Commissie Burger & Bestuur van 15 juni 2017
Voorzitter: mw. De Zwart
Secretaris: mw. Van der Schalk
Aanwezig:

mw. Van der Aa (GroenLinks), dhr. Beringen (CDA), dhr. De Boer (GroenLinks), dhr.
Van Brakel (D66), mw. Brouwer (Beter De Bilt), dhr. Dalmeijer (VVD), mw. Van
Haperen (SP), dhr. IJssennagger (Bilts Belang), dhr. Jansen (ChristenUnie), dhr.
Koren (CDA), dhr. Lelivelt (VVD), dhr. Van Overbeek (PvdA), mw. Schoor (PvdA), dhr.
Smolenaers (D66), mw. Smit (D66), dhr. Stekelenburg (SP), dhr. Van der Vlies (SGP),
dhr. Voortman (D66), mw. Van de Vooren (CDA)

Aanwezig namens het college: mw. Bakker, mw. Brommersma, dhr. Mieras, dhr. Potters,
dhr. Rost van Tonningen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
2. Vaststellen agenda
De indiener (dhr. Van Esterik, PvdA) van de motie vreemd aan de agenda over mystery guest sociaal
domein heeft verzocht om motie af te voeren en in september opnieuw op de agenda te plaatsen.
Dhr. Potters heeft gevraagd om de motie vreemd aan de agenda Bezorg reisdocumenten thuis
(Fractie Schlamilch) te behandelen na de motie vreemd aan de agenda Addendum uitvoeringsplan IVP
(VVD). De agenda wordt vastgesteld.
3. Afdoening toezeggingen Burger & Bestuur d.d. 11 mei 2017
Dhr. Smolenaers (D66) merkt op dat de afdoening van verschillende moties en toezeggingen telkens
een maand verschuift. Hij vraagt hoe dit komt. Hij mailt de griffie de exacte moties en toezeggingen.
De commissie is akkoord met de afdoeningvoorstellen van de toezeggingenlijst.
4. Mededelingen
Terugkoppeling regionale organen / verbonden partijen:
Dhr. Jansen meldt dat de ontbinding van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en
Kromme Rijngebied langer duurt dan voorzien, maar dat er schot zit in de personele afwikkeling.
Dhr. Smolenaers (raadsrapporteur RDWI) meldt dat hij en mw. Brouwer met de wethouder gesproken
hebben over de zienswijze voor de Jaarrekening RDWI. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, maar
hij meldt dat de RDWI erg optimistisch begroot en het college hier nog over in gesprek is. Een
mededeling via het Mededelingenblad is daardoor vertraagd.
Mededelingen vanuit het college:
Wethouder Mieras meldt dat de meicirculaire is binnengekomen en is geanalyseerd. Het college stelt
dinsdag 20 juni een brief voor de raad vast ten behoeve van de behandeling van de Kadernota. Hij
geeft aan dat de vooruitzichten goed zijn, d.w.z. er komen structureel meer middelen. Hij wil het
college voorstellen om behoedzaam met de meevaller om te gaan, omdat de uitkering van het Rijk de
grootste onzekere factor is in de Begroting.
Mededelingen vanuit de commissie: n.v.t.
5. Onderzoek rekenkamercommissie naar gemeentelijk subsidiebeleid
De rekenkamercommissie heeft onderzoek naar het gemeentelijk subsidiebeleid gedaan. De
rekenkamercommissie doet verschillende aanbevelingen in haar rapport. De raad kan deze
aanbevelingen overnemen.
De voorzitter van de rekenkamercommissie geeft een toelichting op de aanleiding van het onderzoek
en het onderzoeksproces. Hij geeft aan dat, in de ogen van de rekenkamercommissie, de raad zijn rol
moet pakken bij de herijking van het subsidiebeleid.

De wethouder geeft aan dat veel elementen uit het onderzoek terugkomen in de startnotitie voor het
nieuwe subsidiebeleid, die na de zomer aan de raad wordt voorgelegd.
De commissie adviseert het raadsbesluit als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29
juni.
6. Vaststellen wijziging Verordening winkeltijden De Bilt
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
de bijgaande 'Verordening tot vierde wijziging van de Verordening winkeltijden De Bilt' vast te stellen.
De wethouder zegt toe om voor de raad van 29 juni een reactie geven op de door de commissie
aangedragen aandachtspunten t.a.v. verruiming winkeltijden (verkeersoverlast, parkeerdruk
bevoorrading), evenals de vraag waarom Oudjaarsdag niet is opgenomen in artikel 5. Dhr.
IJssennagger (Bilts Belang) is voornemens een amendement in te dienen om laad- en lostijden op te
nemen in de verordening. Dhr. Stekelenburg (SP) wil een amendement indienen over de
openingstijden van bakkerijen.
De commissie adviseert het raadsbesluit als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van
29 juni.
7. Memorandum Evaluatie transitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Het college biedt de notitie Evaluatie transitie Wmo 2015 'De cliënt centraal' ter informatie en
bespreking aan. Op basis van deze evaluatie heeft het college 17 actiepunten geformuleerd.
De wethouder zegt toe het BMC rapport over de backoffice Wmo aan de raad te sturen, zodra
beschikbaar.
Op verzoek van de PvdA wordt het memorandum geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 juni.
De fractie overweegt een motie.
8. Motie vreemd aan de agenda Addendum uitvoeringsplan integraal veiligheidsplan
2017 (VVD)
Het college wordt gevraagd:
- Een addendum op te stellen voor het uitvoeringsplan, met een duidelijke taakstelling voor de
BOA’s;
- Dat in het addendum een overzicht wordt opgenomen met concrete maatregelen voor o.a. deze
handhavingstop-10 in de periode 3e en 4e kwartaal 2017;
- In overleg te treden met de veiligheidsdriehoek om de top-10 een hogere prioriteit te geven;
- De raad vóór 15 september 2017 hierover te rapporteren.
De burgemeester reageert op de motie. Hij geeft aan dat het uitvoeringsplan binnenkort openbaar
wordt. De evaluatie BOA’s volgt later dit jaar. Momenteel wordt een nieuw IVP opgesteld, waarin de
input van ruim 500 respondenten wordt verwerkt. Hij ziet de motie als ondersteuning van het beleid
en laat het oordeel aan de raad. Hij plaats een kanteling bij het een-na-laatste punt van het dictum: in
het veiligheidsoverleg wordt over zware vormen criminaliteit gesproken, niet over ergernissen. Het
driehoeksoverleg is een bevoegdheid van de burgemeester.
De VVD neemt de motie terug naar de fractie.
9. Motie vreemd aan de agenda Bezorg reisdocumenten thuis (Fractie Schlamilch)
Het college wordt gevraagd:
 zsm. te bezien of het aan huis of werk bezorgen van reisdocumenten ook in De Bilt mogelijk is en
welke kosten hiermee gemoeid zouden zijn
 aan de raad een voorstel voor te leggen voor het 4e kwartaal van 2017 met verschillende opties
mbt. financiering en kostendekkendheid

De burgemeester vindt de motie sympathiek. Hij meldt dat het college onderzoek doet om het animo
te peilen om paspoorten per post te verstrekken. De uitkomsten wordt gerapporteerd aan de raad.
De commissie concludeert dat daarmee de motie overbodig is en adviseert de motie in te trekken of
opnieuw te agenderen voor september, zodat de indiener (afwezig) in de gelegenheid is de motie toe
te lichten. De indiener heeft laten weten dat hij de motie in stemming wil brengen in de
raadsvergadering van 29 juni.
10. Beschikbaar stellen krediet voor realisatie Integraal Kindcentrum De Regenboog, De
Bilt
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
een aanvullend krediet van € 679.255 beschikbaar te stellen ter dekking van de extra kosten voor de
bouw van het Integraal Kindcentrum De Regenboog in De Bilt ten laste van het in de Kadernota 2018
- 2021 gepresenteerde begrotingssaldo.
De wethouder zegt toe de vraag over asbest in de bestaande gebouwen en daarmee extra kosten te
beantwoorden voor de raadsvergadering.
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 mei
2017, onder voorbehoud van het antwoord van het college.
11. Rondvraag
Dhr. Van der Vlies (SGP) stelt een rondvraag over de nieuwe brandweerauto’s voor de post
Maartensdijk. De auto’s passen niet door de deur. De burgemeester antwoordt dat dit bekend is. Het
samenvoegen van de posten Maartensdijk en Westbroek is technisch en financieel een lastige
exercitie. Een dekkingsplan moet binnen de VRU worden opgesteld. De brandweerauto’s staan veilig.
Mw. Van Haperen (SP) vraagt of de organisatie Seniorservice een voet aan de grond kan krijgen in de
gemeente. Seniorservice ondersteunt ouderen met bijv. koken, zodat zij langer thuis kunnen wonen.
De wethouder geeft aan dat de gemeente geen enkele aanbieder uitsluit. Zij kent deze organisatie
niet. Mw. Van Haperen biedt haar een folder aan.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

