
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad der gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op maandag 3 januari 2011 om 15.00 uur in de Pfizerzaal in het Albert Heijngebouw van 
Business Universiteit Nyenrode, Straatweg 25 te Breukelen. 
 
 
Voorzitter : mevr. drs. M.M. van 't Veld, burgemeester 
Griffier : drs. T.C. van Waes 
De leden : J.W. Boogerd  ChristenUnie-SGP 

M. Bootsma  CDA 
W. van den Bosch  ChristenUnie-SGP 
mevr. J.J. van Doesburgh  VVD 
R. Druppers  M2000 

  S. El Hafiani  M2000 
drs. E. van Esterik  PvdA 
P.F. de Groene  D66  

    (tot agendapunt 5) 
mevr. I.B.M. Groenewegen  PvdA 
mevr. drs. G. Helling-Zeisseink  CDA 

    (tot agendapunt 5) 
mevr. W.M.M. Hoek  HVV 
D.E. van ’t Hof  Breukelen Beweegt 
mevr. E.J. Hogeveen  D66 
C.P. van der Kaaij  GroenLinks 
mevr. K. de Kruif  VVD 
F.W.H. van Liempdt  VVD 
mevr. H.J. Lyre  VVD 
F.M. Masteling  VVD 
D.R. de Meer  CDA 

    (vanaf agendapunt 6) 
C.J. van Nieuwenhoven  VVD 

    (vanaf agendapunt 6) 
H. Noltes  M2000 
mevr. A.W. Oosthoek-Bogaard  CDA 
ir. P.G. Paul  GroenLinks 
P. Ploeg  VVD 

    (tot agendapunt 5) 
F.C. Portengen  HVV 
mr. J.A.L. Rehbock  D66 

    (vanaf agendapunt 6) 
mevr. G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp  M2000 
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R. Roos  Streekbelangen 
S. Scherpenzeel  CDA 

    (vanaf agendapunt 6) 
Mr. M.L. Veldhuijzen  CDA 
drs. J.W. Verkroost  CDA 

    (tot agendapunt 5) 
mevr. R.G. Vis-de Ceuninck van Capelle  Streekbelangen 
W. van Vossen  Maarssen Natuurlijk! 
drs. A.S.C. Westra  VVD 
G.J. Wisse  PvdA 
mevr. E.J. Zeldenrust  VVD 
F. Zivkovic-Laurenta  D66 

Wethouders : P.F. de Groene  D66 
mevr. drs. Helling-Zeisseink  CDA 
drs. V. van der Horst  Streekbelangen 
P. Ploeg  VVD 
drs. J.W. Verkroost  CDA 
K.H. Wiersema  VVD 

Gemeentesecretaris  : L. van den Nieuwendijk 
 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 
bijzondere dag 3 januari 2011. De echte start van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht, nu in het 
midden van het grondgebied van de gemeente op Nijenrode. Zij hoopt dat het een goede vergadering 
wordt waaraan iedereen goede herinneringen heeft want er gaan een raad en een college worden 
geïnstalleerd en er gaat gesproken worden over een coalitieprogramma. Aan het eind van de agenda 
worden nog een aantal technische besluiten genomen.  
Bovenal wenst de voorzitter alle bezoekers een heel gelukkig nieuw jaar, dat het een mooi jaar mag 
worden met elkaar in de nieuwe gemeente. Voorts wenst zij de toekomstige raads- en 
commissieleden veel inspiratie toe bij de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die voor liggen, in 
vertrouwen dat dit met elkaar op een goede manier zal worden gedaan.  
Een bijzonder welkom voor de heer Van Maren, die namens het Kabinet van de Commissaris van de 
Koningin aanwezig is. De Commissaris kon hier niet bij aanwezig zijn maar hij heeft een brief 
geschreven met het verzoek of die wordt voorgelezen en daar wil spreker graag mee beginnen: 
“Geachte voorzitter, mede namens het college van GS van de provincie Utrecht wil ik u, de raad, en 
het college van de gemeente Stichtse Vecht van harte feliciteren met deze bijzondere dag. Op 1 
januari 2011 is de gemeente Stichtse Vecht een feit geworden en vandaag komt u als nieuw bestuur 
van deze gemeente voor het eerst bijeen. Vandaag vergadert de nieuw gekozen raad voor het eerst 
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en in deze vergadering zullen ook de wethouders benoemd worden. Eerder bent u, voorzitter, als 
waarnemend burgemeester van de Stichtse Vecht benoemd. Ik wil u, de raad, en het college van 
harte geluk en succes wensen om in deze mooie gemeente aan de slag te gaan. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat u er gezamenlijk in zult slagen om op een transparante en betrokken wijze de 
belangen van de inwoners en de belangen van de gemeente Stichtse Vecht goed te behartigen. Mede 
namens het college van GS wens ik u en het gemeentebestuur voor nu een goede vergadering en 
voor de komende periode veel succes en wijsheid toe. Met hoogachting, de Commissaris van de 
Koningin, de heer Robbertsen.” 
 
2. Beëdiging en installatie van de leden van de gemeenteraad: 

a. Afleggen van de eed. 
b. Afleggen van de belofte. 

 
De voorzitter memoreert dat op 13 december jl. in de gemeenteraad van Maarssen de geloofsbrieven 
zijn onderzocht. Daarom kan nu worden overgegaan tot installatie. De raadsleden hebben van te 
voren kunnen aangeven of zij de eed of de belofte willen afleggen. Spreker verzoekt alle raadsleden 
om voor dit bijzondere moment op te staan.  
De voorzitter leest de eed in zijn geheel voor en noemt vervolgens de naam van het raadslid dat de 
eed aflegt. Deze zegt vervolgens: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. Vervolgens komen de leden 
aan de beurt die de belofte afleggen. 
De eed (artikel 14 Gemeentewet). “Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de 
raad in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende eed af: Ik zweer dat ik om tot lid van 
de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch minnelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch minnelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 
zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.” 
Vervolgens leggen de leden Boogerd, Bootsma, Van den Bosch, El Hafiani, Helling-Zeisseink, Lyre, 
Noltes, Oosthoek-Bogaard, Paul, Rijsterborgh-Plomp, Veldhuijzen, Verkroost en Wisse de eed af. 
 
Hierna leest de voorzitter de gelofte voor: “Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te 
worden, rechtstreeks noch minnelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch minnelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 
beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als 
lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen”. Vervolgens zeggen de leden: dat verklaar en 
beloof ik. 
Hierna leggen de leden Van Doesburgh, Druppers, Van Esterik, De Groene, Groenewegen, Hoek, 
Van ’t Hof, Hogeveen, Van der Kaaij, De Kruif, Van Liempdt, Masteling, Ploeg, Portengen, Vis-de 
Ceuninck van Capelle, Van Vossen, Westra, Zeldenrust en Zivkovic-Laurenta de gelofte af. 
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De voorzitter feliciteert alle leden van harte en wenst hen veel wijsheid en inspiratie bij de taak die 
voor hen ligt. Zij biedt haar excuses aan voor het feit dat zij de heer Roos heeft overgeslagen. 
De heer Roos legt de gelofte af.  
 
De voorzitter feliciteert alle leden van de raad persoonlijk en overhandigt aan hen een boeket 
bloemen, hierbij geassisteerd door de griffier en de gemeentesecretaris. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter heeft een aantal opmerkingen bij agendapunt 10. Deze stukken zijn geaccordeerd door 
de raadscommissie Herindeling en daarna naar de raad doorgeleid. Het zijn in feite technische 
beslissingen waarvan het belangrijk is dat ze genomen worden. In de tussentijd zijn echter enkele 
vragen gekomen van raadsleden en dat heeft geleid tot een aantal errata en een aantal antwoorden 
op vragen. Dat is inmiddels uitgedeeld en daarvan kunnen de raadsleden nu kennis nemen. Bij 
agendapunt 10A worden de punten 2 en 5 ingetrokken omdat hierin nog een aantal wijzigingen komen 
naar aanleiding van terechte opmerkingen van raadsleden. Deze punten worden de volgende 
raadsvergadering ter besluitvorming voorgelegd. Het heeft geen consequenties want deze maand 
blijven de huidige verordeningen van de drie voormalige gemeenten van kracht. Kan de agenda op 
deze wijze worden vastgesteld? 
 
De heer Van Liempdt meldt dat hij aan leden van de VVD-fractie kenbaar heeft gemaakt dat hij 
noodgedwongen als zelfstandig onafhankelijk liberaal volksvertegenwoordiger doorgaat. Bij deze heeft 
hij een brief aan de voorzitter waarin hij dit aangeeft voor de komende periode en tevens het eerste 
initiatiefvoorstel voor de nieuwe gemeente. Een en ander overhandigt hij vervolgens aan de voorzitter.  
 
De voorzitter zegt dat alle formele juridische handelingen in de volgende raadsvergadering zullen 
worden bekrachtigd. Begrepen wordt dat het initiatiefvoorstel voor de eerstvolgende raadsvergadering 
is. Er zal voor worden gezorgd dat de rest van de raad er kennis van kan nemen.  
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 
4. Aanbieden van het coalitieprogramma 2011-2014. 
 
De voorzitter heeft veel bewondering voor de tijd, de energie en de bevlogenheid die de heer Kolff 
erin heeft gestoken om er voor te zorgen dat er op 3 januari 2011 een coalitieprogramma en een 
coalitie en een college is.  
 
De heer Kolff zegt dat aan hem is gevraagd om het formatieproces en de totstandkoming van het 
eerste coalitieprogramma van Stichtse Vecht toe te lichten. Het is voor hem een eer en een groot 
genoegen om als één van de eersten te mogen spreken in de zojuist geïnstalleerde gemeenteraad 
van deze nieuwe gemeente. Een grote en belangrijke gemeente in de provincie Utrecht. Het is ook 
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vreemd om hier te staan als wethouder van Nieuwegein, een gemeente met ongeveer evenveel 
inwoners maar totaal verschillend van karakter.  
Op woensdag 24 november jl. hebben de herindelingsverkiezingen plaatsgevonden. Vanaf zaterdag 
27 november jl. heeft hij op verzoek van de VVD als grootste partij mogen fungeren als 
formatievoorzitter om te komen tot de eerste coalitie en het eerste college van Stichtse Vecht.  
Het formatieproces begon met een openbare bijeenkomst waar alle gekozen partijen 
vertegenwoordigd waren en de verkiezingsuitslag werd geduid. Hierbij viel op de grote 
eensgezindheid over de noodzaak van een frisse start, een stabiel gemeentebestuur en een andere 
wijze van omgaan met elkaar. Besloten is om vanaf maandag 29 november jl. te gaan praten met een 
basiscoalitie van vier partijen met een krappe meerderheid in de raad: VVD, CDA, D66 en 
Streekbelangen en om de mogelijkheid open te houden om deze basiscoalitie later in het proces te 
verbreden. Het centraal overleg waar de beslissingen werden genomen, bestond uit twee 
vertegenwoordigers van alle vier partijen. Hier is met veel passie, humor en ambitie met elkaar 
overlegd.  
De eerste weken werd gesproken over de inhoud. Een inleiding, een bestuurlijke fusie en een 
hoofdlijnenakkoord waren overigens keurig op tijd het resultaat. Na de eerste week hebben 
subgroepen, o.a. bestaand uit beoogd fractieleden van de coalitiepartijen en ambtenaren, het 
hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt. Hierdoor is een bijzondere en voor Stichtse Vecht nieuwe 
manier van denken en omgaan met elkaar ontstaan. Voor goed bestuur van een gemeente is 
wederzijds vertrouwen tussen politiek en ambtelijke organisatie immers onontbeerlijk.  
De resultaten mochten er zijn. Op zes hoofdthema’s lagen er heldere, bondige en gedragen stukken. 
In de tweede week is gekomen tot de zetel- en portefeuilleverdeling en de totstandkoming van een 
nieuw college. Partijen zijn het erover eens dat een gemeente met een dergelijke omvang in een 
normale situatie bestuurd zou moeten kunnen worden door een college van vier wethouders. Gezien 
de fusiesituatie, de afwikkeling ervan en de aandacht die de komende jaren nodig zal zijn voor alle 
wijken en kernen, is er gekozen voor zes wethouders in 5,5 fte. Er staat een team met veel ervaring 
en ambitie dat onder leiding van burgemeester Van ’t Veld de komende tijd belangrijk werk zal 
verrichten.  
De derde week van de formatie is gebruikt om de uitkomsten uit de subgroepen in het centraal overleg 
te bespreken en te stroomlijnen. Daarnaast is in die week besloten om ChristenUnie/SGP en Het 
Vechtse Verbond uit te nodigen om toe te treden tot de coalitie. Deze partijen konden zich goed 
vinden in het bereikte akkoord en hebben in een aantal bijeenkomsten nog belangrijke zaken doen 
opnemen in het uiteindelijke programma. Zij zijn toegetreden als volwaardige coalitiepartner van een 
coalitie die kan rekenen op een brede raadssteun.  
De laatste week van de formatie is gewerkt aan de uiteindelijke totstandkoming van het programma 
zoals dat net is uitgedeeld. Spreker bedankt burgemeester Van ’t Veld (die soms op onmogelijke 
momenten werd bijgepraat) en alle ambtelijke ondersteuning, met name Theo van Waes, Natascha 
van Houten en Sietske Waterschoot voor hun tomeloze inzet en soms nachtelijke overuren. Voorts wil 
hij alle leden van het centraal overleg hartelijk danken voor een boeiende en humorvolle periode in het 
gemeentekantoor van Maarssen.  
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Het coalitieprogramma staat voor een nieuwe open bestuurscultuur. Hoewel we niet achteruit maar 
vooruit kijken, kunnen we er niet omheen dat er werk aan de winkel is om te komen tot herstel van 
vertrouwen. Vanuit de inwoners en in elkaar. Vertrouwen van mensen in hun gemeentebestuur wordt 
door twee zaken het meest geschaad: het niet nakomen van gedane beloftes en het in overdreven 
mate bedrijven van politiek. Zeg daarom duidelijk wat je als overheid wel en niet doet. Kom je beloftes 
na en bestuur deze gemeente op inhoud.  
In het coalitieprogramma is veel geregeld. Maar overal is het een uitnodiging tot het aangaan van een 
discussie over de inhoud. Daarover moet het ook gaan. Er komen immers vele zware en belangrijke 
beslissingen aan, alleen al op het gebied van financiën. De indruk blijft na deze formatie dat de 
coalitiepartijen de inhoudelijke raadsbrede discussie allemaal graag willen waarbij het niet uitmaakt of 
goede ideeën van coalitie- of van oppositiepartijen komen. Spreker adviseert daarom aan de gehele 
gemeenteraad om op korte termijn met elkaar in debat te treden over de duiding van de bestuurlijke 
visie en de betekenis, uitwerking en uitvoering van het programma. We gaan van onderhandelingen 
naar overleg, van een akkoord naar een programma, van wantrouwen naar vertrouwen, van woorden 
naar daden, van stoelpoot zagen naar inhoudelijke discussie en van politiek bedrijven naar besturen.  
Spreker wenst allen veel wijsheid, stabiliteit en vertrouwen toe in de komende jaren. Daar hebben de 
inwoners recht op. 
 
De heer Druppers meldt dat zijn fractie heel teleurgesteld is over de uitspraken die de heer Kolff in 
het openbaar heeft gedaan over Maarssen 2000 en de reden waarom hij die partij niet heeft 
uitgenodigd. Dit zijn gezochte redenen. Maarssen 2000 zou instabiel zijn maar Maarssen 2000 laat al 
42 jaar zien dat het een hele stabiele partij is. Voorts zou de partij niet betrouwbaar zijn maar 
Maarssen 2000 is heel betrouwbaar. Dat heeft zij laten zien op 15 november jl. Het is heel jammer dat 
de coalitie zo heeft besloten. Het moet over de inhoud gaan, over respect en transparantie en we 
moeten af van oppositie-/coalitiedenken. Als dat de bedoeling is van de coalitie, kan deze 
oppositiepartij zich daar heel goed in vinden.  
Echter, er is een valse start gemaakt door Maarssen 2000 buiten de boot te laten vallen. Iedereen 
weet waarom de partij buiten de boot is gevallen. Dat is op 15 november jl. gebeurd en dat steekt. Je 
verwacht niet te worden uitgenodigd omdat je iets hebt gedaan. Daar is zijn fractie nog steeds heel 
teleurgesteld over.  
Er komen 5,5 wethouders en de gemeente mag er zeven hebben. Dit in een tijd van bezuinigingen en 
de Stichtse Vecht zal in de komende jaren extra werk moeten verzetten om van drie gemeenten één 
geheel te maken. Echter, de stad Utrecht heeft zes wethouders en Amersfoort met 143.000 inwoners 
heeft vijf wethouders. Nieuwegein met ruim 60.000 inwoners heeft vier wethouders. Voorts heeft de 
VVD met zeven zetels ervoor gekozen om één wethouderspost weg te geven aan een partij die maar 
twee zetels heeft.  
Vanuit de pers is de portefeuilleverdeling vernomen. Daar kan nu niet op worden ingegaan maar in 
2006 was er in de Maarssense raad een discussie over het feit dat drie dagen voordat het college 
werd benoemd het stuk Trots op Maarssen op tafel kwam. Vooral de ChristenUnie en de SGP hadden 
toen kritiek vanwege de late aanlevering. Het is moeilijk om straks in te stemmen met de benoeming 
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van wethouders terwijl niet precies bekend is wat zij gaan doen en wat het programma is. Dat is 
immers twee minuten geleden aangeleverd.  
Afgaande op de persberichten van de heer Kolff, komt spreker tot de conclusie dat het wat minder had 
gekund. Er is politiek een halve wethouderszetel bijgevoegd met recreatie, evenementen en cultuur. 
Deze beleidsterreinen hadden ook bij de andere vijf wethouders kunnen worden ondergebracht. Dan 
was ook voldaan aan wat de bevolking van Stichtse Vecht van de gemeente verwacht, namelijk dat 
het gemeentebestuur zelf ook wat gaat minderen. Er komt immers een flinke bezuiniging aan en dan 
was het mooi geweest als was begonnen met een college dat wat had geminderd. Dat het kan, 
bewijzen de gemeenten Nieuwegein en Amersfoort. Eén wethouder meer dan in Nieuwegein was 
meer dan genoeg geweest.  
Het is nog onduidelijk wanneer de discussie over de inhoud gevoerd gaat worden. Bovendien kan 
inhoudelijk nog niet worden gereageerd op het coalitieprogramma. Dat is heel vervelend. Er zouden 
een aantal punten van de agenda moeten worden afgevoerd totdat inhoudelijk gesproken is over de 
inhoud van het coalitieprogramma. Hoe kan straks aan mensen vertrouwen worden gegeven als niet 
bekend is wat zij met deze gemeente willen en hoe zij dat willen? Voordat wordt overgegaan tot 
benoeming van de wethouders verzoekt spreker om een korte schorsing. 
 
De heer Kolff zegt dat het niet zo is dat hij heeft besloten welke partijen met elkaar om de tafel gaan 
zitten. Dat is besloten door de partijen zelf en in ieder geval door de VVD die als grootste partij het 
voortouw heeft genomen. Hij heeft nooit gezegd in de pers dat Maarssen 2000 instabiel zou zijn. Hij 
heeft gezegd dat deze coalitie streeft naar stabiliteit en dat de partijen die daarin zitten daaraan 
voldoen.  
Een gemeente van 63.000 inwoners zou bestuurd moeten kunnen worden door vier wethouders maar 
dit is een heel bijzondere situatie. De gemeente Nieuwegein bestaat uit één kern maar hier is sprake 
van twaalf kernen. Voorts kan een portefeuillehouder een wat minder zware portefeuille hebben dan 
een ander maar het feit blijft dat het zijn van wethouder niet alleen een optelsom is van 
portefeuilleonderdelen maar het is iets waar je dag en nacht mee bezig bent. Dit is een grote 
gemeente qua gebiedsomvang en qua kernen en wijken en is het nodig gevonden om daar voor de 
eerste periode 5,5 wethouders voor neer te zetten. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is 
bovendien het aantal wethouders gehalveerd.  
 
De heer Ploeg bedankt de heer Kolff namens het centraal overleg voor zijn tomeloze inzet, zijn humor 
en zijn resultaatgerichtheid. Zonder de inzet van deze voorzitter was het lastig geweest om in 26 
dagen met elkaar te komen tot een coalitieakkoord, tot een college en tot een hecht team. De wijze 
waarop de formatievoorzitter dat heeft gedaan, verdient groot respect. De verbinding die hij in korte 
tijd heeft weten te leggen tussen partijen die elkaar van programma wel kennen maar personen 
moesten nog met elkaar kennismaken, heeft hij op een respectvolle manier en met humor gedaan en 
daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. 
Bij zo’n afscheid en waardering hoort ook een cadeautje. Het zijn er twee geworden. Sommigen zullen 
het opvatten als een poging tot doodslag. Het is namelijk wijn en een doos ongelooflijk lekkere sigaren 

 p a g i n a  7  

 
 
 
 

N
ot

ul
en

 3
 ja

nu
ar

i 2
01

1/
G

W
7 



 

maar de heer Kolff is ook een levensgenieter. Na alle vrije tijd die hij op de meest onmogelijke tijden 
belangeloos beschikbaar heeft gesteld, mag hij achterover gaan genieten van een goed glas wijn en 
een mooie sigaar.  
Vervolgens overhandigt spreker beide cadeaus aan de heer Kolff.  
 
De voorzitter zegt dat de heer Kolff oprecht moet gaan genieten. Zij vormt geen oordeel over de 
inhoud maar wel over het proces en dat heeft hij op briljante wijze gedaan met heel veel inzet. Ze 
mogen in Nieuwegein gezegend zijn met de heer Kolff als wethouder in het bestuur. Hij heeft het 
voortreffelijk gedaan en spreker heeft voor de heer Kolff eveneens een fles wijn. 
Hierna overhandigt zij de fles wijn aan de heer Kolff. 
Het is nu de bedoeling dat de verschillende fractievoorzitters hun handtekening gaan zetten onder het 
coalitieprogramma. Het coalitieakkoord is aan de gehele raad aangeboden en het is de bedoeling dat 
op een later tijdstip de raad met het dan geïnstalleerde college in gesprek gaat in gesprek gaat over 
de inhoud. 
 
Vervolgens zetten de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en 
Het Vechtse Verbond hun handtekening onder het coalitieakkoord. 
 
De voorzitter constateert dat er vijf vrouwelijke fractievoorzitters zijn en vindt dat een goede zaak. 
 
5. Verkiezing van de wethouders: 

a. Samenstellen commissie van stemopneming. 
b. Benoeming van de wethouders. 
c. Afleggen van de eed. 
d. Afleggen van de belofte. 
e. Voor zover van toepassing aanbieden ontslagbrief als lid van de raad. 

 
De voorzitter legt uit dat de verschillende wethouders door hun fractievoorzitters zullen worden 
voorgesteld. Daarna wordt gelegenheid gegeven aan de raad om eventueel vragen te stellen aan de 
kandidaat-wethouders.  
 
Mevrouw De Kruif zegt dat de VVD met genoegen als kandidaat-wethouder de heer Ploeg en de heer 
Wiersema voordraagt. De heer Ploeg is al bekend als lid van de raad van de raad van Maarssen en in 
de laatste kortere periode ook als fractievoorzitter. Hij heeft bij het Openbaar Ministerie diverse 
beleids- en managementfuncties vervuld. De heer Wiersema is reeds zestien jaar wethouder in de 
voormalige gemeente Breukelen en is daar ook kort raadslid geweest. 
 
Mevrouw Oosthoek is zeer blij om namens het CDA twee zeer ervaren kandidaat-wethouders te 
kunnen voorstellen. Er is gezorgd voor ook nog een dame in het college, namelijk mevrouw Helling, 
wethouder in de voormalige gemeente Loenen. Zij zal haar functie als wethouder parttime vervullen 
omdat zij ook nog werkt als verslavingsarts. Mevrouw Helling is in Loenen acht jaar raadslid geweest 
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en vier jaar wethouder. Zij gaat nu een prachtige portefeuille invullen voor Stichtse Vecht want deze 
gemeente is juist zo prachtig vanwege de kunst, cultuur, monumenten, musea, recreatie en toerisme. 
Dat is een economische pijler voor Stichtse Vecht. Het wordt dus een prachtige portefeuille die zij mag 
vervullen en dit zal Stichtse Vecht op de kaart zetten. Niet alleen regionaal en provinciaal maar zelfs 
wereldwijd. We mogen namelijk erg trots zijn op de Vecht die wereldwijd bekend is. 
Daarnaast is er ook nog een hele goede kandidaat-wethouder uit Maarssen. De heer Verkroost is in 
Maarssen zeer bekend omdat hij meerdere periodes wethouder is geweest. Hij is vooral bekend op 
het gebied van sport omdat hij ook in zijn vrije tijd landelijk zeer actief is voor de KNVB. In Maarssen 
heeft hij o.a. de portefeuille Sociale Zaken bekleed maar ook meerdere portefeuilles. Nu heeft hij ook 
een prachtige portefeuille want hij mag o.a. met de twaalf kernen van Stichtse Vecht aan de slag. De 
kernen van Nigtevecht tot Oud Zuilen zullen door de heer Verkroost enthousiast bezocht worden en 
ze zullen bij hem terecht kunnen als rasechte netwerker om hun wensen in Stichtse Vecht kenbaar te 
maken. We moeten er immers zijn voor alle inwoners, of ze nu in een hele kleine of in een grote kern 
woonachtig zijn. Met elkaar moeten we één gemeente worden maar we moeten ook oog blijven 
houden voor de diversiteit van de aparte kernen. Daar gaat Stichtse Vecht voor. Dit zijn geweldige 
wethouders die daarvoor aan de slag willen gaan. 
 
Mevrouw Hogeveen presenteert met trots de kandidaat-wethouder voor D66. Het is de heer De 
Groene. Weliswaar een nieuweling in de gemeentepolitiek maar absoluut geen nieuweling in het 
bestuurdersvak. Hij is DB-lid geweest bij het Hoogheemraadschap Amstel-, Gooi- en Vechtstreek. Hij 
heeft 26 jaar bij Strukton gewerkt waarvan de laatste twaalf jaar in diverse directiefuncties. Voorts is 
de heer De Groene voorzitter van de ondernemersvereniging Breukelen-Maarssen e.o. Daarmee is hij 
overduidelijk iemand die woonachtig is in Stichtse Vecht, in Maarssen. Hij heeft zich daar altijd met 
hart en ziel voor ingezet en woont er samen met zijn echtgenote en vijf kinderen.  
De heer De Groene krijgt een prachtige D66-portefeuille met onderwijs, bestuurlijke vernieuwing, 
harmonisatie, integratie en bewonersparticipatie.  
 
Mevrouw Vis is bijzonder verheugd dat de heer Van der Horst bereid is gevonden om zich kandidaat 
te stellen voor de functie van wethouder. In het begin heeft het wat overredingskracht gekost ondanks 
het feit dat hij met veel plezier van 2002-2006 wethouder is geweest voor toen Streekbelangen 93 in 
de voormalige gemeente Breukelen. De heer Van der Horst heeft namelijk een heel prettig leven 
omdat hij de helft van de tijd voor zaken in Indonesië is en daarom moest hij heel goed nadenken. 
Gedurende het gehele proces van de besprekingen en de totstandkoming van het coalitieakkoord 
werd hij steeds enthousiaster. Zijn politieke bloed ging weer bruisen en uiteindelijk zei hij dat hij het 
fantastisch vond om dit weer te mogen doen. Streekbelangen wenst hem veel succes en hopelijk doet 
hij het weer even goed als in zijn vorige wethoudersperiode.   
 
De voorzitter constateert dat er geen leden zijn die nog vragen hebben aan de kandidaten. Straks zal 
worden overgegaan tot de stemmingen maar daarvoor zal op verzoek van de fractie van Maarssen 
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2000 worden geschorst. Zij benoemt in de stemcommissie mevrouw Hogeveen, mevrouw Van 
Doesburgh en de heer El Hafiani. 
Vervolgens wordt de vergadering geschorst. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De stembriefjes worden per individuele kandidaat-wethouder uitgedeeld.  
Er is nog geen nieuwe ambtsketen voor de gemeente Stichtse Vecht. Afgesproken is dat dan de keten 
omgaat van de gemeente op welk grondgebied de burgemeester is en vandaar dat zij vandaag de 
ambtsketen van Breukelen om heeft.  
Nadat de stembriefjes zijn ingeleverd, trekt de stemcommissie zich met de griffier terug om de 
stemmen te tellen en vervolgens wordt de vergadering geschorst. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de stemcommissie. 
 
Mevrouw Hogeveen meldt dat de stemcommissie alle stemmen heeft geteld en dat het resultaat per 
kandidaat-wethouder als volgt is. Voor de heer Ploeg zijn 33 stemmen uitgebracht waarvan 24 
stemmen voor, 8 blanco en 1 tegen. Daarmee is de heer Ploeg benoemd als wethouder. 
Voor de heer Verkroost zijn 33 stemmen uitgebracht waarvan 25 stemmen voor, 7 blanco en 1 tegen. 
Daarmee is de heer Verkroost benoemd als wethouder. 
Voor de heer De Groene zijn 33 stemmen uitgebracht waarvan 27 stemmen voor en 6 blanco. 
Daarmee is de heer De Groene benoemd als wethouder. 
Voor de heer Van der Horst zijn 33 stemmen uitgebracht waarvan 26 stemmen voor, 4 blanco en 3 
tegen. Daarmee is de heer Van der Horst benoemd als wethouder. 
Voor de heer Wiersema zijn 33 stemmen uitgebracht waarvan 26 stemmen voor, 6 blanco en 1 tegen. 
Daarmee is de heer Wiersema benoemd als wethouder. 
Voor mevrouw Helling zijn 33 stemmen uitgebracht waarvan 25 stemmen voor, 6 blanco en 1 tegen 
en 1 stem op de heer Kolff. Daarmee is mevrouw Helling benoemd als wethouder. 
 
De voorzitter bedankt de stemcommissie voor haar werk. Vervolgens gaat zij over tot beëdiging van 
de zes wethouders. Zij hebben eveneens van te voren aangegeven of zij de eed of de belofte 
afleggen.  
De eed luidt als volgt: “Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 
minnelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer 
dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks of minnelijk enig geschenk of enige belofte 
heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten 
zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen”.  
Vervolgens leggen de heer Verkroost en mevrouw Helling de eed af.  
 
De voorzitter leest de belofte voor: “Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, 
rechtstreeks noch minnelijk, onder welk naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
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gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten rechtstreeks 
noch minnelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik 
getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder 
naar eer en geweten zal vervullen”. 
Vervolgens leggen de heren Ploeg, Wiersema, De Groene en Van der Horst de gelofte af. 
De voorzitter feliciteert de wethouders van harte met hun benoeming. Het raadslid dat al een 
bloemetje heeft gehad, krijgt straks geen tweede boeket. Zij verzoekt de wethouders om plaats te 
nemen aan de collegetafel en vervolgens overhandigt zij aan wethouder Wiersema en aan wethouder 
Van der Horst een boeket bloemen. 
 
De voorzitter verzoekt de wethouders om als raadslid hun ontslagbrief te tekenen. Na het indienen 
van de getekende ontslagbrief door de wethouders Verkroost, Helling, Ploeg en de Groene, wordt 
overgegaan tot agendapunt 6. 
 
6. Vervullen vacatures in de raad: 

a. Samenstellen commissie van onderzoek geloofsbrieven. 
b. Besluit tot toelating nieuwe raadsleden. 
c. Afleggen van de eed. 
d. Afleggen van de belofte. 

 
De voorzitter verzoekt de ingestelde stemcommissie om de geloofsbrieven van de nieuwe leden van 
de raad te onderzoeken. De nieuwe raadsleden zijn de heer De Meer, de heer Van Nieuwenhoven, de 
heer Rehbock en de heer Scherpenzeel.  
Vervolgens wordt de vergadering geschorst en trekt de stemcommissie zich met de griffier terug voor 
het onderzoek van de geloofsbrieven. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de stemcommissie. 
 
Mevrouw Hogeveen meldt dat de stemcommissie de geloofsbrieven van alle vier kandidaten heeft 
onderzocht en in orde heeft bevonden.  
 
De voorzitter leest de eed voor: “Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch minnelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch minnelijk, 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn 
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en 
geweten zal vervullen.” 
Vervolgens leggen de leden De Meer en Scherpenzeel de eed af. 
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De voorzitter leest de belofte voor: “ Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, 
rechtstreeks noch minnelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 
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gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch minnelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik 
getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als lid van de 
raad naar eer en geweten zal vervullen”. 
Vervolgens leggen de leden Van Nieuwenhoven en Rehbock de gelofte af. 
 
De voorzitter feliciteert de raadsleden met hun benoeming en geeft hen een boeket bloemen. Daarna 
verzoekt zij de raadsleden om hun plaats in te nemen. Er is nu een voltallig college en een complete 
raad.  
 
De heer Wisse feliciteert de coalitie met het coalitieakkoord. Dat is niet leuk voor de oppositie maar 
het verdient een compliment dat in zo’n korte tijd een coalitieakkoord tot stand is gekomen. Ook de 
PvdA-fractie heeft kritiek op de gang van zaken omdat bijvoorbeeld het coalitieakkoord niet bekend is. 
Daarom zal op zijn verzoek een debat komen in de eerstvolgende raadsvergadering over het 
coalitieakkoord zodat hierover vragen kunnen worden gesteld en kritiek op kan worden uitgeoefend. 
Ook de wethouders een hartelijke felicitatie en in de eerste plaats alle raadsleden. 
De hoofdkritiek was er al voordat het coalitieakkoord bekend is geworden. Dat heeft te maken met de 
hoeveelheid wethouders. Het is een slechte start om te starten met zes wethouders als de gemeente 
moet bezuinigen. Het had ook gekund met drie à vier wethouders gezien wat links en rechts gebeurt. 
Dat is een gemist punt en een slecht signaal naar de inwoners die straks wellicht ook allen mee 
moeten betalen aan de bezuinigingen.  
 
7. Benoemen van een 1e en 2e plaatsvervangende raadsvoorzitter. 

a. Samenstellen commissie van stemopneming. 
 
De voorzitter meldt dat mevrouw De Kruif namens de coalitie graag iets wil zeggen over dit 
onderwerp. 
 
Mevrouw De Kruif draagt namens de coalitiepartners de heer Van den Bosch van de ChristenUnie-
SGP voor als eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter van de gemeente Stichtse Vecht. De heer Van 
den Bosch heeft zijn sporen al ruimschoots hierin verdiend. Tenslotte heeft hij deze rol ook in 
Breukelen zeer goed vervuld. Bovendien is de heer Van den Bosch de nestor van de nieuwe raad van 
Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter vraagt of iemand nog iets wil zeggen. Op de agenda staat benoeming van de eerste en 
tweede plaatsvervangende raadsvoorzitter. Veelal wordt één plaatsvervangende voorzitter benoemd. 
Zou iemand namens de oppositie zich nog willen agenderen voor deze functie? 
 
De heer Druppers antwoordt ontkennend. 
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De voorzitter concludeert na stemming bij handopsteking dat de heer Van den Bosch met algemene 
stemmen is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en zij feliciteert hem van 
harte hiermee.  
 
8. Benoemen van de griffier en de griffiemedewerksters 
 
De voorzitter concludeert na stemming bij handopsteking dat met algemene stemmen de griffier en 
de griffiemedewerksters zijn benoemd en zij feliciteert hen van harte hiermee. 
In een later stadium zal nog een gesprek plaatsvinden over werkgeverscommissie e.d.  
 
9. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 
 
De voorzitter maakt dankzij een kritisch raadslid een opmerking vooraf. In het voorstel en in het 
besluit staat in de eerste zin: “Wij stellen u voor om artikel 4 van de legesverordening en titel 2 en 
artikel 3 van de tarieventabel die door de gemeenteraden van Breukelen, Loenen en Maarssen zijn 
vastgesteld als volgt te wijzigen:” Artikel 6 dient in formele zin hoofdstuk 6 te zijn. Er wordt dus verder 
niets gewijzigd.  
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform het gewijzigde voorstel 
van burgemeester en wethouders. 
 
10. Vaststellen van diverse verordeningen 

A. Sociale Zaken: 
1. Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011. 
2. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2011. 
3. Re-integratieverordening Wet werk en bijstand. 
4. Verordening Wet inburgering Stichtse Vecht. 
5. Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren. 
6. Verordening Wet Kinderopvang 2011. 

 
De voorzitter deelt mee dat de verordeningen onder 2 en 5 zijn ingetrokken.  
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform de voorstellen van 
burgemeester en wethouders bij de punten A1, 3, 4 en 6. 
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B. Juridische zaken: 
1. Algemene Plaatselijke Verordening. 
2. Verordening adviescommissie bezwaarschriften. 
3. Verordening vergoeding externe leden adviescommissie voor de 

bezwaarschriften. 
4. Inspraakverordening. 

 
De heer Van den Bosch wenst een stemverklaring af te leggen bij artikel 2:29, lid 1 van de APV over 
de  sluitingstijd van openbare inrichtingen. Hij is vanuit principiële overwegingen tegen de 
zondagsopenstelling van openbare inrichtingen. Op dat punt is hij tegen de verordening. 
 
De voorzitter concludeert dat de voorstellen bij de punten B1 tot en met 4 zijn aangenomen met de 
stem van het lid Van den Bosch tegen v.w.b. artikel 2.29, lid 1 van de APV. 
 
C. Griffie: 

Instructie voor de griffier. 
 
Zonder beraadslaging en zonder schriftelijke stemming besluit de raad conform voorstel van de 
griffier. 
 
D. Overige: 

1. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente 
Stichtse Vecht. 

2. Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2011. 
3. Nota Integraal Toezicht en handhaving inclusief Handhavingsprogramma (wettelijk 

verplicht deel). 
4. Exploitatieverordening Stichtse Vecht. 

 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform voorstel van 
burgemeester en wethouders bij de punten D1 tot en met 4. 
 
De voorzitter concludeert dat vanmiddag een hoop met elkaar is gedaan. Zij is verheugd dat er nu 
een voltallige raad is en een voltallig college dat vandaag door de raad is benoemd. Er is een 
coalitieakkoord. Voorts is er als overdrachtsdocument van de vorige drie gemeenteraden de 
Strategische visie over de toekomst van de gemeente. Voor de raad en voor het college is dat 
eveneens een belangrijk werkdocument. Samen met het coalitieprogramma moet het college dit goed 
voorbereiden zodat er een openbaar debat over gevoerd kan worden. De intentie is om dat met elkaar 
vanuit de inhoud te doen en dan gaat het niet om oppositie/coalitie maar om gezamenlijk tot 
initiatieven en besluiten te komen. Zij wenst dat het gemeenbestuur vanuit het belang van de inwoners 
van harte toe. Voorts wenst zij raad en college veel werkplezier toe. In ieder geval heeft spreker er erg 
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veel zin in en als afsluiting van de vergadering kan nog met elkaar een glaasje worden gedronken. 
Vanavond is er de nieuwjaarsreceptie.  
 
De heer Van der Kaaij vraagt wanneer de volgende raad bijeen gaat komen. Wanneer komt het 
vergaderschema etc.? 
 
De voorzitter zegt dat de raadsleden dit nog op een later moment horen. In ieder geval zal het niet in 
de beoogde raadszaal in Loenen zijn want die wordt deze maand nog verbouwd. Hopelijk is de 
verbouwing 1 februari a.s. klaar. Er is gevraagd aan de raadsleden om alle dinsdagen vrij te houden 
voor vergaderingen. Er wordt nu aan de slag gegaan met vergaderschema e.d.  
Tot slot wenst de voorzitter iedereen vanmiddag en vanavond nog veel plezier. 
 

Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 februari 2011. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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