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Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Financiën van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden 
op dinsdag 16 januari 2018 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te 
Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Hetty Veneklaas 
Griffier Jacqueline Willenborg 
 
De leden  Agendapunten 
D66 Elmar de Ridder 1 t/m 4 
D66 Linda Hogeveen 5 
VVD Rick Nederend 1 t/m 5  
CDA Klaas Overbeek 1 t/m 5   
Lokaal Liberaal Rein Bonhof 1, 2 
Lokaal Liberaal  Suzanne Kox 3 t/m 5 
Streekbelangen Rob Roos 1 t/m 5 
Maarssen 2000 Arjan Kroon 1 t/m 5 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 1 t/m 5 
PvdA Maarten van Dijk 1 t/m 5 
GroenLinks Albert Gemke 1 t/m 5 
Stichtse Vecht Beweegt Jelte Zondervan 1 t/m 5 
 
Afwezig 
Het Vechtse Verbond   
 
Burgemeester en Wethouders 
Marc Witteman                                  
Eric Balemans VVD 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter opent  de vergadering. Speciaal welkom voor de heer Zondervan, als nieuw 
commissielid voor Stichtse Vecht Beweegt. 
 
2. Vaststelling agenda 
De voorzitter stelt voor, i.v.m. de aanwezigheid van wethouder Balemans, de ter kennisname stukken 
te behandelen na agendapunt 4.  
 
De agenda wordt, met deze wijziging, vastgesteld.  
 
3.  Bekrachtiging geheimhouding Rapport 'Bestuurlijke afwikkeling bedrijfsplan ANG'.  
 
Een aantal fracties (Maarssen 2000, PvdA, ChristenUnie-SGP) vraagt de portefeuillehouder aan te 
geven wat het belang is van continuering van geheimhouding op het rapport. De PvdA zit met het 
dilemma: de geheimhouding en het geven van een politiek oordeel.  
 
Burgemeester Witteman geeft aan dat dit is in het belang van het onderzoek dat door de 
Rijksrecherche wordt uitgevoerd. Hij snapt het dilemma maar de eerste rapportage is voldoende om 
het politieke debat te voeren.  Als er nieuwe feiten zijn zal dit worden gemeld. 
 
De voorzitter zegt dat het inhoudelijke debat over het onderzoeksrapport BSWW in de raad van 30 
januari as. wordt afgerond.  
 
→ Kan als hamerstuk naar de raad. 
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4.    Motie Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en VVD vuurwerkvrije uitlaatgebieden 
 
Lokaal Liberaal licht de motie toe.  
 
De fracties zijn positief over de motie. Voorstel is wel om de motie te versterken en breder te trekken 
(buitengebied, woonzorgcentra). Maarssen 2000 stelt voor een algeheel verbod in  te stellen en 
centraal vuurwerk af te steken. ChristenUnie-SGP vindt dat de uitvoering niet mag leiden tot hoge 
kosten voor borden e.d. 
De VVD stelt dat het college de motie breder moet interpreteren, maak een complete lijst met 
mogelijke locaties en kijk naar de handhaafbaarheid. Een aantal fracties vindt de handhaafbaarheid 
wel een punt van aandacht.   
 
Wethouder Balemans vindt het een briljante motie. De wet geeft het college de bevoegdheid om 
gebieden aan te wijzen. Hij wil de motie breder interpreteren, kijken naar alle mogelijkheden waar 
mens en dier meer dan normaal overlast ondervinden van vuurwerk. Hij zal de gebieden in beeld 
brengen en de benodigde BOA capaciteit die nodig is voor handhaving. Er is capaciteit in huis om dit 
onderzoek te doen. Eind november zal er een stuk aan de raad worden voorgelegd.  
De motie wordt dus omarmd maar om de gedane toezegging vast te leggen voor het nieuwe college 
adviseert de wethouder de motie wel in de raad in te dienen.  
 
De tekst van de motie wordt nog even bekeken en de motie wordt in de raad ingediend. 
 
Toezegging wethouder Balemans: gebieden in beeld brengen die in aanmerking komen om te 
worden aangewezen als vuurwerkvrije zone met de benodigde BOA capaciteit voor 
handhaving. Behandeling in raad van november.  
 
Stukken ter kennisname 
Kwartaalrapportage BSWW 3e kwartaal 2017 
 
Wethouder Balemans beantwoordt een vraag van Streekbelangen over de hoogte van openstaande 
vorderingen.  
 
Stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
5.    Peiling Democratische Vernieuwing 
 
Albert Gemke geeft namens de bestaande  werkgroep een toelichting. Er moeten nu stappen worden 
gezet. Voorstel is om een innovatiegroep samen te stellen en in overleg met de wethouder een 
opdracht aan de nieuwe raad voor te bereiden.   
 
Burgemeester Witteman vindt de samenstelling van de innovatiegroep wat beperkt. Punt b in  de 
peilnota is niet innovatief. Hij wijst op de essay dat vorig jaar is geschreven. Het verhaal is een 
perspectief voor bestuurlijke vernieuwing in het functioneren van de raad. De raad moet de 
doelstellingen voor democratische vernieuwing formuleren en het college opdracht geven om met 
een voorstel te komen. Het nieuwe raadsinformatiesysteem geeft voor een deel hiervoor al de 
technische mogelijkheden.  
 
D66 vindt de projecten niet verkeerd maar mist de visie: wat gaat de raad doen om zelf te 
veranderen. Zij doet een oproep: ga anders werken, hang het op aan de Omgevingswet: ga als raad 
gebiedsgericht/integraal werken. Pas je fractiestructuur hierop aan. Zij wil zich als vertrekkend 
raadslid hiervoor inzetten.  
GroenLinks ondersteunt dit.  
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Streekbelangen is blij met bewustwording binnen de raad voor dit onderwerp. Pak het klein aan, 
gebiedsgericht. Voelt niets voor een burgertop of G1000-bijeenkomst.  
Maarssen 2000 is het hiermee eens, pak het klein aan en neem de Omgevingswet als handvat. 
Het gaat om een attitude verandering. Hoe gaan wij de jongeren informeren en betrekken bij de  
politiek. Onderzoeken hoe de klankbordgroep kan worden verbreed. 
PvdA zegt dat dit in lijn is met de motie van PvdA en CDA over een participatieplan voor de raad  
die zij in juli 2017 hebben ingediend. Die motie kan erbij worden betrokken. De PvdA fractie werkt al  
wijkgericht.  
VVD wil er na de verkiezingen mee aan de slag. De vraag is hoe we alle doelgroepen erbij kunnen 
betrekken. Vooral dingen doen! Griffie kan hierbij ondersteunen. 
CDA ondersteunt de peilpunten en wil graag aan de werkgroep deelnemen. Steunt voorstel van D66. 
ChristenUnie-SGP gaat terug naar de fractie. Is het niet eens met de peilnotitie. Aantal leden 
werkgroep is te weinig, er moet eerst een probleemstelling worden geformuleerd.  Het is nu nog te  
vaag. 
Lokaal Liberaal wil ook nog even wachten, het is nu te vroeg.  
Stichtse Vecht Beweegt stemt in met de peilnotitie. 
 
Albert Gemke zegt dat de 2 peilpunten niet normatief zijn. Het is belangrijk om nu te starten met iets 
concreets.  
 
Burgemeester Witteman zegt dat de organisatie al gebiedsgericht werkt, er zijn gebiedswethouders  
en gebiedsregisseurs. De burgemeester biedt aan om op korte termijn te komen met een concreet 
uitvoeringsplan waarin beschreven staat op welke manier de doelen die in het essay beschreven 
staan uiterlijk in 2020 werkelijkheid kunnen worden. Hij kan dat uitvoeringsplan aanbieden aan een 
nog in te stellen werkgroep uit de raad.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie bereid is hierin mee te gaan. De opdracht aan de nieuwe  
werkgroep wordt iets gewijzigd, peilpunt 2 wordt in overleg met de griffier uitgebreid.  Omdat bijna  
alle fracties (ChristenUnie-SGP doet hierover nog geen uitspraak) wel in de innovatiewerkgroep  
willen deelnemen, zal de griffier een selectie moeten maken.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
17-1-2018 
JW 
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