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2. 

 

Jaarverslag 2016 fractie PvdA Stichtse Vecht 
 

 

Samenstelling en taakverdeling fractie 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht bestond in 2016 uit:  

-          Maarten van Dijk, raadslid en fractievoorzitter  

-          Els Swerts, raadslid / vice-fractievoorzitter 

-          Wim Bos, commissielid (tot 1 mei 2016) 

-          John Autar, commissielid 

-          Pleun van der Kooij, commissielid 

-          Mario van Dijk, commissielid (vanaf 15 november 2016) 

-          Pim Bout, steunfractielid  

   

De portefeuilleverdeling binnen de fractie is als volgt: 

• Maarten van Dijk: Bestuur en Dienstverlening, Veiligheid, Beheer en Leefomgeving, 

Financiën, Economische Zaken 

• Els Swerts: Sociaal Domein (o.a. Onderwijs, Jeugd, Armoedebestrijding/ Schuldhulpverlening, 

Welzijn en Zorg, Ouderenbeleid) 

• John Autar:  Werk(gelegenheid) en Inkomen, Ondernemerschap, Vrijwilligerswerk 

• Pleun van der Kooij: Fysiek Domein (o.a. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Natuur en Milieu) 

• Mario van Dijk: Wijken en kernen 

 

Maarten van Dijk heeft zitting in de Werkgeverscommissie, het Seniorenconvent 

(fractievoorzittersoverleg), de werkgroep Verbonden Partijen en Els Swerts in de klankbordgroep 

sociaal domein. 

 

Wim Bos heeft op 1 mei 2016 afscheid genomen als commissielid voor de PvdA. Wij danken hem 

voor zijn actieve en zeer deskundige bijdrage als commissielid in de periode 2014-2016. Op 15 

november 2016 is Mario van Dijk geïnstalleerd als (3
e
) commissielid voor de PvdA. 

 

De fractie vergadert zelf 1 x per 2 weken (fractievergadering). Tijdens de fractievergaderingen is ook 

altijd het bestuur van de PvdA Stichtse Vecht vertegenwoordigd. 

 

De samenwerking met het bestuur is uitstekend geweest. Als fractie hebben we actief deelgenomen 

aan de permanente campagnebijeenkomsten en de voorbereidingen vanuit het bestuur voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  

 

Onze speerpunten 

Onze speerpunten in 2016 waren: Leefbare en Veilige wijken en kernen, het Sociaal Domein, Wonen. 

Langs deze drie lijnen hebben ons ingezet met als doel zoveel mogelijk te realiseren voor de inwoners 

van Stichtse Vecht. Ons handvat is hierbij het verkiezingsprogramma 2014-2018. 

 

Mede op verzoek van de PvdA Stichtse Vecht is er bij de begrotingsbehandeling 2016 besloten om 

extra geld beschikbaar gesteld voor BOA’s (2 extra medewerkers), leefbaarheid en duurzaamheid. 

 

Eind 2016 hebben we een midterm review opgesteld met hierin de bereikte resultaten over de 

eerste 2 jaar van de raadsperiode 2014-2018. 

 

Focus op samenwerking: samen verder 

Onze focus ligt op samenwerking. Zowel binnen als buiten de Raad. Zo zoeken we ook de 

samenwerking met onze regionale partijgenoten, bijvoorbeeld in de regio Lekstroom (Nieuwegein, 
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Lopik, IJsselstein, Vianen) en Utrecht-West (De Ronde Venen) waar het gaat om de 

gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven. 

  

2016: een intensief jaar 

Het jaar 2016 was een intensief jaar. Aan het begin van 2016 domineerde het al dan niet vestigen van 

een AZC in Stichtse Vecht de politieke agenda. Veel tijd en effort hebben we gestoken in dossiers als 

de Huishoudelijke Hulp, de woonvisie, de toekomst van PAUW Bedrijven, goede en transparante 

dienstverlening aan onze inwoners. 

 

Onze inzet werd ook beloond! Enkele voorbeelden: het PvdA-initiatiefvoorstel Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning werd raadsbreed aangenomen, de 55+-gids is uitgebracht en verschillende 

moties van de PvdA zijn aangenomen of door het College overgenomen. 

 

Naast actieve deelname aan raads- en commissievergaderingen heeft de fractie haar gezicht laten 

zien in de wijken en bij tal van lokale- en regionale bijeenkomsten. Ook heeft de fractie het afgelopen 

jaar een aantal werkbezoeken afgelegd (zoals aan Woningcorporatie Vecht en Omstreken, de 

gemeentelijke BOA’s, PAUW Bedrijven en een Waterzuivering van Hoogheemraadschap De Stichtse 

Groenlanden). 

 

Bereikte resultaten 

In dit jaarverslag gaan we in op de onderwerpen waar we ons in 2016 voor hebben ingezet en wat we 

hiermee hebben bereikt. Als bijlage is een overzicht opgenomen van alle moties/amendementen, 

schriftelijke vragen en technische vragen die vanuit de PvdA-fractie zijn ingediend. 

 

Stichtse Vecht, 6 maart 2017 

 

 

Namens de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

 

Maarten van Dijk, fractievoorzitter 
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Waarvoor hebben we ons in 2016 o.a. ingezet en wat hebben we bereikt?  

   

 Op het terrein van Zorg,  Welzijn en Jeugd 

• Het door de PvdA ingediende initiatiefvoorstel over Onafhankelijke Cliëntondersteuning is in 

de raad van 26 januari 2016 unaniem en met applaus aangenomen. Aanleiding voor het 

initiatiefvoorstel waren signalen dat de Onafhankelijke Cliëntondersteuning (nog) niet naar 

behoren functioneerde. 

• We hebben aandacht gevraagd voor de regels omtrent het gebruik van de regiotaxi in 

Stichtse Vecht. 

• De regelgeving over o.a. het Sociaal Domein moet toegankelijker worden. Eind 2016 is de 

PvdA motie “Stichtse Vecht Transparant!” aangenomen. De motie geeft opdracht aan het 

College van B&W om kadernota’s, beleidsstukken, verordeningen en beleidsregels, die 

actueel gelden, duidelijk en rechtstreeks op de website van de gemeente te vermelden. 

• De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2016 een 55+ gids uitgebracht. Hiermee is invulling 

gegeven aan de langgekoesterde wens van de PvdA om een dergelijke informatiegids uit te 

geven.  

• Bij motie heeft de PvdA samen met Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht 

Beweegt om inwoners tijdelijk hun ouder uren huishoudelijke hulp terug te geven.  Helaas is 

deze motie niet aangenomen.  

• In vervolg op de raadsconferentie in september over vluchtelingen/ vergunninghouders heeft 

de PvdA actief meegewerkt aan een tweetal moties over vergunninghouders:  de motie 

huisvesting vergunninghouders en de motie stroomlijning proces rondom 

vergunninghouders. Beide moties zijn eind 2016 door de Raad aangenomen. 

• Gedurende het jaar hebben we als fractie meerdere malen aandacht gevraagd voor inwoners 

die zorg uitstellen, mijden of ervan afzien door stapeling van zorgkosten. 

   

Op het terrein van Sociale Zaken, Armoede en Schuldhulpverlening  

• Op initiatief van de PvdA heeft er op 16 februari 2016 een expertbijeenkomst 

plaatsgevonden over de toekomst van de SW/ PAUW Bedrijven.  

• Op 10 juni heeft de fractie van de PvdA een werkbezoek gebracht aan de afdeling Sociale 

Zaken van de gemeente Stichtse Vecht. De afdeling Sociale Zaken is verantwoordelijk voor 

o.a. de uitvoering van de Participatiewet, het armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

• De PvdA heeft aangedrongen op intensivering van de aanpak van kinderarmoede in Stichtse 

Vecht. Een motie hierover is door het College overgenomen. 

• Veel tijd en energie hebben we het afgelopen jaar gestoken in de toekomstige uitvoering van 

de WSW/ de toekomst van PAUW Bedrijven. Begin november werd het rapport Langedijk 

gepresenteerd. Op basis van dit rapport lag er een voorstel voor om PAUW Bedrijven op te 

heffen en de uitvoering van de voormalige WSW bij gemeenten te beleggen. De gemeente 

Stichtse Vecht was een van de weinige gemeenten met een afwijkend standpunt. Niet voor 

niets heeft de Raad van Stichtse Vecht eind december unaniem een motie aangenomen die 

gemeenten oproept om meer tijd te nemen voor de besluitvorming over de toekomst van 

PAUW Bedrijven en verschillende toekomstscenario’s nader uit te werken. Voor de PvdA 

staat het belang van de WSW-medewerkers voorop evenals het behoud van de kennis, 

expertise en infrastructuur van PAUW Bedrijven. Wij zien graag dat PAUW Bedrijven wordt 

doorontwikkeld naar een Werkleerbedrijf voor inwoners die naast de WSW ook op de 

Participatiewet zijn aangewezen.  

   

Op het terrein van Ruimtelijke Ordening  

• In de zomer zijn we op werkbezoek geweest bij de Woningcorporatie Vecht en Omstreken.  

• We hebben tegen gestemd tegen de voorgestelde varianten voor de aanleg van een tweede 

Vechtbrug bij Breukelen. 
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• Op verzoek van de PvdA komt er een integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ 

Safariweg. De PvdA-fractie maakt zich namelijk zorgen over de toekomstige parkeerdruk in 

de wijk Bisonspoor en omliggende wijken bij de uitvoering van de plannen in het 

ambitiedocument Bisonspoor. 

• Op voorstel van de PvdA is de woonvisie Stichtse Vecht 2017-2021 op diverse punten 

aangescherpt. Zo is er in de woonvisie nu ook een concrete doelstelling opgenomen t.a.v. het 

realiseren van specifiek sociale huurwoningen. 

   

Op het terrein van Leefbaarheid en Veiligheid  

• In de maand februari heeft Raadslid Maarten van Dijk een ochtend meegelopen met de 

BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de gemeente Stichtse Vecht. 

• De kaalslag door bomenkap op het plein aan de Safariweg in Maarssenbroek was voor ons 

aanleiding om hierover vragen te stellen aan het College van B&W. 

• De PvdA-fractie vindt het toelaten van brommers op de rondwegen van Maarssenbroek erg 

onverstandig. Om dit reden heeft de fractie tegen het Gemeentelijk Vervoersplan (deel C) 

gestemd. 

• In het najaar heeft de gemeente Stichtse Vecht samen met Welzijn Stichtse Vecht en de 

politie ouderenbijeenkomsten georganiseerd over babbeltrucs. In 2011 had de PvdA hierover 

een initiatiefvoorstel ingediend en recentelijk bij de behandeling van het Integraal 

Veiligheidsplan hebben we hier wederom aandacht voor gevraagd. Als fractie zijn we blij dat 

het College net als de PvdA het belang van goede voorlichting aan ouderen inziet. 

• Ook deze zomer hebben we aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van recreatiegebied 

De Strook voor hulpdiensten en de aanwezigheid van EHBO. 

• We hebben ons ingezet voor het sneller opknappen van speeltuintjes in de wijken.  

• De afgelopen jaren heeft de PvdA regelmatig aandacht gevraagd voor de parkeervoorziening 

bij de NS Stations. Wij zijn erg blij dat bij zowel Station Maarssen als Station Breukelen wordt 

geïnvesteerd in extra parkeerplaatsen (P&R-voorziening). Ook hebben wij aandacht gevraagd 

voor de auto-inbraken bij station Breukelen en verzocht om cameratoezicht. 

   

Op het gebied van Financiën 

• We houden het College stevig in de gaten waar het gaat om het respecteren van het 

budgetrecht van de Raad, begrotingsregels en het naleven van het inkoop en 

aanbestedingsbeleid. Zo hebben we het inkoop- en aanbestedingsbeleid deze zomer onder 

de loep genomen. Dit n.a.v. geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden bij de 

jaarrekening 2015. 

• Tegen 2
e
 bestuursrapportage 2016 gestemd i.v.m. dekking kosten wethouder Sociaal Domein 

uit de Bestemmingsreserve Risicoreserve  Sociaal Domein. Bovendien is de wijze van dekking 

(incidentele dekking) in strijd met de begrotingsregels zoals vastgelegd en uitgewerkt in 

onder andere de Gemeentewet en het Bbv. 

  

Op het terrein van Economie en Werkgelegenheid  

• Stichtse Vecht gaat op verzoek van de PvdA bij haar verbonden partijen aandacht vragen 

voor het realiseren van garantiebanen, stageplaatsen en het toepassen van Social Return. 

 

Op het terrein van Dienstverlening 

• De PvdA heeft haar zorgen geuit over de vergunningverlening in Stichtse Vecht (en dan met 

name over de afhandelingstermijnen). Naast schriftelijke vragen is het onderwerp door de 

PvdA op de agenda van de raadscommissie geplaatst. Op verzoek van de PvdA heeft het 

College van B&W in de loop van 2016 een verbeterplan opgesteld.  

• We hebben aandacht gevraagd voor het toegankelijker maken van de mogelijkheid om 

klachten te melden bij de gemeente. Concreet hebben we gepleit voor een toegankelijker 
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klachtenformulier op de gemeentelijke website en een telefoonnummer van de 

klachtenfunctionaris.  

• In het kader van de zomerstages voor leden van de gemeenteraad hebben we aan diverse 

activiteiten deelnomen, zoals een wijkschouw in het kader van het IBOR (Integraal Beheer 

Openbare Ruimte), een gesprek met het sociaal wijkteam. 

 

 

+ + + + + 
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Bijlage: Inzet van raadsinstrumenten 

 

Moties en amendementen 

In 2016 heeft de fractie de volgende 21 moties/amendementen (mede) ingediend. 

 

Datum Onderwerp  

  

12-01-2016 Amendement op het raadsbesluit Uitwerking motie Tijdelijke opvang 

asielzoekers/ vluchtelingen (= aangenomen) 

01-03-2016 Amendement Sociaal Woningbouwfonds (=afgewezen) 

29-03-2016 Motie Schriftelijke gids voor Wmo voorzieningen (=ingetrokken, na toezegging 

wethouder) 

26-04-2016 Motie Tussentijdse evaluatie omgekeerd inzamelen in Stichtse Vecht 

(=ingetrokken; na toezegging wethouder om de raad tussentijds te informeren) 

26-04-2016 Motie Aanwijzing Jongeren Ontmoetingsplaats openbaar gebied Stichtse Vecht 

(=aangenomen) 

31-05-2016 Motie Actief Ouderenbeleid (=afgewezen) 

01-06-2016 Amendement op Beleidsuitgangspunten Woonvisie (=ingetrokken) 

28-06-2016 Motie Stichtse Vecht Transparant! (=aangehouden) 

28-06-2016 Motie Plan van aanpak ondersteuning Mantelzorg (=ingetrokken;houden we aan 

tot najaar) 

28-06-2016 Motie Parkbeheerder (=ingetrokken) 

05-07-2016 Motie Tijdelijk oude uren Huishoudelijke Hulp terug! (=aangehouden, eerst 

behandeling in de commissie) 

08-11-2016 Motie van wantrouwen (=afgewezen) 

15-11-2016  Motie Stichtse Vecht Transparant! (=aangenomen) 

15-11-2016 Motie dekking kosten (extra) wethouder Sociaal Domein (=afgewezen) 

20-12-2016 Amendement op ambitiedocument Bisonspoor: Aanscherpen ambitie 

zorgwoningen (=aangenomen) 

20-12-2016 Amendement op ambitiedocument Bisonspoor: Ambities sociale woningbouw 

(=afgewezen) 

20-12-2016 Amendement op ambitiedocument Bisonspoor: Duurzaamheid (=aangenomen) 

20-12-2016 Motie Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek Bisonspoor/ Safariweg 

(=ingetrokken, omdat overgenomen door College) 

20-12-2016 Motie huisvesting vergunninghouders (=aangenomen) 

20-12-2016 Motie stroomlijnen proces rondom vergunninghouders (=aangenomen) 

20-12-2016 Motie Onderzoek toekomstige uitvoering WSW (=aangenomen) 

 

Schriftelijke vragen ex. artikel 41 

Gedurende het jaar 2016 heeft de fractie de volgende 23 schriftelijke vragen aan het College van 

B&W gesteld. 

 

Datum Onderwerp  

  

31-01-2016 Regels gebruik regio taxi in Stichtse Vecht 

25-02-2016 Jaarrapportage 2015 Monitor Transitie Jeugd 

28-02-2016 Verlening van Omgevingsvergunningen in Stichtse Vecht 

13-03-2016 Bomenkap Safariweg in Maarssenbroek 

15-03-2016 Afbranden van de molen Buitenweg  te Oud-Zuilen 

28-03-2016 Aanpak in gebruik genomen gemeentegronden 
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08-04-2016 Vergunningverlening Rijksstraatweg 141 te Loenen  

14-04-2016 Greif Vreeland 

31-05-2016 Zorg uitstellen, mijden of ervan afzien door stapeling van zorgkosten 

26-06-2016 Berichtgeving RTL Nieuws – 18 jarig pleegkind op straat? 

19-06-2016 Uitbreiding P&R-voorzieningen station Maarssen en Breukelen 

05-07-2016 Brommers op de rijbaan/ rondwegen 

07-07-2016 Accountantsverslag Programmarekening 2015 

04-08-2016 Naleving inkoop- en aanbestedingsbeleid 

25-08-2016 De Strook 

02-09-2016 Toepassing afwijkingsbevoegdheid van het gemeentelijk inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 

26-09-2016 Bestemmingsreserve risicoreserve Sociaal Domein 

30-09-2016 Kinderen in armoede 

03-10-2016 Planning uitrol Buiten Spelen Natuurlijk! 

05-10-2016 Thuiszittersproblematiek 

06-10-2016 Kunstgrasvelden in Stichtse Vecht (en aanwezigheid (autobanden) granulaat 

15-10-2016 Aanpassing van de uitvoering Hulp bij het Huishouden 

11-12-2016 Gebiedsgericht inzet van BOA’s in Stichtse Vecht 

 

Technische vragen 

In 2016 heeft de fractie de volgende 12 technische vragen aan het College van B&W gesteld. 

 

Datum Onderwerp  

  

01-02-2016 Vluchtelingenopvang en AZC 

14-02-2016 Match ambities en middelen 2016 

14-02-2016 Overzicht van door de Raad gedelegeerde bevoegdheden aan College van B&W 

08-04-2016 Verkeersdruk Pauwenkamp tijdens evenementen Niftarlake College 

15-04-2016 Omgevingsvergunningen 2015 en 2016 

01-05-2016 Ontwerp jaarstukken BRU in liquidatie 2015  

13-09-2016 Toewijzing in Stichtse Vecht van vrijgekomen sociale huurwoningen 

25-11-2016 Opvang en vervoer van verwarde personen 

28-11-2016 Zakken met plastic rond de ondergrondse containers 

14-12-2016 Afhandeling meldingen basisscholen bij kindermishandeling door Veilig Thuis 

21-12-2016 Uitkomsten bewonersavond Duivenkamp 

22-12-2016  Nieuwe prestatieafspraken woningbouwcorporaties 

 


