tussen de samenleving en het college 
verkleind.  
 
De inwoners stellen het over het algemeen erg op prijs dat zij een ‘eigen’ wijkwethouder 
hebben. De invulling van deze rol is overigens binnen het college nogal eens wisselend. Dit 
heeft ook te maken met het verschil in de omvang van de wijken en de verschillende 
groepen (bijv. wijkcommissie, dorpsraad, etc.). Het blijkt bovendien soms lastig te zijn om de 
rol van gebiedswethouder goed uit te voeren. Vanuit de bewoners wordt kennis en ervaring 
verwacht op een breed terrein. Dat is lang niet altijd het geval. Bovendien heeft de 
gebiedswethouder geen bevoegdheid om beslissingen te nemen of bindende uitspraken te 
doen. Daardoor worden vragen al snel doorgespeeld naar de betrokken vak wethouder.  
 
De gebiedswethouders zijn ingesteld omdat er na de herindeling behoefte was om alle 
kernen aandacht te geven. Het is de vraag of deze behoefte er vanuit de inwoners nog 
steeds onverkort is. Mocht deze behoefte er wel zijn (en dat kan per wijk/kern verschillen), 
dan ligt het voor de hand om óf de gebiedswethouder meer mandaat te geven óf om 
ambtelijk te zorgen voor een goede communicatie tussen de gemeente en de wijken en 
kernen (gebiedsregisseurs).  
 
In de verkiezingsprogramma’s zien we vanuit veel partijen de roep om mogelijkheden van 
nieuwe lokale democratie te onderzoeken. Een evaluatie van het gebiedswethouderschap 
zou daar een onderdeel van kunnen zijn.  
 
Gebiedswethouders en Wethouder gebiedsgericht werken 
Behalve de taakverdeling tussen de vak wethouders en de gebiedswethouders, speelde ook 
nog de taakverdeling tussen de gebiedswethouders en de wethouder Gebiedsgericht 
werken. Mochten deze rollen in het volgende college voortgezet worden, dan raden wij aan 
om de afspraken die hierover al zijn gemaakt helder te communiceren. De wethouder 
Gebiedsgericht werken zou zich dan (net als de wethouder Verbonden Partijen) moeten 
richten op een eenduidige invulling van het gebiedsgericht werken en de gebiedswethouders 
zijn de ambassadeurs in de wijken.  
 
 

1.2. Topdossiers  
We hebben goede ervaringen met topdossiers. Door met topdossiers te werken, is focus 
aangebracht binnen het college. Topdossiers hebben altijd prioriteit in de uitvoering en het 
gehele college draagt het belang van de dossiers over bij voorkomende gelegenheden.  
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Het is aan het college om in een vroegtijdig stadium te bepalen wat de topdossiers moeten 
zijn. In dit college is besloten dat elke wethouder een topdossier heeft. Ook de burgemeester 
kan een topdossier in zijn portefeuille hebben.  
 
Topdossiers vergen een goede afstemming in het college, ook als het wat minder goed gaat. 
Dit geldt overigens ook voor de ambtelijke organisatie. Belangrijke voorwaarde is dat er 
voldoende middelen worden vrijgemaakt om ook daadwerkelijk met de topdossiers resultaten 
te boeken. Geadviseerd wordt om de topdossiers ook in het volgende college door te zetten. 
Wij zien als mogelijke onderwerpen hiervoor: Omgevingswet, Ondermijning, Energietransitie 
en Klimaatadaptatie.  
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2. Ambtelijk-bestuurlijke samenwerking 

Kwaliteit van de ambtelijke organisatie is goed 
We zien dat de kwaliteit de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De portefeuillehouders-
overleggen verlopen efficiënt en constructief. Er worden goede discussies gevoerd en de 
inzet van de young professionals is vernieuwend en positief. Het is belangrijk deze lijn vast te 
houden.  
 
Interactie en wederzijds respect is belangrijk. Eventuele klachten over adviseurs worden 
neergelegd  bij de gemeentesecretaris. Het is belangrijk dat de wethouders en management 
zuiver in hun rol blijven.  
 
Formatie is krap 
De formatie van de ambtelijke organisatie is beperkt, zeker in vergelijking met andere 
gemeenten met dezelfde omvang. Stichtse Vecht kent een bezetting van 5.2 fte per 1.000 
inwoners. Dit is 28% lager dan in vergelijkbare gemeenten (bezetting van 7.2 fte per 1.000 
inwoners).  
 
Deze krappe bezetting heeft gevolgen voor de kwaliteit en snelheid van het werk vanuit de 
ambtelijke organisatie.  Hoewel er met grote betrokkenheid en bevlogenheid wordt gewerkt, 
heeft het huidige college ook te maken gehad met deze beperkingen.  
 
Het is ons duidelijk geworden dat er een behoorlijke spanning is tussen enerzijds het streven 
om de ambtelijke organisatie zo klein mogelijk te houden en anderzijds de verwachting dat 
alle taken op het hoogste kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.  
 
Rolzuiverheid 
Het is belangrijk om zuiver te handelen vanuit de verschillende rollen. Kortgezegd: de raad is 
de opdrachtgever, het college de uitvoerder en de ambtelijke organisatie ondersteunt daarbij. 
Een bewaking van ieders rol en onderling vertrouwen is nodig om deze samenwerking goed 
te laten verlopen. Investering in een goed bestuurlijk – ambtelijk samenspel is belangrijk, 
waarbij aandacht is voor opdrachtgever en opdrachtnemerschap.  
 
Zichtbaarheid college bij de ambtelijke organisatie 
Voor een goed bestuurlijk-ambtelijke samenwerking is het belangrijk om zichtbaar te zijn 
voor de ambtelijke organisatie. Daarom is er voor gekozen dat het huidige college wekelijks 
(na de collegevergadering) gezamenlijk luncht in het bedrijfsrestaurant.  


