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 Verslag raadsvergadering van 31 augustus 2020, aanvang 19.30 uur. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders / Rob Roos 
Griffier  Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 

Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Suzanne Kox-Meijer, 

Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt, Hans van Maanen, 
Onno Tijdgat en Bas Verwaaijen 

GroenLinks Albert Gemke, Ed Theunen en Gertjan Verstoep 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess en  Pim van Rossum 
Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Els Swerts, Joseph Toonen en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
PVV Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
CDA Hetty Veneklaas (tot 19.55 uur) 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig 
Lokaal Liberaal Ron Druppers 
GroenLinks Annet Schoevaars en Tjeerd Schuhmacher 
CDA Klaas Overbeek 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de kijkers thuis. 
Dit spoeddebat is de eerste vergadering van de gemeenteraad in de nieuwe raadzaal in Het 
Koetshuis en tevens het eerste moment dat de raad weer in fysieke vorm vergadert, weliswaar 
met 1,5 meter afstand. Hij wenst het gemeentebestuur in deze zaal veel wijsheid en 
besluitvaardigheid toe. Hierna draagt hij de voorzittershamer over aan de waarnemend 
raadsvoorzitter Rob Roos. 
 
De waarnemend voorzitter (hierna voorzitter) deelt mee dat mevrouw Schoevaars en de heren 
Druppers, Overbeek en Schuhmacher afwezig zijn. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Gezien de ruimte beperking in verband met de corona opstelling in de raadzaal is de inwoners 
gevraagd om hun spreekrecht schriftelijk te doen. Een 14-tal inwoners heeft hier gebruik van 
gemaakt. Hartelijk bedankt hiervoor. De schriftelijke bijdragen met daarin veel suggesties voor 
mogelijke oplossingen zijn bij de agenda in het bestuursinformatiesysteem gepubliceerd. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Gebeurtenissen in Maarssenbroek. 
Lokaal Liberaal gaat in op de aanleiding van dit spoeddebat, de onrust in Maarssenbroek naar 
aanleiding van recente gebeurtenissen zoals diefstal, inbraken, autobranden, zwaar vuurwerk, 
een gewapende overval, etc. Inwoners voelen zich meer en meer onveilig in de eigen 
leefomgeving. Dit is onacceptabel en dit gedrag mag niet getolereerd worden. Samen met de 
politie zal gekeken moeten worden welke maatregelen getroffen moeten worden om deze 
situatie een halt toe te roepen. Communicatie hierover is aan de late kant en onvolledig. Op de 
gemeentelijke website en op facebook wordt hier niet over gecommuniceerd. Voor de niet-
digitale inwoners is het wenselijk om een wijkbericht te versturen. Welke maatregelen worden er 
getroffen om de onrust op korte termijn terug te dringen? Is er voldoende capaciteit bij politie, 
boa’s en jongerenwerk om dit aan te pakken? Wat is er nodig om deze incidenten te stoppen? 
Kan de communicatie naar een hoger niveau gebracht worden? 
 
Het Vechtse Verbond sluit zich aan bij de woorden van Lokaal Liberaal. Zij benadrukt dat in de 
hele gemeente incidenten plaatsvinden die aandacht van politie en boa’s vragen. 
 
GroenLinks deelt de zorgen, met name van alle digitale insprekers. Het gevoel van onveiligheid 
moet veranderen. Op welke wijze wordt de overlast aangepakt? Kan er een goede analyse van 
de problematiek gemaakt worden? Welke problemen, door wie veroorzaakt, hoe lang speelt dit 
al en wat is de oorzaak? Wat is de ervaring met de persoonsgerichte aanpak (PGA)? Wat is de 
rol van de ouders hierbij? Handhaven is erg belangrijk. Is hier extra menskracht voor nodig? Zo 
ja, kan dat beschikbaar gesteld worden? Heeft het college zicht op de wensen en behoefte van 
de jeugd? Is er voldoende begeleiding? Zijn er voldoende plekken waar de jeugd kan 
samenkomen? Voorkomen dat jongeren ontsporen heeft hierbij prioriteit. Hoe gaat het college 
dat aanpakken? In de Berap staat dat binnen het sociaal domein de financiën nog niet op orde 
zijn. Kan het college op korte termijn met een voorstel komen waarin preventie en handhaving 
aandacht krijgen en kan dat verwerkt worden in de komende begroting? 
 
VVD vindt de situatie ook onaanvaardbaar, gezien de ernst van de delicten. Geeft een 
opsomming van de incidenten. Aanpakken is het devies om dit tegen te gaan en om de rust in 
Maarssenbroek te herstellen. Er zijn direct maatregelen nodig zoals uitbreiding inzet politie, 
boa’s, kentekenherkenning en (mobiel) cameratoezicht. Er is een trend dat jongeren steeds 
meer rondlopen met messen en andere wapens. Dat vraagt om serieuze maatregelen zoals 
preventief fouilleren en kluisjescontrole op de middelbare scholen. Keiharde handhaving op het 
bezit van wapens. Ter voorkoming van de overlast is nauwe samenwerking met onderwijs, zorg 
en sport gewenst. Kan de burgemeester toezeggen dat ouders, desnoods verplicht, 
meegenomen worden bij de vervolging van minderjarige relschoppers? Is al overwogen om een 
mobiel steunpunt van de gemeente te plaatsen om in gesprek te gaan met de bewoners? Wordt 
er al meer capaciteit ingezet rondom de fietspaden en tunnels? Is er al gesproken met de 
buurtsignaleringsteams? Hoe staat het met de uitvoering van de door de raad aangenomen 
motie van de VVD om de verlichting in de tunnels te verbeteren? Kan dat versneld worden 
aangepakt? 
 
ChristenUnie-SGP is van mening dat iedereen zich altijd en overal veilig moet voelen. De fractie 
wijst er op dat ook andere groepen zich niet altijd veilig voelen zoals mensen die eenzaam zijn 
en mensen die gediscrimineerd worden op basis van hun seksuele geaardheid. De onveiligheid 
is niet acceptabel. Kan de politie met de huidige bezetting de situatie wel aan? Is er een volledig 
zicht op de achterliggende patronen? Wat is er van de raad nodig om de geconstateerde 
problemen het hoofd te bieden? De fractie ziet daarvoor een voorstel tegemoet. Gaat Stichtse 
Vecht meedoen aan Misdaad Anoniem? 
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Maarssen 2000 concludeert uit de inspraakreacties dat inwoners van mening zijn dat het 
probleem begint bij de verpaupering van de leefomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte. Inwoners geven al langere tijd aan dat de leefomgeving niet op orde is. 
Bewoners vinden vaak geen gehoor bij de gemeente. Daardoor wordt niet alles meer gemeld. In 
de nachtelijke uren zijn vaak schoten te horen. Dat wordt niet meer gemeld door de bewoners. 
de straatraces bij de Mc Donalds vinden plaats maar kunnen niet aangetoond worden. 
Huisjesmelkers die in Utrecht worden geweigerd, worden in Stichtse Vecht toegelaten. Die 
woningen worden vervolgens over bewoond. Dat betreft 12 panden. Dat geeft overlast. Die 
signalen worden niet serieus opgepakt. Gevraagd wordt om de raad te informeren over acties 
die ondernomen worden. Het college wordt gevraagd met een voorstel hiervoor te komen, met 
name wat er aan jeugdpreventie en ondermijning gedaan wordt. 
 
CDA is vooral benieuwd naar de achterliggende oorzaken. Is dat corona gerelateerd? De fractie 
roept de burgemeester op om in gesprek te gaan met de grote sportverenigingen waar ook 
’s avonds activiteiten plaatsvinden zoals OSM en tennisvereniging en de scholen. Naar 
aanleiding van de aangenomen motie van de VVD over de verlichting in de tunnels is de fractie 
zelf gaan kijken en opgevallen is dat ook de aanloop naar de tunnels erg donker zijn. De 
aanloop naar de tunnels dienen ook overzichtelijk en goed zichtbaar te zijn. In Breukelen Noord 
zijn vorig jaar straatcoaches ingezet. Dat was een succes. Wellicht kan dat ook in 
Maarssenbroek georganiseerd worden. 
 
PVV is voorstander van het plaatsen van (extra) camera’s en het realiseren van 
samenscholingsverboden. Wellicht kan er gekort worden op eventuele bijstandsuitkeringen bij 
betrokkenen. Keihard optreden is gewenst. Volgens de fractie is Stichtse Vecht al aangesloten 
bij Misdaad Anoniem. 
 
Streekbelangen deelt ook de zorgen over de onrust in Maarssenbroek. De verlichting is een 
belangrijk aandachtspunt. Kan de verlichting in en rondom de tunnels uitgebreid worden? Is er 
overbelasting bij de politie? Kan de politie voldoende handhaven? Kunnen jongerenwerkers 
ingezet worden en zo ja, hoe? Daar is op bezuinigd. Wat zijn daar nu de gevolgen van? Wat is 
er nodig om het werk van de jongerenwerkers weer op te bouwen? De rommel in de wijken geeft 
ook onrust. Is het mogelijk om georganiseerde hangplekken voor jongeren te realiseren zodat zij 
niet rondzwerven door de wijken. Camera’s zijn een goed middel om onrust te voorkomen. Is in 
Breukelen een succes. Worden er jongeren opgepakt? Wat gebeurt er vervolgens? Worden de 
ouders betrokken? Als deze jongeren niet leerplichtig zijn, wat kan de gemeente dan voor hen 
betekenen? Wellicht is het aanbieden van scholing een optie om hen van de straat te houden. 
 
PvdA is ook van mening dat stevig ingegrepen moet worden. Kan meer en gedetailleerder 
aangegeven worden wat de politie en de boa’s hebben gedaan? Kan aangegeven worden hoe 
het jeugdwerk wordt betrokken bij deze problematiek? Heeft het jongerenwerk de betreffende 
jongeren in beeld? Wordt er met de jongeren gesproken? Wat vinden het jongerenwerk en de 
politie wat er moet gebeuren? Zichtbaarheid van de politie en de boa’s is essentieel in de 
beleving van veiligheid. Is de zichtbaarheid voldoende? Is bekend waar de betreffende jongeren 
vandaan komen? Heeft de PGA resultaat opgeleverd? Hoe wordt de subjectieve beleving van 
de onveiligheid opgepakt? Bij het opstellen van een plan van aanpak moeten politie, boa’s, 
jongerenwerk, jongeren zelf en de ouders betrokken worden. Naast analyseren van de 
problematiek ook tegelijkertijd stevig aanpakken. De fractie is geschrokken van de ingezonden 
inspreekteksten en noemt met name de onrust als gevolg van de actieve huisjesmelker.  
 
Burgemeester vindt de situatie ook volstrekt onacceptabel, waarbij de straatroof van dinsdag jl. 
het dieptepunt was. Deze problematiek speelt al een aantal jaren. Hij vraagt zich af wat er dan al 
die jaren is gedaan, waarom deze avond pas een spoeddebat over dit onderwerp?  
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VVD is van mening dat de portefeuillehouder, ondersteund door ambtenaren, hier bovenop moet 
zitten. Gevraagd wordt om de informatievoorziening richting raad hierover te verbeteren.  
 
Burgemeester vindt dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Oorzaken zijn breder dan alleen 
openbare orde en veiligheid. Jongeren uit Utrecht komen ook naar Stichtse Vecht. Wat is er op 
sociaal gebied in Maarssenbroek allemaal gebeurd? Er zijn ook steeds meer mensen met 
geestelijke gezondheidsproblemen. Dat vraagt ook aandacht en daar krijgen inwoners ook mee 
te maken. Naar zijn mening is een en ander ook een gevolg van de verschraling binnen het 
sociaal domein. 
De veiligheidscijfers voor Stichtse Vecht zijn over het 1e halfjaar van 2020 17% lager. In 
Maarssenbroek zijn de cijfers juist gestegen. Het verstrekken van cijfers op buurtniveau is 
kostbaar. Als de raad dat wil gaat hij daar naar kijken. Hij zal daarvoor een kostenopzet maken 
en dan kan de raad dat bij de behandeling van de begroting mee laten wegen bij de keuzes die 
daar voorliggen. 
Politie en boa’s zijn de achterliggende periode, juist op basis van meldingen en berichten op 
social media, meer gaan surveilleren. Er is ook zwaar ingezet op recherche, op onderzoek. Als 
gevolg hiervan is een aantal verdachten opgepakt. Er is ruimte voor extra stappen. Enerzijds 
aan de preventieve kant (jongerenwerk) en anderzijds kan gedacht worden aan automatische 
autokentekenplaatherkenning (ANPR), afhankelijk van het kostenplaatje al dan niet permanent 
op strategische locaties. Naar de taakstelling van het jongerenwerk zou ook gekeken moeten 
worden. Hier moet de raad een afweging over maken bij de behandeling van de begroting. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt ook aandacht voor de carpoolplaatsen en de achterkant van 
benzinestations die ’s nachts gesloten zijn. Deze plaatsen liggen dichtbij de uitvalswegen naar 
de snelweg. 
 
Burgemeester antwoordt dat op basis van meldingen en professionaliteit door politie en boa’s 
wordt gesurveilleerd. Zeker als er eerder criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Er is 
voor hem geen aanleiding om aan te nemen dat dit onvoldoende gebeurt. Hij hamert er op om te 
blijven melden. Dat geldt voor alle inwoners. 
Het gebruik van camera’s moet aan diverse wettelijke eisen voldoen. Dat moet in de vormen van 
handhaving worden opgebouwd. Er kan niet meteen het zwaarste middel worden ingezet. Hij is 
voornemens om hiervoor de juiste weg te bewandelen. 
Het coronavirus, waardoor veel jongeren niet meer naar school of werk konden en thuis 
moesten blijven, heeft voor nieuwe onrust gezorgd. In Breukelen Noord was de groep jongeren 
bekend en deze jongeren zijn, al dan niet met ouders, uitgenodigd voor een gesprek met hem. 
Dat is hij voor Maarssenbroek ook van plan te doen. 
Hij juicht het toe dat inwoners aan de slag gaan met buurtsignaleringsteams, WhatsApp 
groepen, etc. Hij pleit er ook voor om Burgernet actiever te volgen. 
Voor een deel zijn de jongeren in beeld. Voor de PGA zijn nu 15 jongeren in beeld. Dat geldt niet 
voor de rellen. Dat wordt regionaal opgepakt. Op operationeel vlak gebeurt al veel. Politie 
Stichtse Vecht heeft veel contact met politie Utrecht over personen die voor onrust kunnen 
zorgen. 
 
ChristenUnie-SGP maakt een punt van orde. Voorgesteld wordt de discussie te trechteren. 
Wat gaan we op korte termijn doen aan de problematiek in Maarssenbroek? Wat komt bij de 
begrotingsbehandeling terug? De vraag naar veiligheidscijfers kan een lagere prioriteit krijgen. 
 

Schorsing van 20.45 tot 21.00 uur. 
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Burgemeester vervolgt zijn beantwoording. 
Uit onderzoek is gebleken dat de tunneltjes in Maarssenbroek overdag te weinig verlicht zijn. 
Vanaf deze zomer is het licht daarom dag en nacht aan. In september staat het beleidsplan 
openbare verlichting op de agenda voor commissie en raad. Daar komen de tunneltjes ook in 
terug. Hij zal kijken hoe de eerder door de raad aangenomen motie over de verlichting in de 
tunneltjes zich verhoudt tot hetgeen in het beleidsplan hierover is opgenomen. 
Samen met inwoners, politie en gebiedsregisseur zal zo snel mogelijk een schouw worden 
gehouden. Door inwoners aangereikte suggesties zullen op hun merites worden beoordeeld.  
Verdere intensivering van de opsporing zal plaatsvinden.  
Het jongerenwerk vervult een belangrijke rol als het gaat om jongerenoverlast. Het jongerenwerk 
heeft geen ongebreidelde capaciteit. Dat is een resultaat van eerder gemaakte keuzes. Het is 
wel goed om te kijken naar een integrale aanpak. 
Hij stelt voor om op korte termijn een informatieve commissie te plannen waarin o.a. de politie 
zelf informatie kan verstrekken. 
Het waarom van de onveiligheid en de onrust zal in een breder perspectief op papier worden 
gezet. In de aanloop naar de programmabegroting zal hij met concrete voorstellen komen, 
daarbij meenemen wat uit de schouwen naar voren is gekomen. 
Alle overige (technische) vragen zal hij schriftelijk beantwoorden.  
De PGA (jeugdaanpak) is succesvol. 
Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat de capaciteit bij politie en boa’s onvoldoende 
is. 
Communicatie heeft in de achterliggende periode deels plaatsgevonden. Boa’s en wijkagent 
hebben contacten met bewoners. Bredere communicatie als Misdaad Anoniem en Burgernet 
wordt de komende periode uitgedragen. Ook voor de niet digitaal vaardige inwoners is 
aandacht. 
 
VVD vraagt om concrete beantwoording van de gestelde vragen en heeft begrepen dat er een 
aantal vacatures bij de boa’s open staat. Hoe verhoudt zich dat tot het gegeven dat er 
voldoende capaciteit is? 
 
Burgemeester beaamt dat het een trend is dat jongeren tegenwoordig veelvuldig met messen en 
andere wapens op zak lopen. Er is ook sprake van drugshandel in de omgeving van scholen. 
Deze zaken worden met de scholen besproken. Controle van de kluisjes kan daar onderdeel 
van zijn, maar moet in overleg met politie en school worden besproken. Ook het Openbaar 
Ministerie heeft daar zeggenschap in. 
Er zijn nu 4 boa’s en 1 toezichthouder werkzaam in Stichtse Vecht. Er is begroot voor 8 boa’s, 
inclusief een toezichthouder. De openstaande vacatures worden ingevuld. Juist in deze 
coronatijd lukt het om de roosters voor de boa’s rond te krijgen. In die zin is er geen sprake van 
een capaciteitsprobleem. 
 
Tweede termijn 
 
Het Vechtse Verbond herhaalt de vragen over de carpoolplaatsen en benzinestations. Wordt de 
RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) daar ook bij ingeschakeld? 
 
CDA constateert dat er weinig concrete voorstellen worden gedaan en het gevoel van 
onveiligheid niet is weggenomen. Voorgesteld wordt om op de kortst mogelijke termijn een 
vervolgbijeenkomst te plannen om verder te praten met politie en boa’s erbij, waarin concrete 
stappen gezet kunnen worden. Hij herhaalt zijn vraag om met de grote sportverenigingen in 
Maarssenbroek in gesprek te gaan en de uitkomst hiervan met de raad te delen. 
De fractie vraagt zich af wat er gaat gebeuren als er nog meer moet worden bezuinigd in het 
sociaal domein en met name op het jeugdwerk. 
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GroenLinks, vraagt in aansluiting op de woorden van het CDA over het sociaal domein, het 
college om op korte termijn met een voorstel te komen en dit nog te verwerken in de komende 
begroting. 
 
PvdA vraagt om concreter aan te geven hoe het jeugd- en jongerenwerk hierbij betrokken wordt. 
Wordt er ook met jongeren gesproken over het waarom van het gedrag dat zij vertonen? Hoe 
reageren de jongeren hierop? Burgemeester heeft aangegeven ruimte te creëren om extra 
stappen te zetten. Kan dit geconcretiseerd worden? 
 
Maarssen 2000 herhaalt de vraag over de huisjesmelker. De gevoelens van onveiligheid leven 
ook bij de ouderen. Daar is nog geen concrete actie voor genoemd. Naast de 
buurtpreventieteams was er in het verleden ook “Waaks”, de hondenbezitters die bij het uitlaten 
van de hond extra ogen en oren waren. Wijkbeheerders worden gemist. De inwoners zien de 
wijkagent niet, ziet de jeugdopbouwwerker niet. Zorg ervoor dat het contact laagdrempelig 
wordt. 
 
Streekbelangen hamert op goede communicatie richting inwoners, inclusief het kenbaar maken 
van de verschillende manieren om contact te leggen. Geadviseerd wordt om de boa’s juist in te 
zetten daar waar het onrustig is in plaats van kinderen van een voetbalveld te sturen. Er is een 
waterbedeffect van Utrecht richting Stichtse Vecht. Is er binnen Maarssenbroek ook sprake van 
een waterbedeffect van de ene naar de andere wijk. Overigens is er veel respect voor het werk 
van en kennis bij de politie. 
 
PVV ondersteunt de woorden van het CDA. Er moet nu doorgepakt worden. De fractie blijft 
hameren op een keiharde aanpak. De vraag over het korten op de bijstandsuitkering wordt 
herhaald. 
 
ChristenUnie-SGP vraagt de raad of zij ermee kan instemmen om het college de financiële 
ruimte te bieden om per direct, vanavond te besluiten, uit de Algemene Reserve geld te mogen 
putten om naar goed inzicht, met verantwoording achteraf, een duurzame oplossing op heel 
korte termijn te realiseren. Vervolgens de verantwoording onderdeel te laten zijn van de 
programmabegroting. Het college kan daarmee morgen direct acties ondernemen. Is de 
portefeuillehouder ermee geholpen als er financiële ruimte wordt gecreëerd? 
 
Lokaal Liberaal pleit ervoor om na de informatieve commissie met politie etc. en het voorstel van 
het college, weer een veiligheidsbijeenkomst te organiseren om ook de inwoners hierbij te 
betrekken en hen niet buitenspel te zetten. 
 
VVD hoort graag de eerste drie concrete acties van de portefeuillehouder. Wat is het 
laaghangend fruit? Kunnen de prioriteiten voor de 4 boa’s anders gesteld worden? Er wordt al 
veel goed werk verricht door politie en boa’s, maar er moet een schepje bovenop. 
Concreet terug naar de raad met voorstellen, wat is er nodig van de raad om stappen te zetten 
voor zowel de korte als de lange termijn. 
 
Burgemeester gaat niet alleen in gesprek met de grote sportverenigingen maar met alle partijen 
die hierbij betrokken zijn. 
Het aanspreken van de Algemene Reserve is een ingewikkelde route met begrotingswijziging 
etc. Financiële middelen zijn niet de beklemmende factor. De problematiek is breder dan alleen 
OOV. Indien nodig komt hij er bij de behandeling van de programmabegroting op terug. 



Pagina 7 van 8 
 

 

Het jongerenwerk komt regelmatig in beeld zoals bij de PGA aanpak en bij de scholen. In de 
afgelopen periode heeft het Jongerenwerk ook extra activiteiten in Maarssenbroek ontplooid. 
Het is goed om het Jongerenwerk ook te betrekken bij de informatieve commissie. 
De carpoolplaatsen en tankstations worden meegenomen in de surveillances.  
De stappen die nu al concreet gezet worden hebben te maken met meer inzet van de politie en 
de boa’s op de hotspots. Er wordt gewerkt aan de zichtbaarheid in de wijk en het contact leggen 
met de inwoners. Meldingen over huisjesmelkers worden opgepakt en daar wordt op 
gehandhaafd. De raad kan ook nog eens kijken naar de Huisvestingsverordening, naar het 
eigen bewoningsprincipe. 
De boa’s treden, binnen de mogelijkheden die zij hebben, adequaat op. Meldingen uit Vreeland 
en Nigtevecht worden net zo serieus opgepakt als meldingen uit Maarssenbroek. Naar 
prioriteiten wordt goed gekeken.  
Hij vraagt de raad de inwoners op te roepen om ongeregeldheden en misstanden te blijven 
melden. 
Waar het gaat om het korten op een bijstandsuitkering is het college gehouden aan de 
Participatiewet. Daarin zijn de mogelijkheden en eventuele sancties opgenomen. 
De boa’s en politie zijn op basis van meldingen, social media, hun professionaliteit goed in staat 
om prioriteiten te stellen. 
Er zijn in Maarssenbroek ook wijken waar, hoegenaamd, niets aan de hand is. Maarssenbroek is 
ook een mooie wijk om te wonen.  
Het is een kleine groep jongeren die voor de onrust zorgt. Zij moeten daarop worden 
aangesproken. 
Naast de reeds gegeven complimenten voor politie en boa’s, geeft hij ook complimenten aan de 
inwoners, met name aan hen die de moeite hebben genomen een inspreekreactie te sturen en 
aan hen die de moeite nemen om in bijvoorbeeld een buurtsignaleringsteam te zitten. 
Voor de communicatie richting inwoners kan gedacht worden aan wijkberichten, maar hij wil ook 
de wijk in met “tent in de wijk”.  
Voor de middellang en lange termijn is er een aantal acties nodig, zoals schoon, heel en veilig, 
acties binnen het sociaal domein. 
Gezamenlijk met het college gaat hij kijken of er een analyse gemaakt kan worden, wellicht komt 
daar voldoende input voor uit de informatieve commissie, waarna een plan van aanpak gemaakt 
kan worden. Doel is om de leefbaarheid te waarborgen. Het plan van aanpak kan terugkomen in 
de commissie Bestuur en Financiën. 
Een informatieve commissie met politie kan op korte termijn gepland worden. 
 
De voorzitter concludeert dat de raad de behoefte heeft aan meer informatie en een gesprek 
hierover, in de vorm van een informatieve commissie; zo mogelijk op basis van een eerste 
aanzet van een plan van aanpak en op de kortst mogelijke termijn. Het presidium zal hierover 
een beslissing nemen. (extra informatieve commissie op woensdag 9 september 2020) 
 
Burgemeester geeft aan dat een aanzet voor een plan van aanpak parallel zal lopen met de 
organisatie van de informatieve commissie. Hij kan niet toezeggen dat er dan een aanzet voor 
een plan van aanpak ligt. 
 
Toezeggingen burgemeester: 
1. kostenopzet maken voor het verstrekken van veiligheidscijfers op buurtniveau, vóór de 

begrotingsbehandeling zodat de raad bij de begrotingsbehandeling die mee kan wegen bij de 
keuzes die dan voorliggen; 

2. kijken hoe de eerder door de raad aangenomen motie over de verlichting in de tunneltjes zich 
verhoudt tot hetgeen in het beleidsplan openbare verlichting hierover is opgenomen; 

3. het waarom van de onveiligheid en de onrust in een breder perspectief op papier zetten; 
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4. in de aanloop naar de programmabegroting met concrete voorstelen komen en daarbij 
meenemen wat uit de schouwen naar voren is gekomen; 

5. alle overige (technische) vragen schriftelijk beantwoorden vóór de extra informatieve 
commissievergadering. 

 
Actiepunt griffie: 
Extra informatieve commissie organiseren waarbij politie, boa’s en jeugdwerk aanwezig zijn. 
 
 

Sluiting. 
De voorzitter bedankt de inwoners voor de gestuurde reacties met opmerkingen en suggesties voor 
oplossingen en voor het meekijken met de vergadering. Hierna sluit hij de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
 
29 september 2020 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
3-3-2020 
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