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Verslag Duidingsbijeenkomst van 21 maart 2022, aanvang 19.30 uur in het Koetshuis in 
Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Bianca Espeldoorn-Bloemendal 
Raadsadviseurs Marijke de Jong en AnneMarie Hiemstra 
 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt en Suzanne Kox-Meijer 
VVD Rick Nederend en Arjan Wisseborn 
GroenLinks Albert Gemke en Marja van Gaalen 
CDA Pim van Rossum en Hetty Veneklaas 
Streekbelangen Karin van Vliet en Marieke Versloot 
PvdA Lukas Burgering en Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Victor van Dijk 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
PVV     Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek en Olaf Wilders 
SP Tineke de Vries 
D66 Peter van Dam en Lisanne Peelen 
 
Tevens aanwezig   Yvonne van Mastrigt 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent deze duidingsbijeenkomst en heet iedereen welkom, inclusief de kijkers 
thuis. Hij geeft een toelichting op dit duidingsgesprek nadat vanmorgen het Centraal 
Stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft vastgesteld. 
Lokaal Liberaal heeft, als winnaar van de verkiezingen, oud-burgemeester Yvonne van Mastrigt 
gevraagd als verkenner op te treden. 
 

2. Reacties fracties op uitslag verkiezingen. 
Lokaal Liberaal is blij met de verkiezingsuitslag. Zij zijn de grootste partij geworden. Voor het 
proces is Yvonne van Mastrigt gevraagd om als verkenner op te treden. Vraagt de overige 
partijen of zij zich daarin kunnen vinden. Geeft aan dat op voorhand geen enkele partij wordt 
uitgesloten. De komende vier jaar zullen wat hen betreft in het teken staan van het besef om als 
team Stichtse Vecht, bestaande uit raad, college en ambtelijke organisatie, te behouden wat 
goed is en verbeteringen aan te brengen daar waar nodig. 
 
PVV vindt het enige positieve aan de uitslag dat overlopen nauwelijks beloond is en dat niets 
nutterij totaal niet beloond is. 
 
Het Vechtse Verbond leefde in de veronderstelling dat twee zetels wel behaald zouden worden. 
Dat is 1 zetel geworden en een teleurstelling. D66 heeft in het noorden van Stichtse Vecht een 
zetel weggekaapt. In het zuiden van Stichtse Vecht heeft Het Vechtse Verbond een beloning 
gezien. Het Vechtse Verbond is stabiel gebleven ten opzichte van 4 jaar geleden en zal er zijn 
voor de inwoners. 
 
SP is blij met de uitslag. Het is een hele verantwoordelijkheid dat de SP nu met 1 zetel in de 
raad is gekozen. Hoopt op een vruchtbare samenwerking en is blij met Yvonne van Mastrigt als 
verkenner. 
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Samen Stichtse Vecht stelt dat de kiezer heeft gesproken. Was graag met drie zetels 
teruggekomen. Is niet teleurgesteld. Komt met drie te benoemen commissieleden waarmee de 
volksvertegenwoordigende rol goed vervult kan worden. Uit zorgen over het grote aantal kiezers 
dat niet heeft gestemd. Uit gesprekken met inwoners blijkt dat het schort aan vertrouwen in de 
politiek. Wil aan de verkenner meegeven dit terug te winnen en dat samen te doen. Stelt voor 
een raadsprogramma te maken in plaats van een collegeprogramma en in de breedte de 
opdracht te zoeken. 
 
ChristenUnie-SGP constateert dat een klein verschil een zetel verschil kan uitmaken. De uitslag 
is ook de macht van het gemiddelde. Maakt hiervoor diverse rekensommen. Stichtse Vecht is 
geen liberale gemeente, er leeft ook ander gedachtegoed. Wil de constructieve houding 
voortzetten. Geen partijen uitsluiten. Verantwoordelijkheid nemen. Sluit zich aan bij de woorden 
van Samen Stichtse Vecht over een raadsprogramma. Kies voor een meer duale oplossing 
waarbij de raad meer in positie wordt gebracht. 
 
PvdA is teleurgesteld over de verkiezingsuitslag. Heeft 1 zetel verloren. Wil zich uitspreken over 
onvermijdelijke zaken. De opkomst was veel te laag. Dat moet over vier jaar anders. De rol van 
de raad kritisch beschouwen. Is er nog verbinding met de kiezers? Wil zich blijven inzetten voor 
Stichtse Vecht, met de focus op woningbouw en een duurzaam Stichtse Vecht. 
Indien een beroep op de PvdA wordt gedaan voor een nieuwe coalitie is zij beschikbaar. Gezien 
de verkiezingsuitslag past voor nu een passieve houding. Vraagt de onderhandelende partijen 
kennis te nemen van de speerpunten van alle partijen. Heeft wel zorgen over de staat van de 
ambtelijke organisatie. Een scherpe focus op mensen is prioriteit 1. 
 
CDA kan tevreden terugkijken op de uitslag. Heeft 3 zetels behouden en dat is tegen de 
landelijke trend in. Wil realistisch naar de onderhandelingen kijken. Is een stabiele bestuurspartij 
en wil verantwoordelijkheid nemen. Is, gezien de verkiezingsuitslag, van mening dat 
Streekbelangen ook een plek moet krijgen in de nieuwe coalitie. Heeft een voorkeur voor vijf 
partijen met ieder 1 wethouder. Op voorhand geen partijen uitsluiten. Het akkoord moet een 
sociaal karakter hebben, duurzaam zijn en financieel gezond. Yvonne van Mastrigt als 
verkenner is een goede keuze. 
 
Streekbelangen is tevreden over de uitslag. Twee nieuwe partijen erbij en zelf drie zetels 
behouden. Veel stemmers uit de kleine kernen hebben op Streekbelangen gestemd. Is bereid 
tot samenwerking in een coalitie. Wil constructief samenwerken met de nadruk op de noordelijke 
kernen. Op het proces wordt later teruggekomen. Yvonne van Mastrigt wordt zeer op prijs 
gesteld als verkenner. 
 
GroenLinks is tevreden met de uitslag. Kan verder met dit vertrouwen. Lokaal Liberaal is als 
grootste partij uit de verkiezingen gekomen. Dit brengt voor hen een grote verantwoordelijkheid 
met zich mee voor de toekomst. 
Is verbaasd over de lage opkomst en geschrokken van de procedure rondom de verdeling van 
de restzetel. Opvallend is dat er massaal op vrouwen is gestemd. De politieke arena dient wel 
veilig te zijn voor vrouwen. 
Is voor een breed gedragen raadsakkoord en wil daar een raadsdebat over voeren zonder de 
scherpe scheidslijn tussen coalitie en oppositie. 
Belangrijke dossiers zijn stil blijven liggen. Wil onderwerpen als wonen, verduurzaming en sport 
met daadkracht oppakken en hierbij zo nodig een beroep doen op externen of een wethouder 
van buiten. Zal niet weglopen van verantwoordelijkheid nemen en zal samenwerking niet uit de 
weg gaan. 
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D66 vindt de lage opkomst zorgelijk. Het is een opdracht voor de raad om deze trend te keren. 
Het protest van D66 is ingediend naar aanleiding van een verschil van twee stemmen voor de 
toewijzing van de restzetel. D66 heeft bij 18 stemlocaties onregelmatigheden geconstateerd. Dat 
is “to close to call”. Respecteert het besluit van het Centraal Stembureau. Vier zetels is een mooi 
resultaat. Gaat hard aan de slag met wonen, duurzaamheid en participatie als speerpunten. Is 
bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen op basis van een akkoord waarin zij hun 
speerpunten kunnen realiseren. Yvonne van Mastrigt als verkenner is een prima keuze. Is zich 
er bewust van dat de financiën en de ambtelijke organisatie onder druk staan. Is er voorstander 
van om het coalitieakkoord binnen en buiten de raad te bespreken. 
 
VVD vindt het fijn dat Yvonne van Mastrigt de taak van verkenner op zich wil nemen. Vindt het 
jammer dat bijna de helft van de kiesgerechtigde inwoners niet heeft gestemd. Hier heeft de 
raad zelf ook een verantwoordelijkheid in, samen met het college en de ambtelijke organisatie. 
Wil met de nieuwe raadsperiode een goede start maken en geeft raad en college mee te kijken 
naar de huidige manier hoe met elkaar wordt omgegaan en wat dat doet met mensen. 
Speerpunten zijn woningbouw, energietransitie, jeugdzorg en Wmo. Vraagt Lokaal Liberaal naar 
het tijdpad voor het proces. 
 
De voorzitter geeft de partijen nog een 2e termijn voor nabranders of reacties. 
 
Lokaal Liberaal geeft aan dat de verkennende fase ongeveer een week zal duren. Het verslag 
daarvan wordt naar iedereen gestuurd. De verkenner zal dat zelf toelichten. 
 
Het Vechtse Verbond blikt terug naar de voormalige gemeente Loenen. Vindt de staat van de 
ambtelijke organisatie belangrijk. Zorgen over de lage opkomst. Is voorstander om met een 
breed draagvlak tot een programma te komen. Is voor samenwerken, verbinden en open en 
transparant zijn. Gaat de gesprekken met open vizier in. 
 
SP vraagt veel aandacht voor participatie. Medezeggenschap en participatie zijn nu loze 
woorden voor de inwoners. 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt de financiële opgaven met de hele raad te delen. Menskracht en 
financiën doen ertoe als er keuzes gemaakt moeten worden. Geeft aan Lokaal Liberaal mee om 
verbinding tussen noord, midden en zuid Stichtse Vecht vorm te geven. 
 
ChristenUnie-SGP geeft nog als speerpunten mee het gebiedsgericht werken, participatie, 
aandacht voor alle kernen en het creëren van veiligheid in de raad. 
 
PvdA constateert dat er veel bereidheid is tot samenwerking. Heeft veel vertrouwen in Yvonne 
van Mastricht. 
 
CDA wil verantwoordelijkheid dragen. Gaat in op de financiële situatie van de gemeente. 
 
Streekbelangen is voor een mindset op kleinschaligheid, sport en verenigingen, meedenken met 
ondernemers en bouwen. 
 
GroenLinks wil problemen die ontstaan door structuren en denkrichtingen de baas worden. 
Vraagt de zorgen over de uitslag goed te duiden zodat er niets blijft hangen over wat er gebeurd 
is en hoe het besluit om niet tot hertelling over te gaan genomen is. 
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Burgemeester antwoordt dat het Centraal Stembureau zich heeft gebogen over het ingediende 
bezwaar. Het Centraal Stembureau is een onafhankelijk orgaan en toetst dit aan de Kieswet, en 
maakt daarbij gebruik van de circulaire van de Kiesraad van 26 februari 2014 als leidraad. 
Reden 
Het Centraal Stembureau kan alleen tot een hertelling besluiten als er een ernstig 
vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige 
fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Er moet dus 
aan al deze elementen zijn voldaan om te kunnen komen tot de conclusie dat een hertelling 
noodzakelijk is. 
Het centraal stembureau gaat uit van de correctheid van de processen-verbaal. 
1. Ernstig vermoeden. 

Het moet gaan om concrete aanwijzingen: het Centraal Stembureau dient, behoudens 
tegenbewijs, uit te gaan van de correctheid van de tellingen door het stembureau. 

2. Door een of meer stembureaus. 
Het moet gaan om fouten gemaakt door de stembureaus. Gedragingen van anderen zijn dus 
irrelevant in relatie tot een evt. hertelling. 

3. Fouten bij de stemopneming. 
Er moet sprake zijn van fouten, dat wil zeggen telfouten, bij de stemopneming. 
Onregelmatigheden gedurende de stemming, foute beslissingen van het stembureau over 
de toelating van kiezers etc., kunnen niet leiden tot een hertelling. 

4. Van invloed op de zetelverdeling? 
De omvang van de fouten moet zodanig zijn dat deze gevolgen kan hebben voor de 
zetelverdeling. Een klein verschil als zodanig is geen reden tot een hertelling: ook aan alle 
andere elementen uit de definitie moet worden voldaan. 
Zoals eerder gesteld: het Centraal Stembureau dient uit te gaan van de correctheid van de 
processen-verbaal. De processen-verbaal van de genoemde stembureaus uit het bezwaar 
zijn gecontroleerd. Daaruit blijkt niet dat er zodanige telfouten zijn gemaakt die leiden tot een 
ernstig vermoeden dat die van invloed zijn op de zetelverdeling. 

Het Centraal Stembureau zag in het bezwaar geen aanleiding om een wijziging door te voeren 
en daarmee heeft het Centraal Stembureau de uitslag en de zetelverdeling ongewijzigd en 
definitief vastgesteld. Er is geen beroep mogelijk tegen het besluit van het centraal stembureau. 
 

3. Kennismaking met de verkenner. 
Yvonne van Mastrigt heeft veel bereidheid en suggesties gehoord. Bedankt voor de brede steun 
voor haar werk. Zij zal komende week met iedere fractie een gesprek voeren. Hoe kijken partijen 
naar het besturen van Stichtse Vecht en naar hun eigen rol, naar kansen en bedreigingen. Op 
basis van de gesprekken zal zij een rapportage maken en daarin conclusies en aanbevelingen 
formuleren. De rapportage wordt aan iedere partij teruggelegd. Hoe de rapportage wordt 
besproken zal zij met de burgemeester en griffier overleggen. Het proces verloopt in twee fases. 
Eerst een verkenning en vervolgens op basis van de conclusies en aanbevelingen de formatie in 
kleiner verband. Aandacht voor het betrekken van de samenleving en de wisselwerking met de 
raad. Zij zal partijen naast de thema’s ook vragen of er persoonlijke belemmeringen zijn die 
besproken moeten worden. 
Na de verkenning wellicht een vervolgopdracht voor de formerende fase. 
Over ruim een week komt zij met haar rapportage. 
 
Burgemeester wenst haar succes en plezier in haar rol als verkenner. 
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Yvonne van Mastrigt geeft mee dat het voorkeur verdient om haar rapportage in een 
raadsvergadering te bespreken. 
 
Lokaal Liberaal kan zich daarin vinden en legt de planning voor een raadsvergadering bij de 
griffier en burgemeester neer. 
 

Sluiting 
Vervolgens sluit de voorzitter deze bijeenkomst om 20.35 uur. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
23-3-2022 
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