
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, ge-
houden op dinsdag 8 november 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 
te Loenen aan de Vecht. 
 
 
 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester 
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van 't Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Hetty Veneklaas, 
 Siem Scherpenzeel 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd en Wim van den Bosch 
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta, 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, Frank Maste-

ling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, Elfride Zeldenrust 
 
Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg,  Klaas Wiersema  
 
Afwezig Marnix Veldhuijzen (CDA) Erik van Esterik (PvdA) 
 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering van uw raad. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Veldhuijzen; hij is ziek. Wij wensen hem vanaf hier 
beterschap. Mevrouw Hogeveen en de heer Van Esterik zullen wat later komen. De heer Rehbock is 
ook verlaat. 
 
2. Spreekrecht inwoners over onderstaande agendapunten. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij beginnen met de insprekers. Eerst geef ik het woord aan mevrouw 
Ammerlaan. Zij spreekt namens een groep ondernmers. 
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Mevrouw Ammerlaan: Mevrouw de voorzitter. Mijn naam is Sandra Ammerlaan. Ik heb een sieraden-
atelier op de hoek Raadhuisstraat/Termeerweg in Maarssen. Ik spreek mede namens partycentrum ’t 
Zand, Dirk van den Broek, parfumerie By John, bakkerij Olink, restaurant De Gevulde Ridder, bloemis-
terij Bonhof, het AOT Instituut, Duzz Kindermode, René Mannenmode, Filmclub Maarssen en Broodje 
Harmonie. Daarmee zult u ook meteen begrijpen dat ik kenbaar wil maken hoe vervelend de laatst 
genomen maatregelen zijn voor mij, maar zeker ook voor meerdere ondernemers in onder meer de 
Raadhuisstraat en de Bolensteinsestraat. Het begon allemaal met de omstreden afsluiting van de 
Maarsser brug, dat mensen zo ver moeten omrijden, dat zij niet meer naar ons mooie dorp gaan, 
maar liever elders gaan winkelen. Hierover is al zo veel discussie gevoerd, dat ik niet in herhaling wil 
vervallen. De werkaamheden op de Kerkweg zijn niet aangekondigd bij de mensen die daarvan de 
hinder ondervinden. Moet ik de ene dag nog via de Binnenweg en Hooggelegen om in de Raadhuis-
straat te komen, de dag daarop moet ik via de Parkweg. Kortom: het is één groot drama. De bewoners 
en de ondernemers hebben daarom geen keuze. U hebt wel een keuze. Dat die keuze snel moet wor-
den gemaakt. Wanneer ik al mijn klanten elders tegenkom, hoor ik: "Je bent zo moeilijk bereikbaar." 
Wat moet ik daarop zeggen? Ik heb daartegen niets in te brengen. Ik heb alle opties overwogen, zoals 
speciale kortingsacties, om mensen maar in mijn winkel te krijgen. Wellicht heeft u nog een idee voor 
mij. 
 
Ik ben een voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen en probeer mij daarom ook in 
te zetten voor de goede doelen in ons dorp. Deze zomer een workshop bij het timmerdorp, deze week 
een workshop bij de mantelzorgers, of een donatie voor de bazar van Merenhoef . Dit doe ik allemaal 
op vrijwillige basis en kost mij geld. Geld dat ik op dit moment niet meer kan missen. Gewoon om dat 
ik het niet meer kan verdienen. Het is zo ontzettend jammer dat u als gemeente de ondernemers zo in 
de kou laat staan. Het is heel erg jammer dat ik de financiële middelen niet heb om u een dikke sjaal 
aan te bieden, zodat u deze winter in elk geval wel een warm gevoel hebt. In plaats daarvan kan ik u 
een bolletje wol aanbieden en zeggen: "Breit u de sjaal zelf maar.  
Wat doet u hieraan? Het kan toch niet mogelijk zijn dat u als gemeenteraad van Stichste Vecht de on-
dernemers zo laat vallen? De feestdagen komen eraan. Zoals men zegt: "It's the season to be jolly". 
Nou, voor de ondernemers in Maarssen-Dorp geldt dat dus niet. De werkzaamheden blijven maar 
voortduren. Nu begrijp ik dat deze in week 48 nog niet klaar zijn. Dat is de week voor Sinterklaas. Het 
is niet netjes dat ik het zeg, maar ik vraag mij nu toch af: "Bent u van de pot gerukt?" Hoe moet dit nu 
verder voor ons als ondernemers? Gaat u een advertentie plaatsen in de VAR, waarin staat dat wij al-
lemaal wel bereikbaar zijn? Gaat u bordjes ophangen? Wij hebben het hier over één weg en als u het 
mij vraagt: één lange lijdensweg. Hoe lang gaat het duren voordat de weg normaal open kan? In 
plaats van alleen Bevanos aan een jaaromzet te helpen, zou ik zeggen: "Waarom denkt u niet aan de 
kleine middenstander, die zich zes slagen in de rondte werkt om zijn hoofd boven water te houden?" 
Als u nog veel langer wacht, zullen er steeds meer ondernemers verdwijnen. Daarvoor komen geen 
nieuwe terug. U wilt toch geen spookstad maken van Maarssen? Ik vraag u daarom vriendelijk, doch 
zeer dringend, om ons als ondernemers eindelijk eens serieus te nemen en tegemoet te komen. De 
gemeente is toch van ons allemaal? 
 
De heer Wentzel: Mevrouw de voorzitter, goedenavond. Op de website www.nieuwsbank.nl heb ik ge-
lezen dat wethouder Wiersema over de straat waarover zojuist is ingesproken heeft gezegd –
 misschien is hij verkeerd geciteerd – dat ter voorbereiding intensief overleg is gevoerd met alle be-
langhebbenden over de te nemen verkeersmaatregelen in Maarssen-Dorp. Wij hebben dit gecheckt bij 
de ondernemers, maar hebben geen ondernemer gevonden bij wie dat het geval was. Als het zo zou 
zijn, zou het eerder moeten gebeuren. Misschien is het wel gebeurd, maar dan is het hier verkeerd 
geciteerd. 
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Ik heb een bedrijf op de hoek van de Raadhuisstraat/Termeerweg. Het is mijn werk om mensenlevens 
te redden, gezinnen een betere basis te geven, mensen een betere financiële situatie te geven, waar-
bij zij jaarlijks duizenden euro's besparen en om werkgevers te helpen om minder personeelsuren en 
ziekteverzuim te hebben. Ik ben succesvol in dit werk. Een jaar na behandeling in mijn praktijk is nog 
steeds meer dan 80% van de mensen die bij mij komt voor zijn of haar alcohol-, rook- of suiker-
verslaving daarvan bevrijd. Dit is wat ik met mijn leven wil doen. Ik heb er meer dan twintig jaar onder-
zoek voor gedaan en ben op allerlei manieren getraind om dit te kunnen doen. De methode die ik toe-
pas is al meer dan 25 jaar buitengewoon succesvol in Israël en al twintig jaar in Duitsland. Ik bied als 
eerste in Nederland deze methode aan mensen aan. Ik vraag mij nu echter wel eens af of ik mis-
schien toch niet beter naar Amsterdam kan gaan. Maarssen is mooi centraal gelegen en er kan goed 
geparkeerd worden, maar zoals het er nu naar uitziet, ben ik erg moeilijk te bereiken. Met name door-
dat ik mij in het begin op de regio richt, in eerste instantie op Stichtse Vecht en dan Het Gooi, vind ik 
het belangrijk dat als mensen langskomen, zij mijn bedrijf kunnen zien. Natuurlijk geldt dat niet alleen 
voor mijn bedrijf. Daarom wil ik u allen uitnodigen om, mocht u daaraan behoefte hebben, zelf bij mij 
voor een behandeling langs te komen of iemand die een verslaving heeft attent te maken op mijn be-
drijf. Datzelfde geldt voor mij collega-ondernemers. Komt u naar Maarssen, komt u naar het dorp, 
komt u naar de prachtige winkels en die ondernemers die hard werken en graag goed bereikbaar wil-
len zijn. 
 
De voorzitter: Er volgt nu nog één inspreker. Daarna beginnen wij aan het vragenhalfuurtje, dat ook 
over dit onderwerp gaat. Ik stel voor dat wij daarna het antwoord van de wethouder horen. Ik zal er-
voor zorgen dat de vragen over dit onderwerp straks als eerste aan de orde komen. 
De heer Gieselbach komt inspreken over de Regenboogschool. 
 
De heer Gieselbach: Mevrouw de voorzitter, goedenavond. Mijn naam is Paul Gieselbach. Ik verte-
genwoordig een oudercollectief van circa 166 kinderen en ruim 300 ouders, die allemaal gebonden 
zijn aan of verbonden zijn met de Regenboogschool in Maarssenbroek. Het kan u niet ontgaan zijn dat 
onze Jenaplanschool De Regenboog helaas verkeert in surseance van betaling en dat wellicht op kor-
te termijn een faillissement zal volgen. 
Het ontstaan van het collectief komt voort uit angst voor de gevolgen van een faillissement op het 
goede onderwijs dat onze kinderen nu genieten op De Regenboog. Daarom werken wij, vooruitlopend 
op dit moment, een noodscenario uit. Inmiddels hebben wij er als collectief voor gekozen om bij een 
faillissement in te schrijven bij de Jenaplanschool 't Kockenest in Kockengen. De onderbouwing voor 
deze keuze ligt in het feit dat deze school aan de meeste wensen wil en kan voldoen die wij als ou-
ders van tevoren bepaald hebben. Deze wensen zijn onder andere: 
• de continuering van het Jenaplanonderwijs; 
• het behoud van de huidige schoollocatie; 
• onderwijs voor hoogbegaafden; 
• proberen de formatie van leerkrachten zo veel mogelijk ongewijzigd te houden bij de opzet van 

een eventuele dislocatie. 
Het uitgangspunt is natuurlijk om dit voor langere termijn veilig te stellen. Om dit plan te kunnen reali-
seren, mocht er een faillissement volgen, hebben wij uw hulp nodig. De vraag van het collectief aan 
de gemeente Stichtse Vecht is dan ook om de huidige schoollocatie en de eerste inventaris van De 
Regenboog, indien het faillissement volgt, beschikbaar te stellen op het moment dat wij als collectief 
inschrijven bij de Jenaplanschool 't Kockenest. 
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De voorzitter: Ook hierover worden straks vragen gesteld. Ik stel voor het antwoord van de wethouder 
op dat moment te behandelen. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de inspreker. Hoorde ik hem nu de wens 
uitspreken het aantal leerkrachten op peil te houden? Ik begrijp uit hetgeen ik gelezen heb dat de pro-
blemen van de Jenaplanschool zijn ontstaan doordat er twee leerkrachten meer werkzaam waren dan 
waar er geld voor was. 
 
De heer Gieselbach: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben voor ogen om zo veel mogelijk te proberen 
de formatie de huidige formatie van De Regenboogschool gelijk te houden. Dit hangt echter af van het 
aantal leerlingen dat zich als collectief inschrijft bij 't Kockenest. Wij zijn ons bewust van de problemen 
die in het verleden hebben plaatsgevonden en waardoor we in de huidige situatie zijn beland. Er zal 
dus goed moeten worden bekeken hoe wordt omgegaan met de inzet van leerkrachten. 
 
Ron Druppers: Dank voor uw inspraak en uw reactie. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een aantal mondelinge vragen. Afhankelijk van de beant-
woording van de portefeuillehouder zal het misschien nodig zijn een motie in te dienen. Ik heb dit ook 
aan de griffie doorgegeven. Ik wil niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar dan heb ik het vast gemeld 
bij het vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter: Wij checken dat bij het betreffende onderwerp en de vragen over de PC's voor kinderen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb ook al twee moties ingeleverd bij de griffier. Die ene 
motie gaat uiteraard over de werkzaamheden op de Kerkweg en het niet bereikbaar zijn van onder-
nemingen in Maarssen. Indiening daarvan hangt natuurlijk ook af van het antwoord van het college op 
de vraag of er nu echt wel iets aan wordt gedaan. 
 
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad hierna de agenda ongewijzigd vast. 
 
4. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad. 
 
De voorzitter: Eerst geef ik het woord aan de heer Živković-Laurenta over de werkzaamheden aan de 
Kerkweg. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Al eerder is de wethouder geconfronteerd met een 
aantal vragen aangaande de vertraging bij de herinrichting van de Kerkweg. Ook de fractie van D66 
heeft van veel inwoners vernomen dat zij ontevreden zijn over de gang van zaken. Er is een brief ver-
stuurd aan de direct-omwonenden, maar dit lijkt niet voldoende. Er maken immers veel meer mensen 
gebruik van die weg dan de direct-omwonenden. Ook zijn er inderdaad ondernemers die er veel last 
van ondervinden. Daarom hebben wij de volgende vragen: 
1. Hoe is het mogelijk dat veel inwoners merken dat de aannemer in dit geval geen continue werk-

stroom levert? 
2. Waarom communiceert de wethouder niet duidelijk naar alle inwoners van de gemeente, bijvoor-

beeld via de website of borden ter plaatse? Op die borden wordt vaak aangegeven in welke peri-
ode de werkzaamheden zullen plaatsvinden. 

3. Heeft de aanbesteding met betrekking tot nog uit te voeren plannen voor andere straten al 
plaatsvonden? Zo ja, is er dan een boeteclausule opgenomen voor de aannemer indien hij weer 
een vertraging heeft? 
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4. Kan de wethouder betreffende nog uit te voeren werkzaamheden in Maarssen-Dorp een duide-
lijke planning openbaar maken voor alle inwoners? 

 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Laat ik beginnen met een reactie op de opmer-
kingen van mevrouw Ammerlaan. Wij konden pas op het laatste moment de bewoners informeren 
over de start van de werkzaamheden. Dat kwam doordat wij moesten wachten op uitspraken van de 
rechter en van de commissie voor bezwaar of beroep. Daarover wil ik straks graag nog iets anders 
zeggen. 
Al eerder is de vraag gesteld hoe je dat werk uitvoert. Dat kan op een aantal manieren plaatsvinden. 
De Kerkweg is niet zo'n heel lange weg. Je kunt dan besluiten om de weg af te sluiten, zodat men in 
twee of drie weken klaar is. Of er kan worden besloten de werkzaamheden stukje voor stukje te laten 
uitvoeren, zodat iedereen steeds bereikbaar is. Er is gekozen voor die laatste optie. Dit heeft voorde-
len en nadelen. Het voordeel is dat men beter bereikbaar is. Het nadeel is dat de werkzaamheden 
langer duren. In het begin, bij de uitbesteding van de werkzaamheden, hebben wij gezegd dat wij ook 
het laatste stukje naar de rotonde meepakken. Dat is dus een uitbreiding van de werkzaamheden. In 
de eerste brief is een planning opgenomen van 23 augustus tot 21 oktober voor het deel van de Bin-
nenweg tot de voormalige bussluis. Op dit moment is de Kerkweg klaar van de Binnenweg tot de Ra-
bobank. Overigens hoor ik daarover gelukkig ook positieve geluiden.  
Je hebt natuurlijk altijd last en overlast van de werkzaamheden. Daarmee ben ik het wel eens. Ik heb 
hier drie A4-tjes vol met allerlei excuses, op grond waarvan wij kunnen zeggen dat wij er niets aan 
kunnen doen. Ik wil een andere weg inslaan. Ik ga straks iets vertellen over de aannemer en de werk-
zaamheden. Ik nodig u uit om morgenmiddag of morgenavond met een aantal mensen – het liefst niet 
met iedereen – met mij te brainstormen over een actie voor de komende feestdagen. Overigens zijn 
volgens de planning de werkzaamheden klaar voor eind november of 2 december. Morgen weet ik om 
welke van de twee data het gaat. Je moet altijd naar de toekomst kijken. Misschien kunnen wij elkaar 
daarin vinden. 
 
De continue werkzaamheden. Mij is opgevallen dat men zich wel aan de planning houdt, maar dat er 
vaak met heel weinig mensen wordt gewerkt. Het is natuurlijk niet meteen de insteek van een gunning 
om te zeggen met hoeveel mensen men aan het werk gaat. Dat maakt namelijk niet uit, als het werk 
maar op tijd klaar is. Straks volgen er werkzaamheden aan de Binnenweg en die willen wij op een 
aantal manier uitvoeren. De heer Živković stelde hierover ook een vraag. De uitvoering moet strakker. 
Dat heeft ook te maken met het feit dat de Binnenweg een grotere verbindingsfunctie heeft, ook voor 
de brandweer. Wij gaan daar een aantal dingen aan doen. 
Op 26 oktober hebben wij een herziene planning gestuurd aan de omwonenden. In de pers is daaraan 
een artikel gewijd. Verder staat het vermeld op de website. Ik denk dat wij nog wel meer moeten doen, 
maar ik ben het niet eens met de stelling dat het allemaal maar niets is. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Er is gekozen voor de optie om de verschillende de-
len van de weg stuk voor stuk onder handen te nemen. Is dit gebeurd in overleg met de belangheb-
benden? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Vorig jaar, of misschien al eerder, is een klank-
bordgroep opgericht waarin onder meer ondernemers en omwonenden zitting hebben. Anderhalf jaar 
geleden is deze klankbordgroep in het leven geroepen. Tot en met de besluitvorming over de aanbe-
steding heeft hiermee overleg plaatsgevonden. Daarna heeft vanuit de gemeente geen overleg meer 
plaatsgevonden. Er zijn wel afspraken gemaakt tussen opzichters en individuele mensen en onder-
nemers. Die lijst is wel in mijn bezit. 
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Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ter verduidelijking: het betreft een weg waardoor de winkels niet 
meer bereikbaar zijn. Dat geeft grote problemen voor de ondernemers. Ik heb een vraag, omdat ik het 
niet helemaal uit het antwoord van de wethouder kon concluderen. Zijn de winkels op tijd bereikbaar 
voor de sinterklaas- en kerstinkopen? Het kan mij niet schelen of die weg dan klaar is of niet. In ont-
wikkelingslanden heeft men ook wegen met gaten, dus het is niet zo erg als de werkzaamheden nog 
niet klaar zijn. Zijn de winkel bereikbaar, vanaf volgende week tot na de kerst? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een tweetal vragen aan de wethouder, maar niet 
nadat ik tot mijn grote plezier geconcludeerd heb dat vorige week nog een aantal partijen tegen de 
motie over die belangrijke niet-bereikbaarheid van de ondernemers stemde, maar nu schijnbaar toch 
wakker is geworden. 
De wethouder zei dat de aannemer zich aan de planning houdt. Als de aannemer zich echter aan de 
planning had gehouden, dan zouden de werkzaamheden half oktober afgerond moeten zijn. Dit was 
namelijk meerdere malen beloofd. Die opmerking begreep ik dus niet helemaal. 
Ik hoorde de wethouder zojuist zeggen dat hij bereid is om morgenavond met een aantal mensen te 
overleggen hoe een en ander kan worden geregeld voor de feestdagen. Kan de wethouder deze toe-
zegging verduidelijken? Gaat de wethouder overleggen met de ondernemers, zoals onder meer verte-
genwoordigd door mevrouw Ammerlaan, wat moet worden gedaan? Als dat zo is, dan zou ik in het 
kort van de ondernemers willen horen of zij daarmee akkoord gaan. Misschien moet er dan kort wor-
den geschorst, omdat de insprekers niet nog een termijn krijgen. Dan zou mijn motie, die ik wederom 
heb ingediend, eventueel niet nodig zijn als de ondernemers ermee zouden kunnen leven om samen 
met de wethouder naar een oplossing te zoeken voor de feestdagen. 
 
De voorzitter: Wij wachten de beantwoording van de wethouder af. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik hoorde de wethouder in het voorbijgaan ook even de be-
zwaarschriften noemen die zijn ingediend. Kan de wethouder ons informeren over de status daarvan? 
In het verleden hebben wij gesproken over de vraag hoe de weg er zou komen uit te zien en is gezegd 
dat dit zou afhangen van de status van die bezwaarschriften. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een korte aanvullende vraag. Afgelopen weekend 
heb ik geparkeerd op het Harmonieplein. Ik hoor hier nu verschillende verhalen over het niet bereik-
baar zijn. Was de weg daar eenmalig opengesteld of is het Harmonieplein gewoon via de Straatweg 
bereikbaar om daar te parkeren? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Als je ervoor kiest om stukje voor stukje te doen, 
dan kies je voor het altijd bereikbaar te zijn. De winkels zijn nu ook bereikbaar. Je moet de winkels 
echter steeds via een andere weg bereiken. De ene keer kan dat via de Kerkweg, de andere keer ach-
terlangs en een volgende keer via het Harmonieplein. Het is lastig om hierover te communiceren. Wij 
communiceren wel via bordjes bij de entree en dan kom je een heel eind. Zo gauw je die informatie in 
de krant zet en er om de twee of drie dagen verschillen zijn, heeft het geen effect meer om op die ma-
nier te communiceren. De bereikbaarheid is er nu dus ook. Ik heb dat een aantal keren gecheckt en 
geconstateerd. 
 
Dan nog iets over de verlenging van de planning. Oorspronkelijk was er sprake van een planning van 
23 augustus tot 21 oktober. Dat betrof echter het deel van de Binnenweg tot de bussluis. Wij hebben 
voorgesteld om de werkzaamheden in een keer aan te pakken, dus ook het deel van de bussluis tot 
en met de aansluiting op de rotonde. Dat houdt een uitbreiding in van drie à vier weken. Op zich is de 
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planning niet zo ver overschreden. Dan gaat het maar over een paar weken. Dit houdt wel in dat er 
meer overlast is en dat de werkzaamheden langer duren, maar er zijn wel redenen voor. 
 
De heer Druppers heeft ook vragen gesteld. Vanmorgen heb ik bericht gehad dat door één persoon 
beroep is aangetekend tegen het verkeersbesluit. Dit wist het college ook nog niet. Dat betekent dat in 
de lijn van de planning het college volgende week de lijn zal bestendigen dat wij verdergaan en dat 
vanaf eind november/begin december het tweerichtingsverkeer operationeel is.  
Wij hebben een rechtsgeldig verkeersbesluit. Er is geen schorsing aangevraagd; dat is het middel om 
ervoor te zorgen dat het niet mag. Wat dat betreft gaan wij op de oude voet verder. 
 
De heer Van Liempdt heeft gevraagd, in verband met zijn motie, wat wij nu gaan regelen. Ik ken de 
motie niet. Wij zijn natuurlijk altijd graag sympathiek, maar ik zal er toch om vragen. Mevrouw Ammer-
laan heeft gezegd dat zij namens een behoorlijke groep mensen spreekt. Ik ga ervan uit dat dat klopt. 
Ik laat het aan u over om te bepalen hoe het georganiseerd is. Dat leggen wij dan later wel vast. Als 
wij gezamenlijk een actie willen ondernemen, dan moeten wij daarmee snel zijn. Dat hoef ik u niet uit 
te leggen. Dat moeten wij na de vergadering dan maar even regelen. De insteek is dat wij gezamenlijk 
gaan bekijken wie er tot die groep behoren, of wij nog andere ondernemers moeten benaderen en hoe 
wij één keer even flink de Kerkweg op scherp zetten. 
 
De voorzitter: Ik kijk naar mevrouw Ammerlaan. Ik zie dat zij dat gesprek graag wil en dat dit morgen 
kan. Dat is dan ook gelijk het antwoord aan de heer Van Liempdt. Betekent dit dat de heer Van 
Liempdt de motie intrekt? Ik wil graag alleen een kort ja of nee als antwoord. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een heel kort ja of nee? Daar kent u mij goed genoeg 
voor: dat kan ik niet. 
 
De voorzitter: Dat zal toch moeten. 
 
Frank van Liempdt: Als dat gesprek betekent wat ik denk dat het betekent en dat het erover gaat dat 
het erop gericht is dat er tijdens de sinterklaasinkopen en de kerstinkopen sprake is van een bereik-
baarheid van alle kanten, dan ben ik van harte bereid mijn motie in te trekken en het gesprek van 
morgen een meer dan redelijke kans te geven. 
 
De voorzitter: De portefeuillehouder richt daarop nog één keer kort, omdat dat een misvatting is. 
Daarna sluiten wij dit onderwerp af. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Het is geen misvatting, want het is de planning 
dat de werkzaamheden voor de feestdagen klaar zijn. Daarnaast betekent het dat gezegd wordt dat 
men weer bereikbaar is, enzovoort. Het is en – en. 
 
De voorzitter: Het lijk mij een goede toezegging dat u daarover in gesprek gaat met de ondernemer. 
De heer Živković-Laurenta heeft nog andere vragen. Deze vraagstelling maken wij nu af. Daarna gaan 
wij over op de vragen over de school. 
Mevrouw Ammerlaan heeft ons wol gegeven. Dank daarvoor. In de optelsom zou het een mooie trui 
kunnen worden. Mijn persoonlijke kwaliteiten liggen niet in het breien, maar misschien is dat wel zo bij 
een van mijn collega’s uit het college. Ik hoor geen instemmend geluid. Sorry. 
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Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Op een maandag, enkele weken geleden, botsten ’s 
avonds laat op het Amsterdam-Rijnkanaal twee schepen op elkaar. De fractie van D66 las in de kran-



 

tenberichten van de VAR dat Maarssen ternauwernood was ontsnapt aan een ramp. Wij hebben 
daarom de volgende vragen aan de burgemeester: 
1. Wat was de ernst van de situatie en welke gevolgen had dit kunnen hebben voor onze inwoners? 
2. Is het rampenplan in werking getreden? Werkte dit adequaat? 
 
De voorzitter: Het ongeval ter hoogte van de Hogebrug betrof een laadschip met grind dat in aanva-
ring kwam met een schip dat kerosine vervoerde. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Er 
waren geen slachtoffers en er heeft ook geen kerosine gelekt. Dat maakt dat er geen gevaarsetting 
was. Daarom is het rampenplan niet in werking getreden. Mocht dit wel het geval zijn geweest, dan 
zou ik de raad daarover uiteraard onmiddellijk hebben geïnformeerd. Overigens hebben wij diezelfde 
avond daarover een kort berichtje op de website gezet. Ik was in de veronderstelling dat u als raad dit 
berichtje ook had ontvangen. Ik heb dat vandaag gecheckt. Dit blijkt helaas niet het geval te zijn ge-
weest. Anders zou u namelijk via die lijn geïnformeerd zijn. Dit was wel de bedoeling. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Voor in de toekomst zou het wel fijn zijn dat wij niet 
vanuit de kranten te horen krijgen over rampen en dat u ons daarover op voorhand goed inlicht. 
 
De voorzitter: Ja, maar ik merk nog even op dat het hier dus niet om een ramp ging. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Mag ik een vervolgvraag stellen? Volgens de media zijn wij aan 
een ramp ontsnapt. Kunt u ons kort uitleggen wat de ramp had kunnen zijn? Er is geen kerosine ge-
lekt, maar wat zou er zijn gebeurd als er wel kerosine zou zijn gelekt op die plaats? Wat zouden dan 
de eventuele gevolgen zijn geweest? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. In het vorige college van de voormalige gemeente Maarssen heb 
ik ooit aan de wethouder Financiën een glazen bol uitgereikt. Ik weet niet of deze nog ergens op het 
gemeentehuis aanwezig is. Misschien kunt u de volgende keer in de glazen bol kijken en dan weten 
wat er zich gaat afspelen, zodat mevrouw Hoek ook tevreden is. 
 
De voorzitter: Ik zal een kort antwoord geven. Als er kerosine gelekt zou zijn, dan had daar een brand 
kunnen uitbreken. Kerosine is een licht ontvlambare stof. Dat is de gevaarsetting die zich niet heeft 
voorgedaan en vandaar dat het rampenplan niet in werking is gesteld. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. De heer Gieselbach heeft al ingesproken over de Jena-
planschool. Onze vragen waren in een wat eerder stadium opgesteld. Van de heer Gieselbach begrijp 
ik intussen dat er in elk geval hoop gloort dat de kinderen van de Jenaplanschool onderdak kunnen 
vinden bij de school in Kockengen. Wij maken ons toch wel zorgen, omdat schoolverandering altijd 
een ingrijpende gebeurtenis is voor kinderen, zeker ook als dat gaat om kinderen die een speciale 
lesmethode volgen, zoals de Jenaplanmethodiek en kinderen die hoogbegaafd zijn en ook een spe-
ciale vorm van onderwijs nodig hebben. Voor die kinderen is het extra ingrijpend om verspreid door de 
gemeente onderdak te moeten vinden. Wij zijn dan ook heel blij met de ontwikkelingen. Wij vragen 
aan de wethouder: 
1. Is inmiddels duidelijk op welke termijn die oplossing bij de school in Kockengen kan worden ge-

vonden? 
2. Wat vindt de wethouder van deze oplossing? 
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van onderdak? Natuurlijk gaat de voorkeur uit naar een dislocatie in Spechtenkamp. 

4. Ziet de wethouder kans om weer een financieel gezonde school te bieden? 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Wij zitten hier met een heel lastige situatie als 
het gaat om de vraag wat de rol van de gemeente is. Wij hebben er dan ook voor gekozen om aan-
staande donderdag in de VAR dit nog eens aan iedereen uit te leggen: wat is nu onze rol? 
De problematiek op deze school speelt al een hele tijd en heeft ertoe geleid dat afgelopen donderdag 
daadwerkelijk surseance van betaling uitgesproken is door de rechtbank en er een bewindvoerder is 
aangesteld. Dat betekent dat de school op dit moment niet failliet is. Gisteravond heeft een uitgebreide 
bijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd en waar zowel de bewindvoerder,  
de Raad van Toezicht en het oudercollectief hebben verteld waar zij staan. De bewindvoerder heeft 
heel nadrukkelijk gezegd dat zo lang de school niet failliet is, het gebouw onder haar bewind valt: de 
school is beschikbaar gesteld aan de Jenaplanschool. Zo lang zij dat gebouw niet vrijgeeft, heeft de 
gemeente het gebouw ook niet beschikbaar om het wederom in te zetten. Dat is een heel belangrijk 
punt, welke oplossing er ook komt. 
 
Gisteravond hebben wij gesproken over een plan A en een plan B. Plan A houdt in dat de bewind-
voerder probeert af te komen van de crediteuren en de school overeind te houden zoals die er nu 
staat. Voor die oplossing is het ook van belang dat er zo veel mogelijk leerlingen op die school blijven 
en aansluiten bij plan A. 
Hetzelfde geldt ook voor plan B, namelijk het initiatief van het oudercollectief. Wij hebben het hier over 
een schoolgebouw dat is gebaseerd op 200 leerlingen. Op het moment dat daar een redelijk forse 
school staat – al dan niet een dislocatie zijnde, dat maakt de gemeente niet uit – die ergens in de 
buurt zit van een dusdanig aantal leerlingen, zoals dat vandaag de dag het geval is, dan is dit gebouw 
beschikbaar. Het aantal leerlingen mag wel met enkele tientallen verschillen van 200, maar niet met 
100. Zodra er maar 80 leerlingen zijn en de school komt bij de gemeente met de vraag of er een dislo-
catie is voor 80 leerlingen, dan denk ik dan niet onmiddellijk aan het gebouw van De Regenboog. Er 
zijn namelijk nog meerdere scholen die om zo’n gebouw vragen. Dan zoek je naar een gebouw voor 
80 leerlingen en niet naar een gebouw voor 200 leerlingen. 
 
De gemeente heeft al drie maanden lang op alle fronten haar medewerking toegezegd. Wij praten met 
iedereen en helpen waar wij kunnen. Ik heb ook gesproken met de ouders die gaan over het Leonar-
do-onderwijs. Het gaat om een groep van twintig leerlingen en er staan tien leerlingen op de wachtlijst. 
Ook die ouders volgen op dit moment plan A dan wel plan B van het oudercollectief, zo lang dit haal-
baar is. Mocht dit niet meer haalbaar zijn, dan gaat die groep ouders en bloc proberen om in één keer, 
met al die twintig, dertig leerlingen, bij een scholenstichting onder de pannen te komen waar het 
Jenaplanonderwijs voortgang kan vinden. 
Wij proberen optimaal invulling te geven aan de rol van de gemeente. Ik ben erg dankbaar dat Mirjam 
de oude telefoon bewaard heeft en dat daarin toch nog een nummer stond waardoor wij heel snel 
even op het hoogste niveau konden checken of alles nog zo was zoals wij inmiddels gehoord hadden. 
Wij gaan hiermee door. Wij zullen zowel het oudercomité als de bewindvoerder als het Jenaplanon-
derwijs in Kockengen helpen waar wij dat kunnen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een korte aanvullende vraag. Ik heb gekeken op 
de website. Daar staat een berichtje over de Jenaplanschool. Daarbij stond een link die op mijn com-
puter niet meer werkte. Dit is een link naar scholen waar ouders onderdak kunnen vinden. Ik begrijp 
nu hoe ontzettend belangrijk het is dat er goed gecommuniceerd wordt naar alle ouders dat de kinde-
ren bij elkaar kunnen blijven. Daar is dus kans op. Er ligt daarin een kans voor de gemeente om hierbij 
actief te ondersteunen en te helpen om goed te communiceren met de ouders en het belang daarvan 
te onderstrepen. Een bericht op de website met een lange lijst van scholen waar ouders hun kinderen 
kunnen aanmelden kan verwarrend werken. Hoe zit dit precies? 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Vorige week maandag hebben wij overleg ge-
voerd met alle schoolbesturen in Maarssenbroek plus het schoolbestuur van ’t Kockenest. Wij hebben 
de schoolbesturen daar voor de eerste keer geïnformeerd over de situatie waarin de Jenaplanschool 
De Regenboog verkeert. Wij vonden dat wij dat moesten doen, omdat het aan de ouders volstrekt vrij 
is om te kiezen waar hun kinderen naartoe gaan. Dat betekent ook dat je met heel veel scholen te 
maken hebt die kinderen zouden kunnen opvangen. Wij hebben de schoolbesturen toen geïnformeerd 
over de situatie. Ook hebben wij de schoolbesturen erover geïnformeerd dat er één scholenstichting 
bereid is de hele zaak in één keer op te pakken. In datzelfde gesprek heeft ‘t Kockenest aangegeven, 
waar alle andere schoolbesturen bij waren, dat zij bereid is ook met de Jenaplanschool te praten. Dat 
is dus bij iedereen bekend. Vanuit onze verantwoordelijkheid dat wij ruimte moeten maken, ook op alle 
scholen waar ouders eventueel volgens hun eigen keuze hun kinderen naartoe zouden willen laten 
gaan, moeten wij ervoor zorgen dat die scholen geïnformeerd zijn. Wij hebben er dan ook voor geko-
zen om die scholen te noemen, samen met de contactpersonen en de telefoonnummers, om de ou-
ders, als zij dat zelf willen, deze weg te laten vinden. Wij hebben ook gezegd dat als er nog iets moet 
gebeuren in het kader van informatieverstrekking, wij dat onmiddellijk zullen faciliteren en organiseren 
voor de ouders. Als wij het hebben over meepraten, meld ik dat wij op die informatieavonden aanwe-
zig zijn. Er kunnen daar vragen aan ons gesteld worden, maar de initiatieven liggen op dit moment bij 
de bewindvoerder en bij het oudercollectief. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wij hopen natuurlijk op een goede afloop. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. De heer Gieselbach heeft ingesproken namens de ouders. Hij 
heeft een aantal concrete vragen gesteld aan de gemeente. De wethouder heeft gezegd dat hij alle 
steun verleent aan de school. Concreet heeft de heer Gieselbach gevraagd hoe het zit met de inven-
taris en de eerste aanschaf. Ik neem aan dat dat scenario zich alleen maar voordoet in geval plan A 
niet lukt en de school failliet is en deze zaken in de boedel verdwijnen. Hoe staat de gemeente daar 
tegenover? Volgens mij heeft de school wettelijk geen recht hierop, omdat het dan valt onder de ver-
antwoordelijkheid van 't Kockenest als deze de school of een dislocatie overneemt, afhankelijk van 
hoeveel leerlingen zich aanmelden. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Als het een nieuwe school is, is het volstrekt 
helder: dan moeten wij dat voor de eerste keer doen. Zou het niet om een nieuwe school gaan, dan 
zou de verantwoordelijkheid bij 't Kockenest liggen. Ook in die situatie zullen wij echter helpen waar 
wij dat kunnen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wethouder Wiersema heeft de zaal verlaten, maar misschien 
kan ik de vraag alvast stellen aan wethouder Van der Horst. Bent u van plan de motie die ik ga indie-
nen aan te houden of is dat niet het geval? 
 
De voorzitter: Eerst komt gewoon het stellen van vragen aan de orde. 
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wij werden verrast door de opmerking dat de regeling PC's voor 
kinderen niet meer wordt uitgevoerd. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Maarssen heeft 
voor het eerst in 2009 tot invoering van de genoemde regeling besloten. De kosten van deze regeling 
zijn gefinancierd uit de zogenaamde Aboutaleb-gelden. Bij de behandeling van de begroting in 2010, 
in november 2009, hebben de fracties van Maarssen 2000 en de ChristenUnie-SGP gezamenlijk een 
motie ingediend waarin het college is verzocht de regeling PC's voor kinderen, zoals in 2009 uitge-
voerd, ook in 2010 en verder onveranderd voort te zetten. Deze motie is toen aangehouden, met de 
toezegging van de toenmalige portefeuillehouder de regeling door te laten lopen tot er een besluit zou be
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zijn gevallen over de evaluatie van het minimabeleid. Voor zover de fractie van Maarssen 2000 heeft 
kunnen nagaan, heeft in 2010 in de gemeente Maarssen geen evaluatie van het minimabeleid plaats-
gevonden waarbij besloten is tot afschaffing van deze computerregeling voor kinderen. In 2010 is de-
ze regeling dan ook gewoon uitgevoerd. Aangezien in de gemeente Stichtse Vecht nog geen harmo-
nisatie van het minimabeleid heeft plaatsgevonden, is onze fractie van mening dat de eerder genoem-
de regeling onverkort van kracht is. Nu uit de Bestuursrapportage najaar 2011 blijkt dat de regeling in 
2011 niet meer is uitgevoerd, heeft de fractie van Maarssen 2000 tijdens de werksessie van dinsdag 1 
november hierover een aantal vragen gesteld. Ondanks de toezegging dat deze vragen uiterlijk 4 no-
vember schriftelijk zouden zijn beantwoord, heb ik tot op heden geen schriftelijke beantwoording ont-
vangen van de portefeuillehouder. 
 
Uit informatie van een ambtenaar van de afdeling Sociale zaken is ons inmiddels duidelijk geworden 
dat de afdeling Beleid opdracht zou hebben gegeven aan de afdeling Sociale zaken om deze regeling 
in 2011 niet meer uit te voeren. Over dit onderwerp hebben wij een aantal vragen voor de portefeuille-
houder. 
1. Kan de portefeuillehouder bevestigen dat de afdeling Beleid daadwerkelijk de afdeling Sociale 

zaken opdracht heeft gegeven geen uitvoering meer te geven aan de regeling PC’s voor kinde-
ren? 

2. Zo ja, heeft het college hiermee vooraf ingestemd of heeft de afdeling Beleid hiertoe uit eigen ini-
tiatief besloten? 

3. Zo nee, wie heeft dan wel opdracht gegeven om de regeling PC’s voor kinderen in 2011 niet 
meer uit te voeren? 

4. Op grond waarvan heeft de 'opdrachtgever' gemeend om een democratisch genomen besluit 
door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Maarssen niet langer uit te moeten voeren? 

5. Waarom is de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd en heeft zij dit moeten vernemen uit de 
Bestuursrapportage najaar 2011? 

6. Hoeveel aanvragen PC’s voor kinderen zijn er in 2011 ingediend en, naar ik dan aanneem, ook 
afgewezen? 

7. Is de portefeuillehouder bereid per direct de regeling PC’s voor kinderen voor 2011 alsnog uit te 
voeren en alle mogelijke communicatieve middelen in te zetten om het bestaan van deze rege-
ling onder de inwoners van de voormalige gemeente Maarssen bekend te maken, zodat zij 
alsnog een beroep kunnen doen op deze regeling? 

8. Is het college bereid alle door inwoners van de voormalige gemeente Maarssen ingediende aan-
vragen voor de regeling PC’s voor kinderen (opnieuw) te beoordelen op basis van de bestaande 
regelgeving? 

 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het het handigst is te beginnen met 
de beantwoording van de vragen 7 en 8 en daarna een verklaring te geven hoe het is verlopen. 
De computerregeling, zoals die eerder is vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente 
Maarssen, uitvoeren. Wij zullen de communicatiemiddelen inzetten om de mensen die al een aan-
vraag hebben gedaan te bereiken er ervoor te zorgen dat de kinderen gebruik kunnen maken van de-
ze regeling, alsmede om hen die dat niet hebben gedaan, omdat er blijkbaar niet of onvoldoende is 
gecommuniceerd over de regeling, alsnog te benaderen. 
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Hoe is een en ander zo gelopen? Vanaf het begin is er een misverstand geweest in de organisatie en 
ook bij deze wethouder over de vraag of deze regeling alleen voor 2010 gold of niet. Ook vandaag 
hebben wij nog allerlei stukken erbij gehaald om vlotter te concluderen dat de motie was aangehou-
den. Het college had een besluit genomen. Als je alles op een rijtje zet, kun je niet anders dan conclu-
deren dat de regeling gold voor 2010 en dat daarna een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie 
heeft niet plaatsgevonden. Geïnterpreteerd is dat deze regeling gold voor 2010 en dus niet voor 2011. be
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In plaats dat wij dachten dat het om een structurele regeling was, hebben wij het geïnterpreteerd als 
een incidentele regeling. Wij gaan dat herstellen. Wij hopen dit voldoende te kunnen herstellen, zodat 
de motie die de fractie van Maarssen 2000 waarschijnlijk zou willen indienen, niet nodig is. De heer 
Noltes heeft geen glazen bol, maar wel een scherpe blik en een goed geheugen. Uit hetgeen eerder is 
afgesproken in de voormalige gemeente Maarssen blijkt dat de regeling structureel is. Nadat wij deze 
regeling in 2011 hebben uitgevoerd, gaan wij zo snel mogelijk evalueren, zodat wij bij de harmonisatie 
van begin 2012 ook op dit punt de informatie kunnen meenemen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de wethouder voor de beantwoording van onze vragen. 
Ik kan alleen maar vaststellen dat wij tevreden zijn met het antwoord van de wethouder. Wij zijn blij 
dat de regeling in 2011 zal worden uitgevoerd en dat de wethouder gaat communiceren, ook met de 
mensen die op basis van informatie hebben afgezien van een aanvraag en hierdoor toch nog in de ge-
legenheid worden gesteld. Wij hoeven de motie daarom niet in te dienen. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Zijn er aanvragen afgewezen? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik weet dat er in één geval een aanvraag lag. 
Toen is aangegeven dat het een incidentele regeling was die in Maarssen ophield in 2010. Ik vul 
daarbij aan dat de voorwaarden die in 2009 en 2010 golden ook voor 2011 gelden. De motie zoals die 
indertijd is ingediend, wordt gewoon uitgevoerd. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Afgelopen donderdag stond er voor de tweede keer een 
bloemenstal op het Harmonieplein. Dit, terwijl er binnen een straal van 60 meter een reguliere bloe-
menzaak te vinden is. Deze winkelier heeft te maken met hoge huisvestingskosten en teruglopende 
omzetten door onder andere de verkeerssituatie van de afgelopen jaren, de crisis en nu ook nog eens 
door een vergunde standplaats voor een bloemenstand. Van de gemeente en van de wethouder Eco-
nomische zaken mag je verwachten dat zij beide opkomen voor het belang van de plaatselijke onder-
nemers. Vandaar ook de volgende vragen. 
1. Is door dit college beleid gemaakt aangaande de zogenaamde standplaatsen? 
2. Hoe kun je als ondernemer jezelf op de hoogte stellen van dit beleid? 
3. Vindt u het zelf getuigen van goed beleid om op zeer korte afstand van een Maarssense winke-

lier een soortgelijke standplaats te vergunnen? 
4. Is op deze manier iedere ondernemer in Stichtse Vecht vogelvrij en loopt hij/zij het risico om een 

concurrent met lage huisvestingskosten vlak voor de eigen winkeldeur te krijgen? 
5. Is het college bereid deze vergunning te herroepen? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik begin met de laatste vraag. Het college is 
niet bereid om deze vergunning te herroepen en wel om de volgende reden. Er is een notitie Stand-
plaatsen aangenomen door de raad van de voormalige gemeente Maarssen op 21 november 1994. 
De informatie staat op de website. Het beleidsstuk ligt ter inzage, dus daarvan kan kennis worden ge-
nomen. Er is jurisprudentie waaruit blijkt dat het geen gemeentelijke taak is om te gaan over de vraag 
of standplaatsen al dan niet concurrerend zijn ten opzichte van andere winkels. Regels hiervoor moe-
ten komen van de rijksoverheid. Daaraan kan de gemeente niets doen. Er kan dus geen sprake zijn 
van weigeringsgronden op grond van concurrentie. Er zijn eerdere uitspraken vanuit diezelfde juris-
prudentie waarin staat dat de gemeente zich daarmee niet mag bemoeien. 
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Het is geen taak van de gemeente en de overheid om iets te doen aan de concurrentiepositie van de 
verschillende ondernemers. Het bevreemdt mij dan ook dat de heer Van Liempdt aan de wethouder 
vraagt om hieraan iets te doen, terwijl de vragensteller er prat op gaat dat hij altijd voor vrijheid, blij-
heid is en vasthoudt aan het liberale principe. Laat de concurrentie zijn werk doen. Ik denk dat de be
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rijksoverheid dat ook gewild heeft. Vandaar waarschijnlijk dat de verordening en notities zijn uitge-
voerd. Wij kunnen hieraan dus niets doen, ook al zouden wij dat willen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Om met dat laatste te beginnen: vrijheid, blijheid: correct, 
concurrentie: correct. Echter, een standplaats van vier maanden, kosten € 42,50, is geen eerlijke con-
currentie. Dat is niet in het kader van 'concurreer elkaar maar zoals je wilt' en 'vrijheid blijheid'. Dit is 
gewoon concurrentievervalsing. 
Kan de wethouder wat aan de prijzen doen? Of gaat het daarbij ook om landelijk beleid? Is dat lande-
lijk vastgelegd? 
De wethouder geeft aan dat het onderwerp is te vinden op de website. Ik zal dat nogmaals proberen 
te vinden. Ik heb zelf namelijk een dag na de indiening van mijn vragen gebeld met de gemeente en 
gevraagd om informatie over standplaatsen. Ik heb gevraagd of daar beleid voor is. Ik kreeg als ant-
woord: "Dat weet ik niet, het is er niet. Er is nog wel wat uit Loenen; dat ligt in de kluis. Misschien kan 
ik het voor u pakken." Daar valt dus nog wel een slag te winnen. 
Van de wethouder begrijp ik dat hij er niets aan kan doen. Dat houdt de vraag in: is elke ondernemer 
in Stichtse Vecht vogelvrij en loopt hij/zij het risico een soortgelijke standplaats voor zijn/haar deur te 
krijgen? Daarop moet hij dus volmondig ja op antwoorden, tenzij hij iets kan doen met de prijzen. Dat 
verneem ik nog graag van de wethouder. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik verwijs nogmaals naar de notitie Standplaat-
sen van 21 november 1994. Ik weet niet of de heer Van Liempdt toen al in de gemeenteraad van 
Maarssen zat, want dan was hij erbij betrokken. De raad gaat over de tarieven. Het college doet een 
voorstel en de raad kan dit wijzigen. Als hij de meerderheid meekrijgt, dan zijn de tarieven veranderd. 
Zo simpel is het. 
 
Dik van 't Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een vraag, maar dan niet over dit onderwerp. Ik be-
greep dat het vragenhalfuurtje voorbij was. 
 
De voorzitter: Nee, u mag nu alleen vragen stellen over het onderwerp. 
 
Dik van 't Hof: Ik heb schriftelijke vragen ingediend en ik heb nog steeds geen antwoord ontvangen. 
 
De voorzitter: Ik neem aan dat die vragen niet over dit onderwerp gaan. 
 
Dik van 't Hof: Dat klopt, maar ik wilde dit melden aan het einde van het vragenhalfuurtje. 
 
De voorzitter: Dit is het einde van het vragenhalfuurtje. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog wel een vraag ingebracht. Ik weet niet of ik deze nog 
kan stellen. Ik heb de vraag namelijk vanmorgen pas ingediend. Ben ik daarmee te laat? 
 
De voorzitter: Ja, dan bent u te laat. 
 
Mieke Hoek: Dat is jammer, want dan kan ik de bewoner geen antwoord geven. 
 
De voorzitter: U kunt natuurlijk altijd na de vergadering even een vraag stellen aan de wethouder. Dan 
komen we er meestal ook wel uit. 
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Mieke Hoek: Misschien kom ik er in de loop van de vergadering toch nog wel op. 



 

 
De voorzitter: Alleen als het passend is bij het agendapunt. 
 
Mieke Hoek: Daar zal ik voor zorgen. 
 
De voorzitter: Dit zijn uw eigen spelregels die ik hier moet handhaven. 
Mijnheer Van Liempdt, ik heb een vraag aan u. Trekt u de motie over de Kerkweg terug? 
 
Frank Van Liempdt: Ja. 
 
De voorzitter: De motie over de Kerkweg wordt dus niet ingediend. U had ook nog een motie over een 
onderwerp dat niet op de agenda staat. Is het verstandiger dat die motie eerst een keer in een werk-
sessie wordt geagendeerd? 
 
Frank Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ja, dat zou verstandig zijn. Ik heb deze vraag over elek-
trisch rijden en de elektrische oplaadpalen een half jaar geleden, nog voor het reces, echter al een 
keer gesteld in een werksessie. Toen is toegezegd dat ik op zeer korte termijn de gespreksverslagen 
zou krijgen en geïnformeerd zou worden over de voortgang. De stichting heeft een brief gestuurd aan 
de gemeente of heeft contact gehad met de gemeente. Al op 19 januari is toegezegd dat er drie gratis 
oplaadpunten kunnen komen. Inmiddels zijn we bijna aan het einde van het jaar en ze zijn er nog niet. 
Wanneer zou dit onderwerp dan aan de orde moeten komen in een werksessie? Dat zal waarschijnlijk 
over een maand of twee maanden zijn. De agenda is toch dun vanavond, dus misschien kan behan-
deling van het onderwerp vanavond doorgang vinden. Of de wethouder moet mij kunnen melden dat 
het geregeld is. 
 
De voorzitter: Ik geef de tekst van de motie ondertussen aan de wethouder. Ik stel voor dat ik nu ver-
der ga met de agenda. Moties worden sowieso aan het einde van de agenda behandeld. 
 
3. Benoeming mevrouw Groenewegen tot lid van het presidium. (vervolg) 
 
De voorzitter: Ik ben vergeten bij het vaststellen van de agenda te zeggen dat er nog een nagekomen 
agendapunt is over de benoeming van mevrouw Groenewegen tot lid van het presidium. Dat punt wil 
ik nu eerst aan de orde stellen.  
Kan mevrouw Groenewegen bij acclamatie benoemd worden? Akkoord, dan is aldus besloten. Ik feli-
citeer mevrouw Groenewegen namens eenieder. Wij zijn blij dat zij gaat meedraaien in het presidium. 
Alvast dank daarvoor. (Applaus) 
 
5. Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2011. 
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Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Zowel de raad als de fractie van D66 hebben talloze vragen 
gesteld. Wij hebben daarop voor het grootste deel antwoord gekregen. Behalve dat de raad enige 
controle uitoefent op datgene wat u in de afgelopen drie kwartalen hebt gedaan en aan ons hebt ge-
rapporteerd, moet ik constateren dat de raad zijn dubbeltje voor de raad heeft verdiend. De conclusie 
is dat dit in de bestuursrapportage niet is aangegeven, iets wat door de wethouder wel is gezegd. Dat 
is enigszins een slag op het achterhoofd. De financiële heroverweging die wij in december krijgen en 
die straks betrekking zal hebben op de begroting van 2012 zal geen invloed hebben op de begroting 
van 2012, maar op de jaren 2013 en volgende jaren. Dat vinden wij buitengewoon onverantwoord. De 
fractie van D66 wil daarom de begroting van 2012 in de financiële heroverweging te betrekking, als 
ook het collegeprogramma. Weliswaar heeft u aangegeven dat de begroting van 2012 een technische be
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begroting is en dat deze op 15 november aan de provincie moet worden overhandigd om aan het pre-
ventief toezicht van de provincie te ontkomen, maar dat wil niet zeggen dat wij geen openheid van za-
ken willen hebben over de werkelijke financiële situatie van de gemeente. De berichten die ons daar-
over namelijk bereiken, zijn meer dan alarmerend. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat het goed is om eerst een paar complimenten uit te de-
len voor wat er tot nu toe is geproduceerd. Er ligt een bestuursrapportage. Ik denk dat het technisch 
een hele toer is geweest om die te maken te midden van alle herindelingsperikelen. Ik heb ook de in-
druk dat de ambtelijke organisatie en de wethouder zich een slag in de rondte hebben gewerkt om te 
produceren wat er nu geproduceerd is. Dat verdient een compliment. 
De slagvaardigheid van het college verdient ook een compliment, daar waar direct een second opinion 
door de accountant is ingezet nadat er wat rook ontstond ten aanzien van sommige onderdelen. Ver-
der is er een uitgavenstop afgekondigd. Dat gaat dus goed. 
Daarnaast geven wij nog een compliment. Er heeft een werksessie plaatsgevonden over de bestuurs-
rapportage en de begroting. Het uitgebreide verslag daarvan kwam al heel snel. Een compliment hier-
voor aan de griffie. 
Dat betekent allemaal niet dat wij de inhoud van de bestuursrapportage een juweel vinden. De fractie 
van Streekbelangen denkt dat dit moeilijk anders had gekund. Het is het beste wat geproduceerd had 
kunnen worden, maar er zit wel een groot aantal onzekerheden in. Ik noem de volgende vier punten: 
1. Het inzicht in de structurele en de incidentele lasten loopt nog een beetje door elkaar. Dat heeft 

een onduidelijk effect op het meerjarenperspectief. 
2. De financiële gevolgen van de nieuwe taken die op ons af komen op het gebied van jeugdzorg, 

Wwv (Wet werken naar vermogen) en Awbz, gepaard gaande met een efficiencykorting van het 
Rijk, geeft ook een onduidelijk beeld voor de toekomst. 

3. De effectiviteit van de uitgavenstop is ook niet helemaal helder. 
4. De financiële consequenties van de beheer- en onderhoudplannen moeten nog verwerkt worden 

in het meerjarenperspectief. 
Dat alles geeft een groot aantal onzekerheden. 
 
Een van de onderwerpen in verband met het opgelopen tekort zijn de personeelslasten. Het is jammer 
dat bij de bestuursrapportage geen inzicht is gegeven in de uitputting van het herindelingsbudget. Er 
staat wel genoemd dat een deel van het herindelingsbudget wordt aangewend voor een kwaliteits-
impuls. Dan denk ik: "Wat is nu belangrijker?" Een kwaliteitsimpuls of het sluitend krijgen van de be-
groting? Misschien kan daarop een toelichting worden gegeven. 
In het voorliggende besluit is het instellen van een onderzoek naar afvalstations opgenomen. In de 
gegeven situatie zet de fractie van Streekbelangen daarbij vraagtekens. Moet dat nu? Is de prioriteit 
daarvan zo hoog dat het nu kan en dat wij daarvoor nu € 50.000 moeten voteren? Kan dit niet later, 
als wij meer zicht hebben op de uitgaven? Als de gedachte is dat het onderzoek op de een of andere 
manier geld kan opleveren, dan is het misschien wel handig om daaraan een termijnplanning mee te 
geven. Als het in 2030 namelijk geld gaat opleveren, dan is het de vraag of het onderzoek nu wel 
moet worden ingesteld. 
 
De bestuursrapportage is een belangrijke input voor de begroting, het meerjarenperspectief en de 
heroverweging. Wij willen dan ook, vanwege de onzekerheden die erin zitten, de najaarsrapportage 
niet vaststellen, maar deze voor kennisgeving aannemen. 
Het zou buitengewoon prettig zijn als de raad een plan van aanpak zou ontvangen voor de nieuwe ta-
ken die op ons afkomen op het gebied van de jeugdzorg, de Awbz en de Wwv. Misschien is het goed 
om in dat plan van aanpak een risicoparagraaf op te nemen en de vragen 'Hoe doen wij dat nu?' en 
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'Wat zijn de risico's die wij daarbij lopen?' te beantwoorden, zodat dit wellicht ook nog kan meespelen 
bij het meerjarenperspectief. 
De fractie van Streekbelangen kan dus niet instemmen met het voorliggende besluit, tenzij vanuit het 
college een overtuigend verhaal komt met een uitleg waarom het besluit toch echt zo genomen zal 
moeten worden. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats sluit ik mij voor een groot deel aan bij de 
eerste woorden van de heer Roos ten aanzien van de complimenten. Ik zal proberen om niet de werk-
sessie over te doen, waarbij de heer Roos overigens niet aanwezig was. Het is volstrekt helder dat hij 
hier wel een uitvoerig betoog heeft gehouden. 
Het is goed om nu inzicht te hebben in de stand van zaken bij de gemeente. Hoewel er, zoals ook tij-
dens de werksessie bleek, nog wel heel veel vragen zijn. Aan de ene kant dank voor de beantwoor-
ding van die vragen, maar aan de andere kant doet de fractie van de VVD ook een oproep om bij de 
volgende behandeling van een dergelijk stuk het voltallige college ook tijdens de werksessie aanwezig 
te laten zijn. Het was begrijpelijk, maar wel enigszins teleurstellend, dat veel vragen niet ter plekke 
konden worden beantwoord. Dit had wel gekund als het voltallige college aanwezig geweest zou zijn. 
Verder vraagt de fractie van de VVD of er de volgende keer iets meer tijd kan zitten tussen de verga-
deringen van de werksessie en de raad, zodat als er nog vragen zijn deze goed beantwoord kunnen 
worden. Zoals al eerder is gezegd: dank voor de snelle beantwoording. Op dit moment zijn echter nog 
niet alle vragen beantwoord. Dat doet afbreuk aan de kwaliteit van het stuk. 
 
De voorzitter: De vragen die nog open staan zullen straks na de eerste termijn worden beantwoord 
door het college. Dan weet u dat de beantwoording eraan komt. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Akkoord, het is in elk geval goed om dat te horen. Het is ove-
rigens wel uniek dat wij worden geïnterrumpeerd door de voorzitter. (Hilariteit) 
Het is een heel goede zet van het college om de accountant onderzoek te laten doen naar het rente-
probleem. Daarom van ons uit een dringende oproep om zo snel mogelijk inzicht te geven aan de 
raad – wellicht kan dit tussentijds – om ervoor te zorgen dat wij dit zo veel mogelijk kunnen meene-
men in de strategische heroverweging die eraan komt. Een en ander heeft wel met elkaar te maken, 
met name bij de omvang van de bezuinigingsoperatie. 
 
De fractie van de VVD sluit zich aan bij de complimenten over de kwaliteit van het rapport. Er zijn toch 
nog wel veel verbeterpunten te noemen. Die zijn ook veel aangedragen tijdens de werksessie. Na-
mens de auditcommissie geef ik aan dat wij graag de handschoen opnemen om er samen met het col-
lege voor te zorgen dat wij volgend jaar een nog betere bestuursrapportage hebben, hopelijk in het 
voorjaar van 2012. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik sluit mij graag aan bij de eerste woorden van de heer Roos, 
waarin hij het college en de ambtelijke staf en de ondersteuning lof toezwaait voor het vele werk dat is 
verzet en voor de stukken die wij op onze tafels en in onze brievenbus hebben ontvangen. De stukken 
vielen vanwege de zwaarte met een enorme klap door de brievenbus. Maar dat terzijde. 
In de werksessie hebben wij uitvoerig gesproken over deze stukken. Aan het begin van deze avond 
stond er voor de fractie van de ChristenUnie-SGP naar aanleiding van de werksessie nog één vraag 
open. Dat gaat over de computerregeling voor minima. Met het duidelijke antwoord van de wethouder 
is die vraag echter heel goed beantwoord, in lijn met hetgeen in Maarssen was afgesproken. 
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Toen wij de antwoorden op de vragen nog eens doornamen, kwamen wij aan bij een stuk dat ingaat 
op de criteria die worden gehanteerd bij de bezuinigingen en bij de uitgavenstop. Die bezuinigingen en be
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uitgavenstop worden fors gehanteerd. Bij ons kroop de gedachte naar boven dat wij er vooral voor 
moeten zorgen dat wij niet bezuinigingen op achterstallig onderhoud. Dan is dikwijls de besparing in 
eerste instantie niet voldoende om de meerkosten die later aan de orde zullen zijn te herstellen. Daar-
over wil ik onze zorgen meegeven aan het college. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond heeft veel respect voor al het 
werk dat is verzet en dat al heel lang aan de gang is. Het is natuurlijk al vanaf het begin van de nieu-
we gemeente begonnen. Wij zijn er ook nog niet, want de klap komt pas in december. Dan pas zal 
echt voor ons liggen hetgeen waarover wij moeten besluiten. 
Vanavond zijn wij bij elkaar om de bestuursrapportage 2011 en de begroting voor 2012 vast te stellen. 
Wat de begroting betreft weten wij nog steeds niet precies waaraan wij toe zijn. De harmonisering en 
wat er uit de expertgroep is gekomen voor de strategische heroverweging zijn nog niet op orde. Het is 
dus nog steeds afwachten. Er is echter alleen al wel wat doorgesijpeld vanuit de media, onder meer 
dat de expertgroep heeft geadviseerd om de serviceloketten in Loenen en in Breukelen te sluiten. Wij 
geven alvast mee dat het voor de fractie van Het Vechtse Verbond absoluut onaanvaardbaar is als dat 
zo zou gaan en als er geen alternatief wordt aangeboden. De fractie vindt dat wij moeten wachten tot 
er meer duidelijkheid is over de nieuwe huisvesting en dat de loketten tot die tijd open moeten blijven 
of dat er anders één loket wordt geoptimaliseerd, zodat daar paspoorten en rijbewijzen kunnen wor-
den aangevraagd. In de loop van het proces is ook duidelijk geworden dat wethouder mevrouw Helling 
in gesprek is gegaan met de beheerder van de bibliotheken in Stichtse Vecht, om een aanvaardbare 
oplossing te vinden, zodat er geen loket hoeft te worden gesloten en men de taken verdeelt over alle 
vestigingen. Wij vinden het niet aanvaardbaar als ergens in een kleinere kern een vestiging van een 
bibliotheek gesloten gaat worden. Zeker voor ouderen en minder mobiele inwoners is er bij sluiting 
een grotere kans om in een isolement te geraken. Dat vinden wij geen wenselijke ontwikkeling. 
 
Daarnaast hebben wij nog een vraag over de € 100.000 voor de voetverbinding van Nieuwer Ter Aa. 
Het is ons nog steeds niet duidelijk waarvoor die € 100.000 nu eigenlijk is begroot. Bij de beantwoor-
ding van de vragen stond namelijk dat de onderhoudskosten € 2.000 per jaar bedragen. 
Voor de voortgang van het proces tot december willen wij meegeven dat straks bij de strategische 
heroverweging en de input die wij dan gaan krijgen van het college, er rekening mee moet worden ge-
houden dat het geld niet moet worden weggehaald bij de minderdraagkrachtigen, maar dat men ook 
sociaal moet denken. 
In Den Haag en in de provincie zegt men dat men zich steeds meer moet richten op kerntaken. Uit-
eindelijk wordt er echter steeds doorgeschoven en komt het allemaal op het bord van de gemeente. 
Dat gaat gepaard met veel kosten. Wij verwachten van het college dat het zich optimaal zal inzetten 
om bij de overdracht van bijvoorbeeld de jeugdzorg in de onderhandelingen het optimale aan financi-
en eruit te halen. 
Er is eigenlijk geen geld voor nieuw beleid. Dat is jammer, maar wij moeten ook beseffen dat deze 
raadsperiode tot aan de volgende verkiezingen in maart 2014 een tussenperiode betreft. Op dit mo-
ment zijn wij heel hard bezig om alles te harmoniseren en om de nieuwe gemeente op de rails te zet-
ten. Dat harmoniseren is in feite ook een vorm van nieuw beleid. Je past aan en je verandert. Wij 
noemen het alleen anders. 
 
Wij hebben vernomen over het leerlingenvervoer dat de regiotaxi die het leerlingenvervoer verzorgt de 
school SBO De Vijverhof in Breukelen niet meer aandoet. Is dit een signaal? Wat is er aan de hand? 
Wij zijn voorstander van een optimaal leerlingenvervoer voor degenen die dat nodig hebben. Dat staat 
trouwens ook in de programmabegroting. 
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Bij de harmonisering van het minimabeleid willen wij nog meegeven dat wij hechten aan het Loenense 
model. Wij denken dat er geld terug te verdienen is bij handhaving en controle, in plaats van bij tekor-be
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ten. Het is goed dat er binnenshuis ook wordt gekeken naar structurele bezuinigingen, maar wij zijn 
geen voorstander – als dat aan de orde mocht zijn of komen – van gedwongen ontslagen of het inle-
veren van salaris om het gestelde doel te halen. Onder meer zou kunnen worden gekeken naar de 
monumenten. Hoe ver kan daarop nog worden geschrapt? 
Wij moeten bezuinigingen. Dat is ook naar voren gekomen in de bestuursrapportage en in de pro-
grammabegroting. Daarvan zijn wij ons allemaal bewust. Met elkaar zullen wij de oplossing vinden, 
maar wel naar draagkracht. Dat heeft de fractie van Het Vechtse Verbond hoog in het vaandel staan. 
Wij wachten het vervolg af. Wij zullen instemmen met de programmabegroting en de bestuursrappor-
tage. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Er moeten oplossingen worden gevonden naar draagkracht. Wat 
bedoelt mevrouw Hoek hier precies mee? Daarover vind ik namelijk niets terug in haar bijdrage. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Daarmee bedoel ik dat als er een oplossing moet worden gezocht 
en deze breedgedragen moet worden, er moet worden gekeken naar draagkracht. Dit houdt in dat de-
genen die meer kunnen betalen meer zullen moeten bijdragen dan degenen die minder kunnen beta-
len. 
 
Jan Boogerd: Bent u voor inkomenspolitiek? 
 
Mieke Hoek: Het zou het meest eerlijk zijn als degenen die meer kunnen bijdragen, meer bijdragen en 
dat het geld niet bij de zwakkeren wordt weggehaald. 
 
Jan Boogerd: U weet dat dit bij wet is verboden voor gemeenten? 
 
Mieke Hoek: Dan nog kun je bijvoorbeeld bij de Wmo, in het kader van de vergoedingen, er bij de 
harmonisering rekening mee houden dat je dat in stand houdt. Je moet niet of minimaal bezuinigen op 
de minst draagkrachtigen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het draagkrachtbeginsel heeft volgens mij niets te maken met 
inkomenspolitiek. Het wordt ook al toegepast bij de bijzondere bijstand, zoals de heer Boogerd weet. 
Dat is ook geen inkomenspolitiek. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Dat zijn beleidsterreinen waar het is toegestaan. De manier 
waarop mevrouw Hoek er invulling aan geeft, gaat veel verder. Dat riekt wel degelijk naar inkomens-
politiek. 
 
Ron Druppers: Door mijn fractie wordt toegejuicht dat in de politiek op deze manier misschien met 
slimme ideeën wordt bekeken of wij mensen aan de onderkant kunnen ontzien, mijnheer Boogerd. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Er is al veel gezegd en er zijn al veel complimenten uitge-
deeld. Toch wil ik benadrukken dat wij dat ook willen doen. Wij geven complimenten aan het college, 
en zeker ook aan de ambtenaren, die na deze zware herindeling van drie gemeenten een heel zware 
klus hebben gehad. Je ziet dat er veel tijd, energie en inzet in is gestoken. Dit heeft zeker een aantal 
hobbels en wat onverwachte financiële tegenvallers naar boven gebracht. Het is goed dat er direct 
openheid is gegeven, wat op zich logisch is, en dat er maatregelen zijn genomen, zoals het accoun-
tantsonderzoek. Dat doet ons deugd. Wij verwachten dat er nog best het een en ander op orde moet 
komen, gezien de zware historie en de herindeling waar wij vandaan komen. Wij vertrouwen erop dat 
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wij tijdig geïnformeerd worden, mochten er nog zaken naar boven komen, zodat de raad adequaat ac-
tie kan ondernemen. Ik denk dat wij ons daarvoor allemaal graag willen inzetten. 
Daarnaast noemen wij nog een concreet punt van de kosten van het onderzoek naar de afvalschei-
dingsstations en het onttrekken aan de bestemmingsreserve. Daarover is al het een en ander gezegd. 
De fractie van het CDA vraagt zich nog af wat daarvan de noodzakelijkheid is. Kan hierop nog een 
korte toelichting komen? 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Laat ik beginnen ook mijn waardering uit te spreken voor het ve-
le werk dat hierin is gestopt, zowel bij dit onderwerp als bij de begroting. Daarvoor dank. Het verschaft 
wel wat helderheid – niet alle helderheid die je als oppositiepartij zou willen –, maar ik merk dat ook de 
provincie hier en daar ook nog wel een vraagteken heeft. 
Ik noem eerst twee inhoudelijke zaken. Het gaat om belangrijke zaken waar de samenleving altijd 
naar kijkt. de onderdelen veiligheid en handhaving. Ik constateer dat bij het onderdeel veiligheid de 
zaken op orde zijn, zoals het stuk aangeeft, en dat alles volgens plan verloopt. Dat lijkt mij goed. Bij 
handhaving hebben wij, kijkend naar de tekst, toch wel enige zorg over de voortgang daarin. De hand-
having lijkt niet op orde. Meestal zijn zaken nog een graadje erger dan de tekst aangeeft. Laat ik mij 
echter maar bij de tekst houden. Ik doe graag een oproep om hier met heel veel spoed naar te kijken. 
In de beleving van mensen is het toch ook zo dat, als zij zien dat handhaving niet of slecht plaatsvindt, 
dit dan een vrijbrief wordt om allerlei dingen te doen. De andere kant van de medailles … 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Ik ben heel blij dat de heer Wisse zich aansluit 
bij de discussie en het pleidooi in de werksessie. Dank voor de steun daarvoor. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik ga nog een compliment geven. De heer Masteling deed een 
oproep om de volgende keer het voltallige college aanwezig te laten zijn bij de werksessie. Die oproep 
steun ik ook van harte. Mijnheer Masteling, u krijgt straks vast nog wel een compliment. 
 
De voorzitter: Hier bloeit iets moois. (Hilariteit) 
 
Gerjet Wisse: Het is toch wel een beetje een serieus punt. Als mensen het gevoel hebben dat alles 
kan, dan gaat het niet goed. De andere kant is dat juist op de punten veiligheid en handhaving extra 
naar de gemeente gekeken wordt, want wie anders moet dat doen? Ik doe een oproep om voor hand-
having de zaak snel op orde te brengen en daarover een terugkoppeling naar de raad te laten plaats-
vinden, zodat wij aan iedereen kunnen melden dat het goed gaat. 
 
Dan het voorstel c.q. de besluiten. De fractie van de PvdA vindt dat het vaststellen hiervan niet aan de 
orde zou moeten zijn en dat er meer sprake moet zijn van instemming. Volgens mij zei de heer Roos 
daarover al iets. 
Het tweede punt betreft het vaststellen van de budgetaanpassingen van € 25.000 en € 50.000. Het 
bijzondere is dat bij de tweede begrotingswijziging, waarvan in punt 3 gewag wordt gemaakt, dan ook 
de € 740.000 voor de budgetten aan bod zou moeten komen en dat er een beroep moet worden ge-
daan op de bedrijfsvoeringsreserve van € 395.000. Het gekke is dat dit bij het besluit uit elkaar is ge-
haald of niet voorkomt. Misschien is het van minder belang, maar vroeger was het toch gewoon dat 
daarover bij een begrotingswijziging een aparte bladzijde te zien was, waarop stond wat die begro-
tingswijziging inhield. Dit ontbreekt nu. Nu moet de informatie uit het stuk worden gehaald. 
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Belangrijker is punt 3 over de begrotingswijziging. Dat punt zou eigenlijk niet kunnen worden vastge-
steld, aangezien bij de kosten van de renten, waarnaar nog verder accountantsonderzoek wordt ver-
richt, niet geheel duidelijk is hoe het zit. Het zou best een heel ander bedrag kunnen worden of het be
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zou om andere toerekeningen kunnen gaan. Wij weten het niet. Het is goed dat dit accountantsonder-
zoek plaatsvindt. 
Gezien het bovenstaande vinden wij dat wij deze bestuursrapportage dientengevolge niet kunnen 
vaststellen. Wij zouden er misschien nog wel kennis van kunnen nemen, als daarbij de toezegging 
wordt gedaan dat er een update komt van de resultaten van het accountantsonderzoek. 
Wij kunnen ons prima vinden in punt 4 over het instellen van een reserve voor de exploitatie van de 
fietsenstalling. Ook kunnen wij ons vinden in het bedrag van € 50.000 voor een onderzoek naar een 
afvalscheidingsstation. 
Wij hadden nog twee andere vragen gesteld, maar wij gaan ervan uit dat de wethouder hierop na de 
eerste termijn terugkomt. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een paar kleine opmerkingen. Ik heb de notulen gelezen 
en was vergeten om de eerste keer in de werksessie dank u wel te zeggen voor deze stukken, hoewel 
mijn collega-werksessieleden dachten dat ik het wel had gedaan. Het stond niet in de notulen, dus bij 
dezen: dank u wel voor de stukken en voor het vele werk. 
De fractie van Maarssen 2000 ondersteunt de oproep om de volgende keer bij de behandeling in de 
werksessie het voltallige college aanwezig te laten zijn. Dat scheelt veel tijd in de beantwoording van 
de vragen. 
Ik heb nog een opmerking over een vraag die al beantwoord is. Dit ging over de overschrijding van de 
bijstandsverlening. Ik heb mij verbaasd over het antwoord. Daarin staat namelijk dat bij de opstelling 
van de begroting 2011 is uitgegaan van de begrote bedragen van 2009. Het lijkt mij toch dat als je de 
begroting van 2011 opstelt, je ook kijkt naar de resultaten van 2010? Het verbaast mij dat daardoor 
een overschrijding wordt genoemd, zeker omdat er staat dat de realisatie van 2010 al aangeeft dat er 
sprake is van een stijging. Volgens mij kunnen wij er in de voorjaarsrapportage niets over terugvinden. 
Nogmaals doe ik de oproep, gelet op de cijfers van het CBS, dat een stijging verwacht van het aantal 
bijstandsgerechtigden. Echt, ik waardeer de inzet van het college. Wij zijn er als raad ook om het aan-
tal bijstandsgerechtigden naar beneden te laten bijstellen. Dat streven is goed, prima. Dat ondersteu-
nen wij. Laten wij onze kop niet in het zand steken, gelet op de CBS-gegevens en de economische 
ontwikkelingen. Je kunt beter te hoog inschatten, zodat je iets overhoudt, dan dat je te laag inschat en 
opnieuw met en gigantisch tekort te maken krijgen. Daarom de oproep. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Is dat een oproep van de heer Noltes om hoger in te zetten 
qua budgetten, waardoor wij meer moeten bezuinigen? Dat zegt hij namelijk in feite. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Nee, het gaat om het realistisch begroten. De fractie van Streek-
belangen heeft dat ook al aangegeven. Ik heb haar er niet meer over gehoord, gelet op het antwoord 
dat is gegeven. Het gaat niet om het extra bezuinigen, maar we moeten wel realistisch zijn. Als je 
straks achteraf geconfronteerd wordt met een tekort, dan zul je ook dingen moeten ondernemen. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Wij vinden elkaar in het realistisch begroten. Dat is mooi. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Er was een post begroot van ongeveer € 1 miljoen om het ver-
wachte aantal uitkeringsgerechtigden tegemoet te kunnen komen. Dat bedrag is naar beneden bijge-
steld. Zoals u misschien nog wel weet, heb ik in de werksessie voorgesteld om dat niet te doen en het 
bedrag van bijna € 1 miljoen zo te houden, om precies te zijn € 996.000. Als we kijken naar de reali-
teit, komen er alleen maar mensen bij die zo'n uitkering zullen aanvragen. 
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben nog één opmerking gemaakt, waarover wij in de be-
antwoording niets hebben teruggevonden. Die opmerking gaat over de informatievoorziening. In de be
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bestuursrapportage stond daarover dat er niet voor is gekozen de communicatieve middelen aan te 
roepen om mensen te wijzen op de bijzondere bijstand, omdat er al aanvragen zijn en de informatie 
genoeg bekend zou zijn. Daarbij staan echter wel getallen genoemd, waaruit blijkt dat er juist in 2011 
minder aanvragen zijn dan in 2010. Dat staat haaks op elkaar. Er staat dan dat het wel algemeen be-
kend is, maar dat het aantal aanvragen terugloopt. Ik heb gevraagd of er misschien een andere doel-
groep of andere mensen bij zijn gekomen, zeker gelet op de economische ontwikkelingen. Het kan 
gaan om mensen die vanuit de WW in de bijstand komen. Zou daarop toch geen actie moeten worden 
ondernomen? Ik heb hierop geen reactie kunnen vinden. Misschien heb ik de reactie over het hoofd 
gezien. Kan ik hierop toch nog een reactie krijgen? 
 
Een bestuursrapportage is altijd moeilijk. Wat valt er namelijk bij te stellen? Eigenlijk niets. Je kunt er 
kennis van nemen. Dat zal de fractie van Maarssen 2000 doen. Het is moeilijk om dit stuk vast te stel-
len. Ik heb iets niet terug kunnen vinden, maar misschien kan de griffier mij hierover informeren. Ik 
heb ergens in een mail of een stuk gelezen dat het college zich nog zal beraden over de status van 
het stuk, over de vraag of het ter vaststelling wordt aangeboden of ter kennisname. Klopt dat? 
 
De voorzitter: De wethouder zal hierop zo ingaan. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Dan wacht ik zijn antwoord af. 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. De voorliggende bestuursrapportage wordt door de frac-
tie van Maarssen Natuurlijk! als adequaat bestempeld. Adequaat in de zin van het verschaffen van in-
formatie over de in het afgelopen jaar uitgevoerde taken. Het stuk is helder en transparant. Wat dat 
betreft hebben wij er geen problemen mee. Wij hebben er echter wel een probleem mee dat wij tijdens 
de behandeling van de voorjaarsnota nadrukkelijk aan de wethouder hebben gevraagd om in het ver-
volg een risicoparagraaf op te nemen, die ook inhoudelijk iets voorstelt. Je kunt wel kort wat risico’s de 
revue laten passeren, maar wij zouden voor sommige zaken graag meer inhoudelijk willen meeden-
ken over de risico’s. Dat missen wij bij deze bestuursrapportage. Wij delen dezelfde visie als de heer 
Roos van de fractie van Streekbelangen. Dat zal ertoe leiden dat wij deze rapportage voor kennisge-
ving aannemen en er niet mee zullen instemmen. Wij benadrukken nog wel de kwaliteit van het stuk 
en spreken onze dank hiervoor uit aan de ambtenaren. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht heeft gepoogd te 
kijken naar de hoofdlijnen van dit stuk en naar de toekomst en ervoor te zorgen dat de ruimte die via 
de expertgroepen nog in het komende proces wordt doorlopen overeind wordt gehouden. 
Ik kom eerst terug op de woorden van de heer Roos. Hij noemde een aantal onzekerheden. In feite 
gaat het daar natuurlijk op dit moment allemaal over: er zitten onzekerheden in deze bestuursrappor-
tage. Daarvan kun je van alles vinden. Daarvan kun je hopen, verwachten en proberen bij te sturen 
om het qua systematiek de volgende keer minder onzeker te laten worden. Er zijn echter ook gewoon 
onzekerheden in de maatschappij. Waar gaat het heen met de economische groei? Moeten wij über-
haupt naar een heel ander systeem toe? Dan voldoet misschien zo'n bestuursrapportage niet meer. 
Als gemeente ben je daardoor voor een grote taak geplaatst. Voor onze inwoners gaat het erom hoe 
wij als gemeente opereren, hoe wij opereren als gezamenlijke raad en hoe wij als college, coalitie en 
oppositie opereren. Wij moeten zo goed mogelijk omgaan met die onzekerheden. Met instemming 
hoor ik vanmiddag dan ook dat Diederik Samsom van de PvdA op de radio een soortgelijk verhaal 
hield over onzekerheden. Hij zei dat je in de politiek en in de maatschappij ziet dat er een steeds gro-
tere 'sense of urgency' komt over die onzekerheden. Met één kanttekening in het Haagse circuit: alle 
partijen minus een partij als de PVV. 
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Aan ons is ook de kunsttaak om heldere slecht nieuws boodschappen niet uit de weg te gaan. Wat dat 
betreft had deze bestuursrapportage misschien helderder kunnen zijn. Er staat te weinig helder slecht 
nieuws in. 
 
Ik sprak al even over de expertgroepen. Zij vormen een heel belangrijk contact tussen hetgeen de 
gemeente aan bezuinigingen moet uitvoeren. In die expertgroepen zijn burgers vertegenwoordigd. Zij 
komen met ideeën, maar zijn ook de contacten van de gemeente in deze onzekere tijden. Wij moeten 
die groepen koesteren. De gemeente moet daarin ook helder zijn. Voor de gemiddelde inwoner maakt 
het eigenlijk geen klap uit of een coalitielid of een raadslid of een oppositielid of een collegelid of een 
ambtenaar iets zegt. Als gemeente moeten we helder zijn. Alle besluiten die genomen worden over 
bezuinigingen zijn altijd des gemeente. Het is dus nooit de schuld van leden van expertgroepen dat 
een bepaalde voorziening minder wordt. De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht staat er uiteraard 
wel voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 
 
In de werksessie hebben wij in heldere, duidelijke en misschien soms zelfs wat scherpe bewoordingen 
al aangegeven dat er op systeemniveau het nodige te verbeteren valt. Wij zijn tevreden met de toe-
zeggingen die daar gedaan zijn. Er komt een bestuursrapportage 2.0, zo hebben wij dat maar even 
genoemd. De aanwezigheid van alle collegeleden in een soortgelijk geval als in de laatste werksessie 
lijkt ondertussen ook geregeld. Er komen meer prestatie-indicatoren. Wat dat betreft zijn wij positief 
gestemd. 
Nog één concreet bezuinigingspunt wil ik u toch niet onthouden, hoewel het voor de tweede keer is: 
de klimaatbeheersing in deze raadszaal. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik sluit mij aan bij de laatste opmerking van de heer Van der 
Kaaij. Ik kom regelmatig bij de kippenboer en dan zie ik van die kippen in zo'n ding hangen, met aller-
lei lampen erop. Dat gevoel heb ik hier ook. Ik heb dat al meerdere keren aangegeven bij de griffie. 
Het college roept steeds over duurzaamheid. Ik heb deze lampen ook gezien in een LED-uitvoering. 
Aan u de uitdaging om ervoor te zorgen dat ik mij de volgende keer dan niet meer voel als een kip in 
zo'n ding, maar dat er LED-lampen boven ons hoofd hangen. 
 
Rob Roos: Mijnheer Druppers. Ik ga u niet koken om op te eten. Daarvoor hoeft u niet bang te zijn. 
 
Ron Druppers: Mijnheer Roos, als u die neiging al zou hebben, dan is dat helemaal gratis. (Hilariteit) 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Het begint wat frisser te worden in de zaal. Er mag inderdaad nog 
wel eens nagedacht worden over duurzaamheid. Ik kom daarop straks nog even terug. 
Ook de fractie van GroenLinks heeft zich nog eens gebogen over de bestuursrapportage en de begro-
ting. Zoals vele anderen voor mij al gezegd hebben, zou ook de fractie van GroenLinks de bestuurs-
rapportage niet willen vaststellen, maar voor kennisgeving willen aannemen. Er staan veel goede pun-
ten in en de weergave is duidelijk. Het is daarom voor ons ook een duidelijk stuk. Met de overige 
voorstellen kunnen wij wel instemmen.  
In de werksessie hebben wij wel onze zorgen geuit over een aantal punten. Daarop zijn antwoorden 
gegeven. Wij hopen dat deze allemaal goed opgevolgd worden en dat er onderzoeken zullen plaats-
vinden door de Rekenkamer en de accountant, zodat de zorgen voor een groot deel kunnen worden 
weggenomen. 
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Wel missen wij het punt dat er geen nieuw beleid is. Dat vinden wij erg jammer. Wij hebben ook al ge-
keken naar enige uitkomsten van expertgroepen. Daarbij zien wij dat er heel mooie voorstellen wor-
den gedaan en dat participatie van de burgers heel belangrijk is. Daarover gaat het college, en later be
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ook de raad, zich deze maand verder buigen. Als wij kijken naar allerlei voorstellen, bijvoorbeeld van 
de groep Leefbaarheid, voor bezuiniging op de energiekosten en dergelijke, zijn wij hoopvol gestemd. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Gaan wij nu ook alle voorstellen van de expertgroepen al van 
commentaar voorzien? 
 
Piet Paul: Dat is niet de bedoeling, mijnheer Masteling. Ik wil het alleen als een voorbeeld noemen en 
duidelijk maken dat wij de haalbaarheid daarvan goed moeten bekijken. Wij gaan daarover vanavond 
zeker niet discussiëren. Dat gebeurt op een later moment. 
Tot slot meld ik dat de fractie van GroenLinks zich in de komende periode wil inzetten voor een recht-
vaardig bezuinigingsbeleid. Er moet bezuinigd worden en dat willen wij ook, maar dat geldt niet voor 
mensen die dat niet kunnen dragen, zoals bijvoorbeeld de minima. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag. 
 
De voorzitter: De eerste termijn is voorbij, dus ik stel voor eerst de beantwoording door het college te 
laten plaatsvinden. Ik begin bij de portefeuillehouder Financiën, de heer Ploeg. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Een aantal partijen heeft gezegd dat er eigenlijk met de 
bestuursrapportage zou moeten worden ingestemd, in plaats dat deze moet worden vastgesteld. In de 
bestuursrapportage staat een aantal formele besluitpunten, bijvoorbeeld over het onttrekken van geld 
uit reserves. Daarnaast staan er ook teksten over verwachte onderuitputting. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie. Kan de wethouder het verschil aangeven tussen 
instemmen en vaststellen? Volgens mij gaat het om de keuze tussen ter kennisname en vaststellen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik pak het besluit er even bij. U kunt de bestuursrappor-
tage voor kennisgeving aannemen, maar er zit wel een aantal belangrijke punten verwerkt in het stuk. 
Die gaan met name over de maatregelen die het college heeft genomen om het voorziene tekort af te 
dekken: de uitgavenstop. In de werksessie heb ik een raadslid horen zeggen dat dit toch wel een 
beetje het budgetrecht van de raad raakt. Ik denk dat het daarom vooral belangrijk is dat bij de uitga-
venstop en de kaders die wij daarbij hebben gesteld, de mening van de raad gehoord wordt. Of dat 
dan straks in de techniek van vaststellen of ter kennisneming aannemen plaatsvindt, vind ik minder 
interessant. Belangrijker is dat wij met elkaar vaststellen dat er een fors tekort is, dat daarop stevig 
moet worden ingegrepen en dat het vooral belangrijk is dat de ingreep plaatsvindt volgens een aantal 
kaders in de bestuursrapportage. U kent het rijtje. Dat gaat onder meer over de wettelijk verplichte uit-
gaven, de dringend noodzakelijke uitgaven en de uitgaven waarvoor al eerder verplichtingen zijn aan-
gegaan. In de situatie waarin wij nu verkeren is het elementair dat dit wel een soort gedeelde mening 
is van raad en college. Die oproep zou ik bij u willen neerleggen. 
 
De heer Rehbock heeft gezegd dat de heroverweging gaat over de jaren 2013 en volgende en niet 
over 2012. Ik ga nog even terug naar de afspraken over de aanpak van de heroverwegingsoperatie. 
Toen is gezegd dat 2012 eerst dekkend moet worden gemaakt via de begroting, omdat als je dat niet 
doet, en je de heroverwegingsoperatie in december gaat doorvoeren, het dan feitelijk al bijna onmoge-
lijk wordt om ingrepen te doen in de uitgaven voor het jaar 2012. Er is afgesproken dat voor het jaar 
2012 dekking plaatsvindt in de begroting en dat geprobeerd wordt de jaren 2013 en volgende te dek-
ken in de heroverwegingsoperatie. Ik kan nog niet vooruitlopen op de besluiten, concepten of voorstel-
len die wij aan de raad zullen voorleggen, maar het voorgaande wil niet zeggen dat er niet hier en 
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daar maatregelen tussen zitten die wij al in 2012 zullen kunnen doorvoeren. Het uitgangspunt heeft 
echter te maken met het al vroegtijdig nemen van maatregelen om het jaar 2012 dekkend te maken. 
 
De heer Roos vindt het jammer dat het inzicht in structurele en incidentele overschrijdingen en onder-
schrijdingen een beetje door elkaar loopt. Tijdens de werksessie heb ik ook al aangegeven dat dit in-
derdaad het geval is, maar op de keper beschouwd staat in de bestuursrapportage ongeveer bij elke 
post of iets structureel of incidenteel is. Ik begrijp wel dat het totaal ertoe leidt dat je er een calculator 
en een lange lijst bij moet hebben. Wij hebben ook gezegd: "Laten wij samen met de auditcommissie 
bekijken wat wij kunnen verbeteren aan de structuuropbouw van de bestuursrapportage, zodat deze in 
elk geval voor de volgende raad wat beter hanteerbaar wordt." De voorzitter van de auditcommissie 
heeft gezegd dat hij dit prima vindt en stelt voor ermee aan de slag te gaan. Dit zou een gezamenlijk 
proces kunnen zijn, waarbij wij er allemaal wat beter van worden. 
De heer Roos sprak ook over de financiële gevolgen van nieuwe taken die vanuit het Rijk of de pro-
vincie op ons af komen. Hij vroeg wat dit nu precies inhoudt en vroeg ook om een plan van aanpak. 
Wethouder Verkroost zal daarop straks terugkomen. 
Hij heeft ook gezegd dat de effectiviteit van de uitgavenstop niet helder is. Het hangt ervan af welke 
helderheid je wilt krijgen. Wij kunnen die helderheid niet op uitgavenniveau verschaffen. Daarom heb-
ben wij er expliciet voor gekozen om een aantal criteria en een kader mee te geven, waarlangs wij el-
ke uitgave leggen die tot het einde van het jaar op ons af komt. Op die manier bepalen wij of een uit-
gave wel of niet gedaan wordt. Veel explicieter kun je niet zijn vanwege de enorme breedte van pos-
ten. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Bedoeld werd dat wij het resultaat van de uitgavenstop niet goed 
kunnen inschatten. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Het resultaat is inderdaad lastig in te schatten. Er zit 
een inspanningsverplichting van het college in. U kunt er wel van uitgaan dat wij die inspanningsver-
plichting behoorlijk serieus nemen. Ik reageer daarmee ook op de fractie van de ChristenUnie-SGP, 
die zegt dat we moeten uitkijken met achterstallig onderhoud en dat soort zaken. Het is maar de vraag 
wat al is vastgelegd in verplichtingen in het kader van onderhoudsplannen. Wij zullen aangegane ver-
plichtingen niet stoppen. 
Veiligheid is een belangrijk element bij het beoordelen van de criteria voor het wel of niet doen van 
uitgaven. Ik kan u echter nu nog niet verzekeren dat wij een bepaald percentage wel of niet zullen 
redden. Dat merkt u uiteindelijk bij de jaarrekening. Ik heb toegezegd dat waar dat mogelijk, zinvol en 
nuttig is, wij u tussentijds op de hoogte zullen houden. Dat zal echter niet elke week het geval zijn; dat 
zult u begrijpen. 
 
Ik begrijp niet helemaal wat wordt bedoeld met de opmerking dat de financiële consequenties van het 
onderhoud niet in het meerjarenperspectief staan. Deze zitten er natuurlijk wel in, maar er zijn nog 
geen geactualiseerde onderhoudsplannen opgenomen. Wij zijn ermee bezig die onderhoudsplannen 
te actualiseren. Dat hangt samen met de ideeën die wij hebben over de wijze waarop wij omgaan met 
het organiseren van het beheer. Ook maken de huidige beheerplannen deel uit van het accountants-
onderzoek. Er is dus wel degelijk een financiële vertaling van de beheerplannen opgenomen in de be-
groting. Een en ander moet alleen nog actueel worden gemaakt. 
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Er is een vraag gesteld over de kwaliteitsimpulsen. Het is heel belangrijk dat wij onze financiële taak-
stellingen halen. Het is echter net zo belangrijk dat wij als fusiegemeente werken aan kwaliteit. Naast 
saneren moeten wij er ook voor zorgen dat er een organisatie komt te staan die op de toekomst is 
voorbereid. U merkt het wel aan de punten die wij tegenkomen in de bestuursrapportage. Het gaat 
daarbij om verbeterpunten, over systemen, over processen en over mensen. Wij zullen moeten inves-be
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teren in de organisatie, naast het alleen maar hard saneren. Anders is er straks, als je niet uitkijkt –
 daarbij chargeer ik even –, sprake van een uitgebeende organisatie en heb je ondertussen niet ge-
werkt aan het opbouwen van een nieuwe gemeente die voor de volle 100% op haar taak is voorbe-
reid. Dat veronderstelt ook dat je gaat investeren in kwaliteit en in de processen, systemen en men-
sen. Daar gaat de kwaliteitsimpuls over. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Dat begrijp ik. Ik wil ook helemaal niets afdoen aan het betoog van 
de wethouder. Het gaat mij echter om de keuzes in de uitputting van het herindelingsbudget, waarin 
wij geen inzicht hebben. Waarom zou de kwaliteitsimpuls nu uit het herindelingsbudget gaan en niet 
uit de lopende begroting en waarom zou het tekort op de personele lasten, dat een gevolg is van de 
herindeling en waarvoor een herindelingsbudget bedoeld is, er dan niet uit gaan? Overigens vraag ik 
mij af, omdat wij er geen inzicht in hebben, of het college in het formele herindelingsbudget van het 
Rijk de extra € 100.000 van de provincie voor de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht niet 
vergeet. Dit geef ik maar even mee. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De kosten voor de kwaliteitsimpuls worden niet uit de 
lopende begroting gehaald, omdat de kwaliteitsimpuls een incidentele uitgave betreft. Die kan dus niet 
uit de lopende begroting worden gehaald, maar moet worden gedekt uit de incidentele middelen. Dan 
is er de vraag waar je wat uit haalt. Die kwaliteitsimpuls zullen wij wel degelijk dekken uit het herinde-
lingsbudget. Wij hebben echter nog meer budgetten die te maken hebben met de organisatieontwikke-
ling. De heer Roos doelt daarbij op de tijdelijke extra personeelslasten. Er is nog een aantal bedrijfs-
voeringsbestemmingsreserves die te maken hebben met de organisatieontwikkeling. De loonkosten 
waarmee wij nu te maken hebben, zijn een rechtstreeks gevolg van die organisatieontwikkeling. Het 
college stelt voor deze te betalen uit de bestemmingsreserves die daarvoor in de begroting zijn opge-
nomen. Nogmaals: het gaat in beide gevallen om tijdelijke en incidentele middelen, waarbij het uitein-
delijk lood om oud ijzer is ten aanzien van waar je ze inzet. Wij vinden het belangrijk de extra loonkos-
ten ten laste te brengen van de bestemmingsreserves die te maken hebben met bedrijfsvoering en or-
ganisatieontwikkeling en de bedrijfsvoeringsimpuls ten laste te brengen van het herindelingsbudget. 
Eigenlijk is dat heel logisch, want na een fusie hoor je een organisatie op te bouwen. 
 
De vraag over afvalstations heb ik al vaker gehoord. Het is een van de voornemens uit het coalitie-
akkoord en uit het collegeprogramma. Dat is natuurlijk niet het enige, want na de fusie hebben wij nu 
vier afvalstations. Bij alle vier afvalstations kun je kijken naar de locatie en de kwaliteit die erbij hoort. 
Ook kun je je afvragen of je na de fusie niet moet nagaan of we moeten herijken wat de behoefte pre-
cies is en op welke locaties deze nodig is. Daarnaast zullen wij ook het aantal contracten moeten ver-
nieuwen. Op 1 januari 2013 moeten wij de afvalinzameling opnieuw hebben aanbesteed. Daarvoor 
hebben wij € 50.000 nodig. Zo'n onderzoek naar afvalscheidingsstations is breder dan het alleen maar 
even kijken wat wij daarvan vinden en het ons afvragen of wij die zullen sluiten of openen. Dat heeft 
ook te maken met wat je achterlaat of met de keuzes die je daarin wilt maken. Er komt ook bij hoe wij 
dat geld kunnen terugverdienen. De € 50.000 zijn kosten die voor de baten gaan. Die vraag komt niet 
in 2013, want de eerste contracten rond afvalinzameling zullen moeten ingaan op 1 januari 2013. De 
noodzaak om iets te doen met de herijking van de afvalscheidingsstations zal ook al eerder ontstaan. 
Ik zou u daarom dringend in overweging willen geven daarmee wel in te stemmen. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Als ik het goed begrepen heb, dan is dit punt breder dan al-
leen de afvalstations. 
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Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Je kunt het ook bijna niet los zien van elkaar. Als je af-
val ophaalt, moet je het ook ergens laten. De vraag is: hoe doe je dat? be
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Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Even ter verduidelijking. Als er niets gebeurt, wordt er een nieuw 
contract gesloten op basis van de status quo. Dat is prima. Wat is dan het worstje dat kan worden 
voorgehouden om duidelijk te maken dat het allemaal goedkoper wordt, op basis van het onderzoek? 
Hoe hard en hoe reëel is dat? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. In deze gemeente bevinden zich vier afvalscheidings-
stations: Kockengen, Breukelen, Maarssen en Loenen. Wij moeten kijken naar de afvalstromen, naar 
de omvang van de afvalstromen en naar de plek waar die stromen gebracht worden. Verder moeten 
wij ook nagaan of wij op sommige punten, zoals voor het station aan de Diependaalsedijk in Maars-
sen, qua kwaliteit verbeteringen kunnen aanbrengen of dat wij een andere keuze moeten maken. Die 
noodzaak is wel degelijk aanwezig. Doe je het niet, dan zijn we er bijna toe gedwongen dat wij de af-
valstations in overeenstemming moeten brengen met de eisen van deze tijd. Het lijkt mij buitenge-
woon onverstandig om dit zonder een bredere herijking te doen. Ik kan daarop nog niet helemaal 
vooruitlopen, want als ik het nu al zou weten, is er geen onderzoek nodig. Wij moeten echter wel na-
gaan wat de meest effectieve en efficiënte wijze is van het organiseren van de afvalinzameling en de 
inzet van de afvalscheidingsstations. Wij moeten ook proberen dat zodanig te doen dat het financieel 
aantrekkelijk is, zeker in deze tijd. Dat is precies de reden waarom wij dit hebben opgenomen in het 
coalitieprogramma en het collegeprogramma. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat de heer Ploeg nu zijn betoog vervolgt. De andere portefeuillehouders 
komen namelijk ook nog aan het woord en ook de begroting moet nog worden behandeld. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De oproep om het gehele college de volgende keer bij 
de behandeling van de bestuursrapportage in de werksessie aanwezig te laten zijn, is volgens mij 
meer een onderwerp voor de voorzitter. Datzelfde geldt voor de planning, want wij hebben inderdaad 
gemerkt dat de snelheid waarmee een groot aantal vragen moet worden beantwoord, lastig is. U heeft 
er last van gehad en ook wij hebben er last van gehad. Wij moeten dat proces bekijken. 
Er is gevraagd of het college de raad zo snel mogelijk of zonodig tussentijds op de hoogte wil stellen 
van de uitkomsten van het accountantsonderzoek, zodat, als die gegevens er zijn, er rekening mee 
kan worden gehouden, bijvoorbeeld bij de heroverweging. Het ligt voor de hand. Sowieso hebben wij 
al een actieve informatieplicht, maar wij hebben er allemaal belang bij om zo veel mogelijk actuele ge-
gevens te betrekken in de besluitvorming over meerjarige perspectieven. 
 
Bij meerdere raadsleden heb ik gemerkt dat de opmerkingen over de bestuursrapportage en de be-
groting nogal door elkaar lopen. Soms gaat het zelfs ook al over de heroverweging. Ik houd voor mij-
zelf de discipline om nu niet in te gaan op vragen die te maken hebben met de heroverweging. Deze 
horen namelijk pas op een later moment aan de orde te komen. 
Mevrouw Hoek stelde een vraag over de voetverbinding met Nieuwer Ter Aa. De voetverbinding is 
een pont. Dit is een lopend project waarvoor subsidies beschikbaar zijn gesteld. Het is een lopende 
verplichting die wij willen afmaken. Het project is dus gedekt door subsidies. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wat is dan die € 100.000 die opnieuw wordt ingezet? Het is een 
langlopend project. Als voormalig Loenense is het mij niet geheel duidelijk. Misschien dat de mensen 
uit Breukelen het wel weten. Wat wordt daarmee gedaan? 
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Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Dit pontje betreft het voetveer over de Angstel tussen 
Loenersloot en Nieuwer Ter Aa. Sinds wanneer vaart dit pontje? Bij mijn weten vaart daar sinds men-
senheugenis geen pontje. Als wordt bedoeld het pontje bij Nieuwer Ter Aa over het Amsterdam-be
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Rijnkanaal, dan is dat correct. Het pontje omvat een eeuwigdurende procedure, bij overeenkomst. Ik 
begrijp de vraagstelling van mevrouw Hoek dan ook niet. 
 
Mieke Hoek: Laten wij dan eerst maar even duidelijk krijgen over welk pontje het gaat. 
 
De voorzitter: De heer Ploeg gaat nu antwoorden. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik stel voor dat ik de raad daarover afzonderlijk infor-
meer. Het is een onderwerp waarmee ik geen verleden heb. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik wil mevrouw Hoek graag informeren, maar ik denk dat 
ik dat niet hier moet doen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik stel voor de vraag van mevrouw Hoek verder uit te 
werken. 
 
De voorzitter: Akkoord. Het antwoord komt later. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over 
handhaving. Dat onderwerp valt onder mijn portefeuille. Wij zijn bezig met het handhavingsuitvoe-
ringsprogramma. In de werksessie is over handhaving ook al de zorg uitgesproken of handhaving nu 
wel de goede prioriteit heeft. De resultaten van deze bestuursrapportage moeten wel echt in de con-
text worden geplaatst van de periode waarin wij verkeren. U weet allemaal dat wij toe zijn aan een 
evaluatie van de organisatie. Wij hebben maatregelen moeten nemen om te bekijken hoe wij de orga-
nisatie met de vacatures en de boventallen op precies de verkeerde plekken vlot kunnen trekken. Hier 
en daar zijn er dus best forse capaciteitsproblemen. Natuurlijk moet er gehandhaafd worden; laat dat 
volstrekt helder zijn. Wij hebben echter wel even wat tijd nodig om daarmee iets te doen. Dat geldt ook 
voor andere beleidsonderwerpen. Zoals u uit deze rapportage kunt begrijpen, hebben wij geen zak 
met geld om even een batterij handhavers binnen te halen. Het zit niet zo zeer in de inspectiecapaci-
teit, maar de in de procedures die daarna aan de orde zijn. Deze procedures zijn buitengewoon ar-
beidsintensief. Dat is het probleem. Wij delen met de raad dat de handhaving op een goede manier 
moet plaatsvinden. Wij zullen ons uiterste best doen om de handhaving zo snel mogelijk op orde te 
krijgen. Ik moet er echter wel bij zeggen dat dit geldt voor meerdere punten binnen de bedrijfsvoering. 
 
De heer Van Vossen heeft gevraagd waarom in de bestuursrapportage geen risicoparagraaf is opge-
nomen. Wij zijn nu volop bezig met het zo veel mogelijk in beeld brengen van al onze risico’s. Een van 
de redenen waarom wij het accountantsonderzoek hebben ingesteld, is om juist op een groot aantal 
punten in de bedrijfsvoering van de gemeente zo snel mogelijk inzicht te krijgen in onze risico’s. Op 
het moment dat je dat doet, kunnen wij deze opnemen in een risicoparagraaf. Niemand schiet iets op 
met alleen maar wat vage tekst. Wij willen daarin scherpte hebben. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. De heer Roos vroeg naar alle transitie en trans-
formaties die er komen met betrekking tot de jeugdzorg, de Anw en de kanteling van de Wmo. Daar-
voor komen allemaal plannen van aanpak. Er zal ook een risicoparagraaf voor worden opgenomen. 
Bij de jeugdzorg trekken wij op met de provincie. Daarnaast trekken wij bij al die plannen regionaal op 
met onder meer de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater. Wij gaan de re-
gio’s en onze krachten bundelen. U wordt hierover geïnformeerd. 
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Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. Ik heb twee punten naar aanleiding van de vra-
gen van de fractie van Het Vechtse Verbond. In de eerste plaats kan het niet zo zijn dat zij de ideeën 
van de expertgroepen heeft gevonden in de pers. De pers heeft namelijk dezelfde feiten die wij ook bij 
de raad hebben aangekondigd. 
Er is mij niets bekend over het verhaal van het leerlingenvervoer in Breukelen. Wel is mij bekend dat 
men daar lokaal last heeft van de busjes van het leerlingenvervoer. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wat bedoelt de wethouder met ‘last’? 
 
Wethouder Pieter de Groene: Een aantal busjes moet ’s ochtends en ’s middags door die woonwijken 
rijden. Ik ben niet op de hoogte van iets dat er niet meer zou zijn. 
 
Mieke Hoek: Dat is dan iets om uit te zoeken. 
 
Wethouder mevrouw Gera Helling: Mevrouw de voorzitter. Aan mij is ook maar één vraag gesteld, of 
eigenlijk is er maar één opmerking gemaakt. Mevrouw Hoek sprak over het in gesprek gaan met de 
bibliotheken. Wij hebben de raad daarover actief geïnformeerd. Daarbij is ook aangegeven dat nog 
geen enkele optie kan worden uitgesloten. Ik kan daarom nu nog niet toezeggen dat de bibliotheken 
niet zullen verdwijnen uit de kleine kernen. Wij moeten afwachten wat het uiteindelijk gaat opleveren. 
Er wordt nu een plan van aanpak opgesteld door de bibliotheek. Dit plan zal over enkele weken aan 
ons worden gepresenteerd. Daarnaast is voor ouderen en minder mobiele inwoners een bezoekservi-
ce van de bibliotheek beschikbaar. Zij kunnen thuis worden bezocht en thuis de boeken bekijken die 
zij graag willen lezen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Voor de vraag van de heer Roos over de Wwv 
kan ik mij aansluiten bij de woorden van wethouder Verkroost. Het is nog niet allemaal helder, omdat 
daarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. Ook de hoeveelheid geld die beschikbaar komt zal 
daarvan afhangen. Het punt heeft onze volledige aandacht. 
Dan de roze bril voor de bijstand. In 2011 is volgens mij behoorlijk bijgeplust. Dat komt deels doordat 
er – zoals al aangegeven in 2009 – minder was begroot en daardoor is ook in 2011 aanvankelijk min-
der begroot. Aan de andere kant zal worden bekeken of de participatiegelden die wij tot nu toe hebben 
ingezet, op een andere manier kunnen worden ingezet. Dan gaat het dus om het direct aan werk hel-
pen van meer mensen, wat tot een grotere uitstroom zou moeten leiden. Wij moeten in elk geval de 
ambitie hebben om het bedrag naar beneden te brengen. Deze portefeuillehouder heeft die ambitie in 
elk geval. 
Het gebruik van de minimaregelingen is inderdaad minder dan in de andere jaren. Ik ga bekijken en 
analyseren hoe dat tot stand is gekomen. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat de U-pas is inge-
voerd in Loenen. Een andere oorzaak betreft de eerder deze avond genoemde computeraanvragen 
die er nog niet in verwerkt zijn. 
Ik stel voor dat de voorlichting zal worden geharmoniseerd. Dan moet er sowieso een goede voorlich-
ting richting alle doelgroepen komen. Wij zullen dat zeker doen. 
 
De voorzitter: Er zijn nog twee openstaande vragen. Dat is het verzoek van velen om volgend jaar bij 
de behandeling van de bestuursrapportage ook in de werksessie het gehele college aanwezig te laten 
zijn. Dat verzoek zullen wij graag inwilligen. 
Verder ligt er het verzoek om volgend jaar wat meer tijd te hebben tussen de bespreking in de werk-
sessie en de bespreking in de raad. Volgend jaar komen wij meer in een normaal ritme voor dit soort 
cycli. Wij zullen daar ook rekening mee houden. Wij zijn daarmee al bezig voor de nieuwe planningen. 
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Dit was de eerste termijn. Ik geef gelegenheid voor de tweede termijn. 



 

 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de wethouder voor de beantwoording. Hij begon over 
een roze bril. Ik dacht: "Hé, wij hebben een nieuw soort bijzondere bijstand, die valt onder de catego-
rie paarse krokodillen." Ik begrijp echter de ambitie. 
De conclusie van de fractie van Maarssen 2000 is dat wij deze bestuursrapportage voor kennisgeving 
aannemen. Dat wil zeggen dat wij niet instemmen, maar het stuk voor kennisgeving aannemen. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Heeft de fractie van Maarssen 2000 daar een specifieke reden 
voor? 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat de wethouder nog even expliciet aangeeft hoe hij wil omgaan met de 
stukken, voordat iedereen daarop in de tweede termijn ingaat. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik heb natuurlijk wel gemerkt dat in deze raad op een 
aantal punten wat twijfel heerst over de vraag of met de bestuursrapportage moet worden ingestemd 
of dat deze moet worden vastgesteld. Ik heb net aangegeven dat het wel van belang is dat de raad de 
ingestelde uitgavenstop onderschrijft. Verder is er een aantal formele punten die voortvloeit uit de be-
stuursrapportage, zoals de begrotingswijziging, waarvoor besluitvorming zou moeten plaatsvinden. 
Zonder dat dit nu de nieuwe werkwijze wordt, stel ik voor dat wij kennisnemen van de bestuursrappor-
tage en dat wij de door het college ingestelde uitgavenstop met de bijbehorende criteria, zoals die in 
de bestuursrapportage zijn vastgesteld, onderschrijven en dat de formele besluiten over de begro-
tingswijzigingen daarin worden opgenomen en daartoe wel expliciet te besluiten. 
 
De voorzitter: Dan gaat het eerst om het kennisnemen van … 
 
Wethouder Piet Ploeg: Ja, maar er komt nog iets bij: 
1. het kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2011; 
2. het onderschrijven van de door het college ingestelde uitgavenstop, inclusief de in de bestuurs-

rapportage genoemde criteria; 
3. de besluiten … 
 
De voorzitter: Dit gaat even mondeling. Dit doet volgens mij recht aan hetgeen u beoogde te zeggen 
en aan hetgeen in eerste termijn is besproken. Wij zullen de tekst nog even uitwerken. Die krijgt u 
straks. Dat lijkt mij handig. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een punt van orde. Eerder zei ik dat bij het huidige punt 2 
twee bedragen staan genoemd. In het stuk staan op bladzijde 3 over de financiële dekking vier posten 
genoemd die zogenaamd in de begrotingswijziging zouden terechtkomen. Dan kloppen de besluitpun-
ten echter niet meer. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat het afdelingshoofd ambtelijk een nieuw besluit maakt, zodat u goed weet 
wat u straks besluit en waarvan u kennis neemt. Ik kom daarop bij u terug. De opmerking van de heer 
Wisse wordt hierbij meegenomen. 
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Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Garantie is misschien een groot woord, maar krijgen we dan 
wel de zekerheid dat er geen andere punten in de bestuursrapportage staan die officieel ook een be-
sluit behoeven, los van de apart genoemde punten? De wethouder zegt dat dit voor volgend jaar niet 
de normale gang van zaken zal zijn, maar het stuk zou ook elk jaar voor kennisgeving kunnen worden 
aangenomen en dan hoeven we het eigenlijk nooit vast te stellen. be
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De voorzitter: U bedoelt te zeggen dat wij volgend jaar kennis kunnen nemen van het stuk en dat de 
expliciete beslissingen dan expliciet worden geformuleerd? Dat lijkt mij de meest praktische werkwijze. 
 
Frank Masteling: Ik neem aan dat het college duidelijk is en dat er geen andere besluiten in de be-
stuursrapportage staan die niet in een van de nu vast te stellen besluitpunten worden genoemd. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mijnheer Masteling, ik kan mij niet voorstellen dat wij verstopte besluiten in de 
bestuursrapportage hebben staan. 
 
Frank Masteling: Dat weet ik ook wel. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De meeste besluiten zijn natuurlijk wel vertaald in de 
begrotingswijzigingen. Ik verzoek de heer Wisse mij precies uit te leggen wat hij bedoelt. Wij hebben 
hier een begrotingswijziging. Die vlag dekt de lading, behoudens de rentes. Het renteaandeel is nog 
niet in de begrotingswijziging verwerkt. Het precieze renteaandeel maakt deel uit van het accoun-
tantsonderzoek. Daarmee dekt het totaal van besluiten en begrotingswijzigingen wel de inhoud van de 
bestuursrapportage. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Bij punt 2 staan twee posten genoemd, namelijk de Rekenkamer 
en de accountant. Deze punten zouden moeten worden vastgesteld door de raad. Bij de financiële 
dekking op bladzijde 3 staan echter vier bedragen genoemd die in de tweede begrotingswijziging te-
rechtkomen. Het gaat om een bijstellen van de budgetten van € 740.000, de bedrijfsvoeringsreserve 
van € 390.000, met daarnaast de bedragen van € 25.000 en € 50.000. Deze vier posten komen vol-
gens dit stuk terecht in de tweede begrotingswijziging. In het voorstel staat bij punt 3 het vaststellen 
van de tweede begrotingswijziging 2011. Daarin zitten de twee daarboven genoemde punten al ver-
werkt. 
 
De voorzitter: Ik hoor dat er nu wordt gewerkt aan een nieuw besluit. Er komt dus een nieuw besluit 
met daarbij een complete begrotingswijziging. Dat beoogt u. U krijgt het nieuwe besluit zo uitgereikt. 
 
Dik van 't Hof: Mevrouw de voorzitter. Op 24 oktober heb ik schriftelijk technische vragen ingediend 
over de bestuursrapportage. Ik had gehoopt daarover te horen. Ik heb dat vorige week in het vragen-
halfuurtje nog gememoreerd. Ik heb de antwoorden nu ook nog niet gehoord. Ik neem aan dat de vra-
gen binnenkort schriftelijk zullen worden beantwoord. Mijn vraag aan het college is: klopt dit? 
 
De voorzitter: Over welk onderwerp gingen de vragen? 
 
Dik van 't Hof: Het gaat om een aantal vragen over de bestuursrapportage. Het gaat om een klein aan-
tal vragen, waarop simpele antwoorden kunnen worden gegeven. 
 
De voorzitter: Akkoord. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Streekbelangen kan geheel meegaan in de manier 
waarop de heer Ploeg sprak over het nieuwe besluit. 
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Wij zijn een heel klein beetje overtuigd met betrekking tot het onderzoek naar de afvalstations. Het is 
geen keihard argument als gezegd wordt dat het zo is afgesproken in het coalitieprogramma. Er is zo 
veel afgesproken dat in een ander daglicht komt te staan. Ik vind het allemaal vaag. Ik zal er echter 
niet over dwarsliggen. Het enige waarover wellicht nog duidelijkheid kan worden gegeven betreft het be
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punt dat een tekort wordt geprognosticeerd van € 2.280.000. Wat is daarvan structureel in de zin van 
doorwerking naar de begroting van 2012 en de volgende jaren? 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een procedurele vraag. Hoe wordt het definitieve be-
sluit hier straks gepresenteerd? Wij krijgen het nieuwe besluit te zien. Krijgen wij daarna nog de moge-
lijkheid om daarop te reageren? 
 
De voorzitter: Dat is in de lijn van hetgeen zojuist is afgesproken. Ik neem aan dat het conform is. Er 
staat niet iets anders in dan wat de wethouder zojuist heeft gezegd. U kunt er dan goed kennis van 
nemen. Het is geen aanleiding voor een nieuw debat. 
 
Frank Masteling: U zei zojuist echter wel tegen de heer Wisse om te wachten tot alles duidelijk is. 
 
De voorzitter: Dat klopt. Zijn opmerking is dan al verwerkt. Mocht dat niet het geval zijn, dan trekt de 
heer Wisse aan de bel. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Zaterdag hebben wij nog een aantal vragen gesteld, waarvan ik 
niet het idee heb dat deze zijn beantwoord, althans de eerste vraag niet. In de werksessie hebben wij 
voorgesteld om voor een soort taskforce-achtige benadering te kiezen bij het aantal mensen in de bij-
stand en de Wmo. De problematiek die daarbij geschetst is, geeft ons aanleiding om die suggestie te 
doen. Op vragen daarover is nog geen antwoord gegeven. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Het sluit volgens mij aan bij de opmerkingen en de 
reactie die ik heb gegeven naar aanleiding van de vragen van de heer Roos. Wethouder Van der 
Horst heeft ongeveer hetzelfde gezegd. Met deze onderwerpen als Wmo, Sociale zaken, Wet werk en 
inkomen, wordt integraal aan de slag gegaan. Dit soort dingen wordt aangepakt. Wij gaan er een pro-
grammamanagement op zetten. De interne aandacht is er dus. Extern zullen wij daarover op allerlei 
manieren met u communiceren. De extra aandacht die wordt gevraagd, zal er dus echt aan worden 
gegeven. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik ben nog even op zoek naar de openstaande vragen 
van de heer Van 't Hof over de sportaccommodaties. Ik heb hier een overzicht in een mail van u, 
waarin u aangeeft welke vragen er nog open staan. Misschien kan de heer Van 't Hof helpen waar het 
over gaat. Hij heeft vier punten genoemd: sportaccommodaties, juridische claims, de Kerkbrink en de 
planning Kwadrant. Waar doelt de heer Van 't Hof op dit moment op? 
 
Dik van 't Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik zal de opnieuw indienen. 
 
De voorzitter: Dan zullen wij ervoor zorgen dat er een antwoord op komt. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De heer Roos heeft gevraagd of ik van de € 2,8 miljoen 
kan aangeven wat de doorwerking is op het meerjarig perspectief. Voor een groot deel is dat al aan-
gegeven bij de voorjaarsnota. Met name de tekorten die bestaan bij de Wmo, Sociale zaken en de 
personele kosten gaan nog een paar jaar door. Daarover heeft u aanvullende informatie ontvangen. 
Die kosten zitten in de begroting voor 2012. Voor de kosten van rente wachten wij eerst even de defi-
nitieve onderzoeken van de accountant af. Wij kunnen daarna conclusies trekken over het al dan niet 
hebben van een langjarige doorwerking. 
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Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Dat betekent dat de bezuinigingsopgaaf sterker wordt. 



 

 
Wethouder Piet Ploeg: Nee, dat hoeft niet het geval te zijn. De € 11,1 miljoen in de heroverweging is 
al geactualiseerd aan de hand van de standen in de voorjaarsnota. De tekorten op onder meer Wmo 
en Sociale zaken zijn daarin al doorberekend. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij de vergadering kort schorsen. Ik word dringend verzocht om de poli-
tie te bellen; dan kan ik dat meteen doen. Ondertussen krijgt u het besluit. Daarna gaan wij over tot de 
behandeling van de begroting. Ik schors de vergadering. 
 
Schorsing van 21.47 uur tot 21.58 uur. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik heropen de vergadering. 
Inmiddels vindt u op uw tafel een nieuw besluit en een begrotingswijziging. Namens het college bied ik 
u onze excuses aan. Wij waren in de veronderstelling dat u die al nagezonden had gekregen. Dat 
bleek echter niet het geval te zijn. Vandaar dat er verwarring ontstond. Dat mysterie is gelukkig opge-
lost. In de stukken is de opmerking van de heer Wisse meegenomen. Heeft u er allen kennis van kun-
nen nemen? Het besluit luidt zoals de wethouder zojuist heeft gezegd. U neemt kennis van de be-
stuursrapportage en u onderschrijft de uitgavenstop. Onder punt 3 staan zaken die onder het budget 
van de raad vallen en daarom moet daarover door u expliciet besloten worden. Punt 4 betreft de 
tweede begrotingswijziging die u zojuist ook op uw tafel hebt gevonden en die u nog niet eerder had 
ontvangen. De punten 5 en 6 betreffen zaken waarover de raad ook expliciet moet besluiten. Ik begrijp 
dat u hiervan allen kennis hebt kunnen nemen. Kunnen wij overgaan tot stemming? Wenst een fractie 
tegen te stemmen? 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een opmerking over punt 2, de uitgavenstop. In de 
werksessie is gezegd dat wij het op zich eens zijn met de uitgavenstop. Dat is een goede zaak, maar 
eigenlijk gaat de raad niet daarover. Wel gaat de raad over de gevolgen en de prestatienormen die 
daarbij horen. Daarin mogen geen veranderingen optreden. Ik wil toevoegen dat die combinatie moet 
worden gemaakt. In dat geval kunnen wij het ermee eens zijn. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Eigenlijk vind ik hetgeen de heer Wisse nu zegt een 
beetje vreemd. Misschien begrijp ik de heer Wisse niet goed en zegt hij dat zijn fractie wel de uitga-
venstop onderschrijft, maar dat de prestaties moeten worden gehandhaafd. Bedoelt hij dat de presta-
ties gehandhaafd moeten blijven? 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ja, eigenlijk wel. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Op het moment dat wij samen een tekort constateren 
en dat er fors moet worden ingegrepen, omdat dit leidt tot een begrotingstekort, vraagt u tegelijkertijd 
dat het college met minder geld hetzelfde doet en zou dat betekenen dat wij nu een forse overcapaci-
teit hebben. Volgens mij zit dat er echter gewoon niet in. Dat kunt u niet van ons vragen. Het is een 
noodremmaatregel die moet voorkomen dat wij straks de algemene reserve onnodig moeten aanspre-
ken. Dat zal u ook aanspreken. Dat betekent wel dat wij activiteiten of verplichtingen niet zullen aan-
gaan. Dat betekent ook dat de bij die activiteiten en verplichtingen behorende prestaties niet geleverd 
zullen worden. Veel duidelijker kan ik niet zijn. 
 
De voorzitter: Alle zaken waarvoor al verplichtingen aangegaan waren of waartoe al harde toezeggin-
gen waren gedaan vallen hier buiten. 
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Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog een heel korte vraag. In de bijlage die wij net hebben 
gekregen, zie ik de reserve opsporing- en bommenregeling staan. In Loenen hadden wij daarvoor 
€ 50.000 gereserveerd staan. Dat houdt in dat er meerdere bommen liggen in onze gemeente. 
 
De voorzitter: Ja, dat is deze reserve. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Uw antwoord is dus: ja, er zijn meerdere bommen die opge-
spoord moeten worden. 
 
De voorzitter: Nee, wij gaan het nu niet over bommen hebben. Wij hebben het nu over een begro-
tingswijziging. De pot om de bom te ruimen is nog overeind. 
 
Mieke Hoek: Ik wil alleen maar weten of het gaat om de bommen die liggen in Loenersloot of dat het 
gaat het om meerdere plaatsen. 
 
De voorzitter: Nee, dat weet ik niet. Het gaat over de bom waarover u destijds hebt besloten. Ik weet 
niet of er meerdere bommen liggen. 
 
Mieke Hoek: Waarom kan ik niet gewoon even mijn vraag stellen? Ik vraag gewoon of het gaat om de 
ene bom waarvoor wij in de voormalige gemeente Loenen € 50.000 hebben vastgesteld. 
 
De voorzitter: Ja, ik zeg al vier keer ja. 
 
Mieke Hoek: Nu gaat het echter om € 125.000. Waarom is het bedrag verhoogd? 
 
De voorzitter: Het gaat om een budget dat wordt overgeheveld met de kosten die daarmee gemoeid 
zijn. Als het project om die bom te ruimen aan de orde is, zal ik u daarover bij gelegenheid zeker in-
formeren. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een korte vraag over de uitgavenstop waarvoor verplich-
tingen zijn aangegaan. Vorige week is in de werksessie of in de raad een besluit genomen over de 
aanleg van een parkeerterrein bij de Sportparkweg. Was dit nu een verplichting die wij al waren aan-
gegaan of gaat het om een nieuwe verplichting die eigenlijk onder de uitgavenstop zou vallen? Dat 
vind ik wel interessant. Zijn wij akkoord gegaan met een uitgave, terwijl …? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De verplichting is aangegaan in december 2010 
door ondertekening van het convenant met de sportvereniging, enzovoort. 
 
De voorzitter: Dus zo wordt echt naar elk voorstel gekeken. Dit is een goed voorbeeld van hoe het dan 
werkt. Ik ga nu over tot stemming. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het gewijzigde voorstel over de 
bestuursrapportage en tot vaststelling van de tweede begrotingswijziging., met de aantekening de 
fractie van Maarssen 2000 geacht wordt te hebben tegengestemd. 
 
6. Raadsvoorstel begroting 2012. 
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Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 heeft een beetje gas gegeven bij de be-
spreking van de bestuursrapportage en heeft toen verzuimd haar waardering uit te spreken over het be
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vele werk dat zowel door de ambtelijke staf als door het college is verricht. Dat vele werk is fantas-
tisch. Het was niet de bedoeling om dat onder tafel te moffelen, maar ik dacht: "Je kunt beter eerst 
maar de zure bommen uitdelen en daarna de complimenten." 
 
Ik heb een vraag in het kader van de uitgavenstop. Op bladzijde 49 van de begroting staat de toeristi-
sche recreatieve sector genoemd. Ik heb de vorige keer ook al aangegeven dat het van belang is om 
de cultuurhistorische waarde te beschermen. Op bladzijde 102 staat dat nu al bekend is dat het be-
schikbare budget voor het gemeentelijk onderhoud, met name voor de zaken die bedoeld zijn op blad-
zijde 49, onvoldoende is. In het kader van de uitgavenstop zou ik willen weten of het onderhoud aan 
de gemeentelijke monumenten van de gemeente Stichtse Vecht – ik heb daarbij speciaal de drie 
raadhuizen op het oog – ook onder de uitgavenstop vallen. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Soms komt het in je bestaan voor dat je kunt zeggen dat wij op de 
drempel naar een nieuwe fase staan. Ik denk dat dit met de komende definitieve begroting 2012 het 
geval zal zijn. 
Gevreesd moet worden dat de inkomsten van de gemeente vanuit de rijksoverheid dalen. We zijn al 
verschrikkelijk bezig met bezuinigingen. Dat geeft allemaal ten diepste een heroriëntatie op de rol van 
het gemeentelijk apparaat ten opzichte van de samenleving. De gemeente is in de toekomst geen gro-
te broer meer die alles wel even oplost. De verzorgingsstaat uit de jaren ’70 zal zo langzamerhand 
worden omgebouwd naar een situatie van meer zelfredzaamheid. In dat verband zijn wij heel erg blij 
met de inzet van het college ten aanzien van het gebiedsgericht werken. Wij hebben daarover deze 
week geleerd dat wij daarin nog een hele weg hebben te gaan. De inzet is echter goed en wij hebben 
daarin samen, als inwoners, raad, college en ambtelijk apparaat, nog wel veel te leren. Voor de fractie 
van Streekbelangen geldt wel als uitgangspunt dat iedereen moet blijven meedoen. Hoe dat moet 
worden uitgewerkt, is vers 2. 
 
Wij hebben concreet over de begroting veel vragen gesteld. Wij hebben veel antwoorden gekregen en 
die hebben we snel gekregen. Het echte werk gaat in december beginnen. Dan komen er allerlei be-
grotingswijzigingen. We zijn in elk geval wel bij dat de provincie kan instemmen met de berekenings-
methodiek van het weerstandsvermogen. Dat bleek uit de technische beantwoording in de werkses-
sie. Dat neemt niet weg dat er wel hoge schulden zijn en de daarmee gepaard gaande hoge rentelas-
ten. Hoe denkt het college hiermee om te gaan? In de optiek van de fractie van Streekbelangen wor-
den die hoge rentelasten namelijk zo langzamerhand wel een wurgkoord. Hoe komen wij daarvan af? 
 
Naar aanleiding van de technische voorbespreking heb ik nog een technische vraag. Overigens 
spreek ik mijn waardering uit voor alle ambtenaren die werden opgetrommeld om ons allemaal van 
antwoorden te voorzien, tot midden in de nacht. Ik vind dat echt fantastisch. Het bleek dat van het col-
legeprogramma € 32.000 structureel in de begroting wordt verwerkt. Ik heb het niet gelezen in de be-
grotingsbijlage. Misschien dat daarop nog een toelichting kan worden gegeven hoe het een zich nu tot 
het ander verhoudt. 
De fractie van Streekbelangen is heel blij met de toezegging van de gemeentesecretaris om de begro-
ting in het vervolg meer te enten op maatschappelijke effecten. Dat zal niet in één jaar lukken; daar is 
echt een paar jaar voor nodig. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt, juist ook vanwege die hero-
riëntatie van de rol in de samenleving. Het ingewikkelde daarbij is dat het niet alleen gaat om de be-
schrijving van de maatschappelijke sector, maar straks ook in het kader van de verantwoording om de 
vraag hoe je dat nu eigenlijk weet. Daar zijn wij nog helemaal niet uit; het is een heel proces. 
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Naar aanleiding van dit begrotingsvoorstel, waarin de fractie van Streekbelangen meegaat, spreekt zij 
uit dat zij in de toekomst graag met alle fracties, oppositie of coalitie, gezamenlijk wil werken aan het be
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algemeen belang van de gemeente Stichtse Vecht. Wij hopen dat ieder raadslid, als het zo uitkomt, 
ook eens vanuit dat algemene belang, over zijn/haar eigen schaduw heen zal kunnen stappen. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij kijken tegen de begroting aan als een technische en be-
leidsarme begroting. Onze zorg ligt bij het mee kunnen blijven doen en de sociale gevolgen. Dat heeft 
met elkaar te maken. Daarover maken wij ons wel een beetje zorgen, zonder dat wij dit ingevuld zien 
door het college. Natuurlijk volgt in december het echte grote debat. Dit is eigenlijk een voorsorteren. 
Bij het voorsorteren kan de fractie van de PvdA dan ook niet zeggen dat zij kan instemmen. Dat zullen 
wij dan ook niet doen. Wij hebben daarvoor nog een reden: het collegeprogramma zit ook verwerkt in 
de begroting 2012, al is het maar voor € 32.000. Ik zou het verstandig hebben gevonden als het colle-
ge zou hebben gezegd dat die twee punten eigenlijk geen collegepunten zijn, maar reguliere punten. 
Als je ernaar kijkt, ligt het meer in de buurt van regulier werk dan van collegepunten. Wij hebben het 
collegeprogramma niet goed kunnen uitdebatteren dit jaar. Zie hier het gevolg. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. De heer Wisse geeft aan dat zijn fractie niet kan instemmen 
met de begroting, omdat hetgeen als collegeprogramma staat verwoord, gewoon gaat om twee regu-
liere programma's. Vindt hij dan ook niet dat het om een semantische discussie gaat en dat hoe iets in 
de begroting is opgenomen geen goede reden is om een begroting af te wijzen? 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. De heer Masteling interrumpeerde iets te snel. 
 
Frank Mateling: Ik dacht dat ik u hoorde zeggen dat u niet verder kon met de begroting. 
 
Gerjet Wisse: Dat klopt, maar u interrumpeerde iets te snel als het gaat om de reden die ik aanvoer. Ik 
was nog niet klaar met de reden. 
 
Frank Masteling: Deze interruptie had met deze reden te maken, die u als een van de eerste redenen 
aangaf. Ik ging ervan uit dat u met de belangrijkste reden begon. Vandaar dat ik interrumpeerde. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp de aanname. 
Wij zien ook dat in deze begroting de effecten van de eerste bestuursrapportage zijn verwerkt en 
daarmee dus ook de rentekosten. Misschien gaat de wethouder daarover nog iets zeggen, maar er 
staat in het stuk dat de eerste bestuursrapportage verwerkt is. Nu zeggen wij, als dat zo is, ook met de 
rentekosten, dat dit inhoudt dat de begroting een onzuiverheid en een onduidelijkheid in zich heeft. 
Die zal er eerst uit moeten. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Tijdens de werksessie is dit uitdrukkelijk besproken en is 
aangegeven dat dit niet in de begroting 2012 zit. De renteproblematiek uit 2011 is dus nog niet in de 
begroting 2012 opgenomen. 
 
De voorzitter: Dat is correct. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Een ander punt is de schaalsprong. Bij de schaalsprong staat 
€ 1,5 miljoen genoemd. Toch staat in de begroting dat € 590.000 niet kan worden geëffectueerd. Dat 
zou betekenen dat het in het stuk opgenomen bedrag van € 1,5 miljoen niet klopt. Misschien kan de 
wethouder daarover het nodige zeggen. Wij maken ons er zorgen over dat, ondanks dat die post niet 
kan worden opgenomen, het bedrag toch € 1,5 miljoen blijft. 
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De belangrijkste reden dat de fractie van de PvdA niet zal instemmen met deze begroting is het feit 
dat wij als oppositiepartij hopen te komen met een alternatief dat er anders zal uitzien. Wij hebben be
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daarvan kond gedaan. Een dezer dagen zullen wij daarmee komen en wij zullen een andere benade-
ring voorleggen. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik snap heel goed dat dat de belangrijkste reden is. Het is 
heel goed dat de heer Wisse een alternatieve begroting wil indienen. Wij behandelen nu echter de be-
groting. Vindt hij het dan ook geen rare reden om nu tegen de begroting te stemmen, omdat zijn frac-
tie in de toekomst met een andere begroting gaat komen? Wij zitten met een termijn. Als we zouden 
zeggen dat het een goed idee is, dan halen wij de termijn niet waarbinnen wij volgens de provincie de 
begroting moeten vaststellen. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Er zit wel een soort spagaat in. Dat snappen wij wel. Toch is het 
niet anders dan dat het loopt zoals het loopt. Je moet nu blijkbaar iets doen, maar eigenlijk discussië-
ren we min of meer over een tussenbegroting. Wij zouden er bijna eerst kennis van willen nemen. Dat 
kan niet bij een begroting. Het gevolg is dat wij er niet mee kunnen instemmen c.q. de begroting kun-
nen vaststellen. Het is gewoon een volgordeprobleem en een beetje een procedureel probleem. In 
december hebben wij hier een heel echte discussie over wat er wel gaat gebeuren. Het college komt 
met voorstellen, de coalitie komt met voorstellen, wij komen met voorstellen en er zullen ongetwijfeld 
ook overlappingen zijn waarin wij elkaar kunnen vinden. Er is sprake van een aantal verschillen en 
daarover willen wij debatteren. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik snap het niet helemaal. In december krijgen wij allemaal begro-
tingswijzigingen. In 2012 zullen er ook nog begrotingswijzigingen volgen. Dat gebeurt toch ten opzich-
te van de dan vastgestelde begroting? Anders kun je toch niet spreken van een begrotingswijziging? 
Ik vind het een beetje moeilijk om de heer Wisse in dit verband te volgen. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Het spijt ons dat wij deze begroting niet in december, inclusief 
alle voorstellen van de heroriëntatie kunnen bespreken. Het gaat in de vorm van een tweetrapsraket. 
Eigenlijk zit je alleen maar vast aan de procedure dat je voor 15 november de begroting moet hebben 
ingeleverd bij de provincie. Dat is nu eenmaal zo. Derhalve moet je daaraan meedoen. Wij kunnen en 
willen daaraan niet meedoen. Wij doen wel mee in die zin dat wij er niet mee instemmen. Het echte 
debat vindt plaats in december. 
 
Rob Roos: Dat is het echte debat ten opzichte van de begroting die is vastgesteld. 
 
Gerjet Wisse: Ja, dat mag zo zijn, maar toch zit daar een aantal voorsorteerpunten in waarmee wij het 
niet eens zijn. Daarover willen wij nu geen debat voeren, maar wel tijdens het grote debat van decem-
ber. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp het nog niet helemaal. De heer Wisse kondigt aan dat 
hij met een tegenbegroting komt. Waartegen dan? Je moet een vertrekpunt hebben waar je je tegen 
kunt afzetten. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Dat is volstrekt helder. Tegen deze begroting kun je nog geen 
tegenbegroting aan zetten, omdat het niet om de volledige begroting gaat. Dat is ook door het college 
gezegd. Iedereen in dit huis zegt dat trouwens. Het echte debat vindt echt in december plaats, als wij 
de heroverwegingsconsequenties kennen. 
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De voorzitter: Het gaat natuurlijk wel om een echte begroting, maar het debat over de invulling van de 
taakstellingen vindt plaats in december. be
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Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij is het wel een echte begroting voor 2012. De in-
vulling waaraan u refereert geldt voor 2013, 2014 en 2015. Als de heer Wisse zegt dat hij het niet 
eens is met de begroting en hij niet aangeeft waarom hij het er niet mee eens is qua inhoudelijke pun-
ten, dan gaat dat er bij mij echt niet in. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Nogmaals, het grote debat over de heroriëntatie, waarover onze 
begroting ook in hoofdzaak gaat, vindt plaats in december. Wij combineren alles en doen het niet in 
een tweetrapsraket. Wij wachten totdat in december duidelijk is waar het college mee komt. Er zijn al-
lerlei expertgroepen geweest, waarvan net de uitslag bekend is. Die uitkomsten kunnen wij er nu ook 
niet bij betrekken. Het wordt dus een beetje een oneigenlijk debat. Wij denken dat het beter is om nu 
te zeggen dat wij niet instemmen en om vervolgens in december met u het debat te voeren hoe het 
wel zou kunnen vervuld. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik denk even terug aan iets wat ik anderhalf uur geleden 
riep: helder, duidelijk, slechts nieuws-verhaal. Voor de coalitie is geen enkele oppositiepartij mee te 
krijgen in dit verhaal. Wij hebben gewoon op dit moment een heel duidelijk scheiding tussen oppositie 
en coalitie, en dat nota bene uit mijn mond, die net nog een voordracht hield om het juist bij elkaar te 
houden. De heer Wisse heeft het vrij duidelijk uitgelegd. Het is echter niet door iedereen goed begre-
pen. Of het nu aan de zender of aan de ontvanger ligt, daarover kunnen wij het bij de borrel nog wel 
hebben. 
Aan de ene kant is helder dat er vandaag een programmabegroting 2012 moet worden vastgesteld. 
Dat heeft een technische reden richting de provincie, enzovoort. Die helderheid is er en die verant-
woording wordt door deze raad niet uit de weg gegaan, bijvoorbeeld omdat alle coalitiepartijen zeggen 
dat zij ermee doorgaan. Dat is een minderheid van slechts zes partijen. Zeven partijen kijken er an-
ders tegenaan. Daar mag ook wel respect voor zijn. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Op welke school heeft de heer Van der Kaaij gezeten? In reke-
nen is hij volgens mij niet zo goed. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik zat op een heel creatieve school. Helpt dat? (Hilariteit) 
 
De voorzitter: Ik denk dat dat bij een paar sommetjes maken niet helpt, maar wel met de filosofische 
dingen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het is voor ons helder dat aan deze begroting, zoals deze 
nu voorligt, die even een soort technische noodgreep is om aan de termijnen te voldoen, verbeterin-
gen mogelijk zijn. Het is al meerdere keren gezegd: het echte werk komt in december. Op dit moment 
stemt de fractie van Duurzaam Stichtse Vecht, evenals alle oppositiepartijen, hiermee niet in. Daarbij 
hebben wij het besef, dat de scheiding coalitie - oppositie optreedt. Positief gezien geeft het het colle-
ge echter de kans om een verdere optimalisatie aan te brengen. Er zijn de resultaten van de expert-
groepen, de begroting die voorligt en waaraan nog verbeteringen mogelijk zijn en wellicht straks een 
doorgerekende begroting van de oppositie. Daarnaast komt er het voordeel, als we wat verder in de 
tijd zijn, van de factor voortschrijdend inzicht bij. Dat helpt een ieder altijd en vast ook deze collegele-
den. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat de heer Van der Kaaij mij nu nog de kans geeft. 
Ik zie namelijk toch wel dat hij hierin niet zijn verantwoording neemt. Hij zegt dat er iets moet worden 
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vastgesteld en dat zijn fractie daarop nog terugkomt. Op dit moment zegt hij niet wat er volgens zijn 
fractie niet klopt aan de begroting en houdt hij dat nog even onder de pet. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat dit ook nog wordt opgemerkt. Dan kom ik 
namelijk vanzelf bij de hoop dat straks juist de coalitie ook over haar schaduw heen stapt en een aan-
tal voostellen van het oppositievoorstel zal overnemen. Ik doe met name een beroep op de fracties 
van CDA en VVD als grootste coalitiepartijen, om heel kritisch, meedenkend en toekomstgericht te kij-
ken naar de voorstellen van de oppositie. Het voordeel is dat als de twee grootste coalitiepartijen hier-
in het voortouw nemen, wij uiteindelijk in december tot iets moois kunnen komen, waarmee wij als 
gemeente naar de inwoners toe laten zien waarvoor wij staan. Ik geef zeker wel toe dat dit niet de 
schoonheidsprijs verdient. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dat stel ik zeer op prijs. Ik ben het eens met de laatste opmer-
king van de heer Van der Kaaij. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Van der Kaaij en de gehele oppo-
sitie. Krijgen wij die alternatieve begroting ruim van tevoren, zodat wij er goed naar kunnen kijken? Dat 
is natuurlijk wel de regel voor het indienen van een begroting. 
 
Ron Druppers: Mevrouw Hoek, die krijgt u tien dagen van tevoren. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Mijn woordvoerder heeft het net al juist verwoord. (Hilari-
teit) 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wij zullen ervoor zorgen dat de coalitie tien dagen van tevoren 
in het bezit komt van de tegenbegroting. De meeste argumenten zijn al genoemd. Natuurlijk is dit 
geen echte begroting. Wij zeggen ook niet dat dit niet waar. Wij zijn het echter niet eens met de ma-
nier waarop het college en de coalitie een aantal dingen aanpakken. Wij hebben vrij vroeg in het jaar, 
toen bekend werd hoe de sporen gingen lopen, al gevraagd of er geen sprake is van een verkeerde 
volgorde. Wij hebben toen gevraagd of het niet gek is dat wij de begroting in november vaststellen en 
dat wij dan in december de uitslag krijgen van de financiële heroverweging. Die financiële heroverwe-
ging is namelijk niet gisteren bedacht, maar is heel vroeg in het jaar al bedacht. Er had een opdracht 
gelegen aan het college en de coalitiepartijen om ervoor te zorgen dat de financiële heroverweging er 
was geweest voordat deze begroting werd besproken. Ik vind het niet terecht dat ons nu kwalijk wordt 
genomen dat wij niet kunnen instemmen met deze begroting omdat de blokken hout pas in december 
gehakt worden. 
 
Ik denk dat u heel verbaasd zult staan op welke creatieve wijze wij in de tegenbegroting misschien tot 
dezelfde financiële uitkomst komen. Alleen zullen de gevolgen voor de burgers anders zijn. Het kan 
flauw zijn dat wij dan nu niet aangeven hoe dat is, maar het is ook heel flauw dat het college en de 
coalitiepartijen niet aangeven hoe het is, want dat hangt af van … 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Hierop wil ik even ingaan. Er is nu drie keer de kans, omdat 
drie keer hetzelfde verhaal naar voren komt. Dank u daarvoor. Ik denk dat het wederom gaat om het 
nemen van verantwoording. Wij komen namelijk uit een zwaar herindelingsproces. Ik denk dat er wei-
nig begrip is voor het college en de ambtenaren. Wij zullen de keuzes in december goed heroverwe-
gen. De heer Druppers neemt nu echter niet de verantwoording voor dit moment. 
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Ron Druppers: Dat is toch logisch. U komt met een niet ingevuld plan en verwacht van ons dat wij dan 
zeggen hoe je dat doet. Wij hebben een plan waarover wij al heel lang praten en waarmee wij punten 
op een andere manier invullen dan dat u het hier doet. U vult sommige dingen niet in. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dat geeft juist ook aan dat het ergens in de lucht hangt en dat 
wij nog niet weten wat het betreft. Dat is volgens mij ook niet fair. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat wij vra-
gen hebben gesteld waarop wij nog geen antwoorden hebben gekregen. Wij hebben gevraagd om 
een doorrekening die wij ook nog niet hebben ontvangen. Als wij al die informatie zouden hebben ge-
kregen, zou de tegenbegroting misschien al beschikbaar zijn. Er zijn echter externe factoren waardoor 
wij de tegenbegroting nog niet kunnen aanleveren. U zult blij verrast zijn als u hem krijgt, tien dagen 
voor de behandeling ervan. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dat hoop ik ook. Ik vraag mij alleen af waar dan het bezwaar 
tegen deze begroting op gebaseerd is, waarmee men het duidelijk oneens is. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp dat deze vergadering wordt opgenomen. Ik zou willen 
vragen het bandje af te spelen. Dan wordt precies verteld wat mijn antwoord is. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dat is goed. Ik zal dat doen, maar dan hoor ik weer niets. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 zal niet instemmen met deze 
begroting. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Vanavond ben ik een heel stuk wijzer geworden. In de eerste 
plaats heb ik begrepen dat de heer Van der Kaaij de grote leider is van de oppositie en dat de tegen-
begroting een creatieve inslag zal verraden. Als ik afga op de rekenkunde van de heer Van der Kaaij 
belooft dat niet zo veel. (Hilariteit) 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik hou van humor, maar op zich gaat dit natuurlijk over 
een bloedserieus traject. Het rekenwerk dat straks achter de begroting van de oppositie zit zal gaan 
deugen, net als er in de Tweede Kamer op een gegeven moment schaduwbegrotingen komen die ook 
zijn doorgerekend. Wij hebben, net als de expertgroepen, te maken met een kort tijdsbestek, de ho-
gedrukpan. Ik zou het daarom fijn en respectvol vinden als ook de coalitie zou zeggen dat zij het af-
wachten, met inbegrip van mijn opmerking dat het geen schoonheidsprijs verdient, maar dat het even 
niet anders kan. Ik vind het niet fair als dit punt belachelijk wordt gemaakt, ook niet gezien het pad dat 
wij in dit traject nog te gaan hebben. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Kennelijk voelt de heer Van der Kaaij zich aangesproken, maar 
dat hoeft helemaal niet. Als hij mij had laten uitspreken, dan zou zijn interruptie overbodig zijn ge-
weest. Ik kwam er net aan toe om te vertellen dat de fractie van ChristenUnie-SGP niet denkt in ter-
men van coalitie of oppositie, maar dat wij denken aan het belang van deze gemeente. Wij zullen alle 
voorstellen – het maakt niet uit van wie ze komen – op hun merites beoordelen. Op basis daarvan 
komen wij tot een afweging. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Excuses voor mijn wat wilde uitval. Ik zie ook bij de heer 
Boogerd een positieve grondhouding. Hier gaan wij in december dus uit komen. 
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Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ja, natuurlijk komen wij er uit, maar het is de vraag of wij alle-
maal de streep halen. Het begin is niet zo erg veelbelovend. Deze begrotingsvaststelling is een twee-
trapsraket. De eerste trap wordt nu gelanceerd en de tweede trap op, naar ik meen, 22 december. Bij 
de lancering van de eerste trap zijn wij elkaar al kwijt. Hoe kunnen wij elkaar dan terugvinden? 
 
Ron Druppers: Mijnheer Boogerd, het blijkt dat raketten elkaar in de ruimte toch nog vaak tegenkomen 
als je samen maar een punt afspreekt waar dat gebeurt. 
 
Jan Boogerd: Dat wordt dan 22 december, maar waar dat punt in de ruimte ligt, weten wij niet. Ik kijk 
omhoog en zie wel een mooie sterrenhemel. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik zie de toegevoegde waarde inderdaad niet, zoals de heer 
Noltes zegt. Misschien zien we dan een punt aan de horizon, want dat is iets wat u heel vaak gebruikt 
in uw coalitieprogramma. Misschien moeten wij het daarover hebben. 
 
De voorzitter: U praat nu allemaal in beeldspraken. Dat komt ook omdat het laat is en u het een beetje 
luchtig wilt houden. Laten wij daarmee nu echter niet te veel doorgaan, want dat leidt blijkbaar tot mis-
verstanden. Het is volgens mij niet verkeerd bedoeld, maar bedoeld op een ludieke manier als een 
weg die is ingezet omtrent creativiteit. Laten wij dat nu maar even laten. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik was bijna aan het einde van mijn betoog. De fractie van de 
ChristenUnie-SGP kan zich vinden in de eerste trap van de raket. Wij wensen deze raad en het colle-
ge veel succes toe in het succesvol bereiken van het eindpunt, waar dat dan ook moge liggen, in het 
belang van de inwoners van deze schone gemeente. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. In de raad is redelijk duidelijk geworden hoe dit ligt. Ik bena-
druk dat dit niet is bedoeld als een begroting van coalitie tegen oppositie. Dat is absoluut niet het ge-
val. Het is bedoeld als een eerste stap richting definitieve besluitvorming in december. Persoonlijk en 
ook als fractie van de VVD juichen wij het enorm toe dat er creatief wordt nagedacht over alternatieve 
voorstellen. Ik zeg toe dat wij uiteraard heel serieus kijken naar alle voorstellen die worden gedaan, 
absoluut. Ik roep op de voorstellen zo snel mogelijk bij ons neer te leggen, zodat wij tijd hebben om 
erover na te denken. Er is gezegd dat dit tien dagen van tevoren gebeurt, maar als het eerder kan, 
graag. Ga zo snel mogelijk met elkaar in gesprek en laten wij bekijken hoe wij hier gezamenlijk het 
beste van kunnen maken. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dat zeg ik de heer Masteling bij deze toe. 
 
Frank Masteling: Dank u wel. Ik roep op om nu zo snel mogelijk tot stemming over te gaan. 
 
De voorzitter: Nadat al uw collega’s in elk geval in eerste termijn hebben kunnen spreken. (Hilariteit) 
 
Frank Masteling: Uiteraard. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik hoop dat ik van de heer Masteling ook nog even aan het 
woord mag komen. 
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kunnen meedoen in de samenleving. Het mag niet ten koste gaan van het minimabeleid. Wij erkennen 
dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij nemen nu wel onze verantwoordelijkheid door 
met deze begroting in te stemmen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond gaat mee met deze begro-
ting. Wij zijn ons ervan bewust dat het om een technische begroting gaat en dat deze voor 15 novem-
ber moet zijn behandeld, omdat de provincie daarom heeft gevraagd. In mijn eerste betoog heb ik al 
aangegeven waarover wij ons zorgen maken. Wij hebben signalen afgegeven waarvan wij hopen en 
verwachten dat deze worden meegenomen in het uiteindelijke resultaat, onder meer omtrent de ex-
pertgroepen. Aan het einde van het betoog hebben wij gezegd dat wij moeten bezuinigen; ik herhaal 
het nog een keer. Wij weten niet wat er nog allemaal op ons afkomt. Wij maken ons in zijn algemeen-
heid zorgen. Met elkaar zullen wij de oplossing vinden, maar wel naar draagkracht. Met de woorden 
‘met elkaar’ heb ik bedoeld: coalitie en oppositie. Dat benadruk ik nog even. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik kan het kort houden. De heer Rehbock legt een rela-
tie tussen de uitgavenstop en het onderhoud van de gemeentelijke monumenten. Daarover hebben wij 
ook al gesproken in de werksessie. De begroting 2012 en de uitgavenstop staan los van elkaar. De 
uitgavenstop ziet op de uitputting van 2011. Daarin zult u zich vergissen, maar ik zal wethouder De 
Groene vragen om in te gaan op de vraag over de onderhoudskosten van gemeentelijke monumen-
ten. 
De heer Roos vroeg hoe wij omgaan met de rentelasten en of dat geen wurgkoord wordt. Een mens 
lijdt dikwijls het meest van het lijden dat hij vreest. U weet dat er rondom de rentelasten nog nader on-
derzoek wordt gedaan om te bekijken hoe groot het probleem is en hoe het met de dekking zit. Dit is 
meteen een antwoord op de vraag van de heer Wisse. Wij komen er nog op terug. Ik durf nog niet zo 
hard te zeggen dat het hier gaat om wurgkoorden. 
 
Het collegeprogramma structureel. Zoals u nog zult weten hebben wij in het collegeprogramma aan-
gegeven wat nu echt het gevolg is van het collegeprogramma en wat reguliere uitgaven zijn. Dit be-
treft twee uitgaven op het gebied van veiligheid die al eerder zijn vastgesteld en die wel passen bin-
nen het collegeprogramma. Om gelijk een antwoord op de vraag van de heer Roos te geven: in het 
bijlageboek staat het er ook bij, maar dan bij de reguliere kosten en niet bij nieuw beleid. Eigenlijk is 
het namelijk al geen nieuw beleid meer, omdat er al eerder toe is besloten. Het is even technisch, 
maar het punt is niet gemist. 
 
Ik wil graag nog iets zeggen over het technisch en beleidsarm zijn van deze begroting. Vergist u zich 
niet: in deze begroting wordt door de raad een aantal heel stevige besluiten genomen. Zo beleidsarm 
en technisch is de begroting dus ook weer niet. We gaan straks inderdaad een heroverweging aan. 
Voor het grootste gedeelte wordt daarmee ingezet op de meerjarenraming van 2013 en verder en wel-
licht ook nog van 2012. Om dit echter neer te zetten als een magere en technische begroting, daar-
over denk ik persoonlijk nogal anders. Volgens mij hebben wij hier een aantal stevige zaken neerge-
zet. 
Wij hebben een aantal keren gesproken over de volgorde van het proces. Het procesvoorstel is met 
grote meerderheid in deze raad aangenomen. Ik heb geen zin om de discussie daarover opnieuw aan 
te gaan. Zo is het nu eenmaal afgesproken. 
Tot slot: dank voor de ondersteuning van deze begroting. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. In het verleden is over huisvesting al afgespro-
ken dat wij niet met grote uitgaven vooruitlopen op de beslissing over de gemeentehuizen. Dat bete-
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kent dat er op dit moment aan de gemeentehuizen sowieso alleen het allerhoogst noodzakelijke ge-
daan wordt. Voor de rest wachten wij op de beslissing over wat wij ermee willen. 
 
De voorzitter; Hiermee zijn de verschillen vanavond voldoende gewisseld. Kunnen wij overgaan tot 
stemming? 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de benutte schaalstroom van 
€ 590.000. Ik heb daarop nog geen antwoord ontvangen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Wat mij betreft was het een verzamelantwoord. Het 
heeft allemaal betrekking op de rentetoerekening en de systematiek die eronder ligt. Dit maakt deel uit 
van het totale onderzoek van de accountant. Ik zeg dat niet om flauw te doen; wij hebben het hier over 
toerekening van rente aan kapitaallasten, aan reserves en dat soort zaken. Dat maakt er een integraal 
deel van. Dit komt terug. 
 
De voorzitter: Omdat alle stemverklaringen al zijn gegeven, stel ik voor over te gaan tot stemming over 
dit voorstel. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval, zie ik. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig het voorstel, met de aantekening 
dat de fracties van PvdA, GroenLinks, Breukelen Beweegt, Maarssen 2000, Duurzaam Stichtse Vecht, 
Groep Frank van Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk! geacht worden te hebben tegengestemd. 
 
- Motie (Groep Frank van Liempdt DVV): E-laadpunten 
 
De voorzitter: Het enige punt dat nog rest is de motie van de heer Van Liempdt over oplaadpunten. 
Dat vraagt eigenlijk een inhoudelijke discussie die zich voor vanavond niet zo leent. Zoals beloofd heb 
ik de motie aan de verantwoordelijke wethouder gegeven. De wethouder zegt u toe dat hij binnen 
twee weken schriftelijk terugkomt op de stand van zaken. Bent u daarmee akkoord, mijnheer Van 
Liempdt? 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Mag ik nog even terugkomen op de stemming van zojuist? 
Volgens mij ging het toch echt om elf stemmen aan de oppositionele kant. 
 
De voorzitter: U heeft gelijk. Het gaat inderdaad om elf stemmen tegen. 
 
Cock van der Kaaij: Ik hoor dat graag. 
 
Interruptie:: En dat met een creatieve opleiding. 
 
De voorzitter: Op de publieke tribune wordt gezegd dat hij toch de goede school heeft doorlopen. Dat 
is toch mooi om mee naar huis te gaan. Ik wacht op het antwoord van de heer Van Liempdt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een half jaar geleden is die toezegging ook gedaan. Het 
hoeft geen lang debat te zijn, maar ik zou deze motie toch willen indienen. Ik wil hierover toch een 
raadsuitspraak. Op dit moment weet ik de stand van zaken van de oplaadpalen. Ik heb contact gehad 
met de Stichting E-laad. Het gaat er mij om wat het college gaat doen conform zijn beloftes in het col-
legeprogramma op pagina 31. 
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Frank van Liempdt: Nou nee, kijk, zo werkt het ook weer niet. Ik dien een motie in. Dan hebben wij 
twee termijnen. Uiteraard gebruik ik met uw welnemen conform het reglement van orde een eerste 
termijn. Die zal ik redelijk beperkt houden, maar ik ga niet zo een motie voorlezen. Er zal toch wel een 
klein beetje tekst en uitleg aan gegeven dienen te worden. Als u mij dat toestaat … 
 
De voorzitter: Het gaat er niet om mij als voorzitter te plezieren. U moet ook even aan uw collega-
raadsleden denken. Als u het enigszins beknopt kunt houden, zou dat fijn zijn. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dit is een punt dat door de coalitie – en ik denk ook door 
de gehele raad – zeer belangrijk wordt gevonden. Het gaat namelijk over duurzaamheid. Tegenwoor-
dig is een voorstel waarin niet achttien keer het woord duurzaam is opgenomen, geen goed voorstel. 
Het gaat er volgens mij bij duurzaamheid echter om wat je eraan gaat doen. Er is vanavond al gezegd 
dat wij hier onder schijnwerpers zitten, in plaats van onder spaarlampen. 
Op 19 januari is er contact geweest tussen de gemeente en de Stichting E-laad. De stichting biedt aan 
om drie laadpalen met elk twee punten gratis ter beschikking te stellen aan onze gemeente. Er kun-
nen ook particuliere aanvragen worden gedaan. Daarvan zijn er twee ingediend. Eén laadpunt voor 
elektrische auto's staat al op de markt in Breukelen. Daarnaast is er één aanvraag lopende, aangaan-
de de Amsterdamsestraatweg. Het college heeft echter enigszins bedenkingen tegen die locatie. Ove-
rigens kan ik mij daarbij iets voorstellen, want het moet wel een locatie zijn waarvan meerdere men-
sen gebruik kunnen maken. 
Vlak voor het reces zijn hierover vragen gesteld. Ik zou toen binnen twee weken op de hoogte worden 
gesteld van de voortgang. Dit is echter niet gebeurd. Vandaar dat ik vanavond kom met deze motie. 
 
In het coalitieprogramma staat dat we meedoen aan een concrete actie, zoals de installatie van nieu-
we E-laadpalen. De Stichting E-laad wil die drie palen in onze gemeente. Ik zou willen voorstellen om 
op korte termijn een aantal locaties aan te wijzen. Daarbij zou kunnen worden gedacht aan het Har-
monieplein, Bisonspoor en het Pieter de Hooghplein. Je zou ook een centrale locatie in Loenen kun-
nen vinden. Als je iets aan duurzaamheid wilt doen, dan is dat heel snel kosteloos te bereiken. U weet 
dat ik veel op heb met duurzaamheid. 
 
Motie (Groep Frank van Liempdt DVV): E-laadpunten. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2011; 
 
overwegende: 
• dat de gemeente Stichtse Vecht duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan; 
• dat elektrisch rijden zorgt voor een substantiële vermindering van de uitstoot van schadelijke stof-

fen; 
• dat de gemeente Stichtse Vecht dit milieuvriendelijk rijden graag ondersteunt; 
• dat de Stichting E-laad.nl gratis drie laadpalen met elk twee laadpunten wil neerzetten; 
 
roept het college op om: 
• nog deze maand aan de raad te rapporteren dat er drie geschikte locaties gevonden zijn voor 

deze drie laadpalen; 
• vervolgens alle medewerking te verlenen om deze drie laadpalen zo snel mogelijk te realiseren. 
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De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Op de een of andere manier voel ik mij toch geroepen om 
hierover iets te zeggen. Ik heb ook al vaker gesproken over duurzaamheid van woord naar daad. Wat 
dat betreft gaat dit voorstel naar een daad toe. Dat is altijd toe te juichen. Over de vraag of je nu 
meteen met drie laadpalen de hele gemeente duurzaam hebt gemaakt, valt het nodige te zeggen. Als 
dit een onderdeel kan zijn van een compleet duurzaamheidsakkoord tussen allerlei politieke partijen 
en het duurzaamheidsplan van het college, passend in mobiliteitsmanagement, dan kan ik volledig 
meegaan met dit voorstel. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Maarssen 2000 heeft daar wat minder mee dan 
de heer Van der Kaaij. Er zijn nogal wat elektrische auto's in onze gemeente. We hebben het de hele 
avond over geld, over geld dat wij niet hebben en dat wij niet kunnen uitgeven. Het coalitieakkoord 
loopt over van het woord duurzaamheid. Ik kan geen pagina opslaan of ik zie dat woord. Waarom 
doen wij dit niet? De heer Van Liempdt heeft gelijk. Maanden geleden heeft hij dezelfde vraag gesteld. 
Deze had al lang beantwoord moeten zijn. Wat dat betreft hadden wij de motie van de heer Van 
Liempdt bijna kunnen ondertekenen. Wij zullen de motie zeker onderschrijven en wij zullen de motie 
straks zeker steunen. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Het is een sympathiek idee. Duurzaamheid is erg 
belangrijk. De fractie van D66 vindt dat ook. Wij stellen echter wel vraagtekens bij de termijn die in de 
motie wordt gesteld. Wij zijn benieuwd wat de wethouder erover te zeggen heeft. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ook vandaag heb ik nog contact gehad met die stichting. 
Die termijn kan zeer kort zijn. De stichting zit er echt op te wachten. Als er drie locaties zijn, wordt be-
keken of er kabels in de buurt liggen. Het is echt heel simpel. Het enige wat de gemeente moet doen 
is drie locaties aanwijzen en een contract invullen. Dat heb ik zelfs ook bij me. Het kan heel snel. Het 
is niet zo moeilijk. Het had al geregeld kunnen zijn. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik heb hierover twee vragen. 
Wie betaalt de elektriciteit van de palen die worden neergezet? Gaat de gemeente die betalen? Hoe 
werkt dat? 
We moeten rekening houden met en om ons heen kijken waar we die palen neerzetten en wat dat met 
de inwoners doet. Zij willen misschien meepraten over waar die palen komen te staan. De termijn van 
deze maand lijkt mij daarom niet zo geschikt. Ik vind het echter een leuk voorstel om er eens naar te 
kijken. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Dat wilde ik inderdaad ook vragen. Het is mooi dat de oplaadpun-
ten gratis geplaatst worden. De elektrische fietsen zien wij overal. Ik dacht dat het om fietsen ging. 
Auto's inderdaad ook. Gaat het om aftappen? Hoe gaat het met de energie? Komt er een zonnecel 
bij? Wie gaat dat dan betalen? Of gaat het met muntjes? Ik weet niet hoe het systeem werkt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat soort vragen vind ik niet interessant. Het staat in uw 
eigen coalitieprogramma, mevrouw Hoek, op pagina 31. Bijna een jaar geleden is beloofd dat die din-
gen er komen. Nu gaat u vragen hoe duur de elektriciteit is. Dat vind ik niet interessant, want dat zijn 
de kosten niet. U moet gewoon doen wat u hebt beloofd. 
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De voorzitter: De wethouder gaat zo antwoord geven op die vraag. 



 

 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het ook een sympathiek voorstel, maar we vinden dat 
er nog te weinig details bekend zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de vragen of er animo voor is 
en over welke locaties het dan gaat. Snelheid is belangrijk. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De heer De Meer vindt het een sympathiek voorstel, maar 
hij weet er te weinig van. Als hij er te weinig vanaf weet, waarom zet de fractie van het CDA het dan in 
haar coalitieprogramma? Heeft de fractie die belofte gedaan en heeft zij dat geaccordeerd? 
 
Dinno de Meer: Ik bedoel nu de uitvoering van uw idee en niet zozeer de palen op zich. 
 
Frank van Liempdt: Met alle respect: het is niet mijn idee. Het is uw eigen idee. U heeft het beloofd. 
Het is een goed idee. 
 
Dinno de Meer: U komt met de motie en u vraagt mij die te steunen. Daar reageer ik dus op. 
 
Frank van Liempdt: Het staat op pagina 31 van uw eigen coalitieprogramma. 
 
De voorzitter: Hierover is voldoende gezegd. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Het grappige is dat de heer Van Liempdt gelijk heeft dat 
het in het collegeprogramma en in het coalitieakkoord staat en dat het nog niet gerealiseerd is. Wij zijn 
heel benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vraag waarom dit voorstel nog niet is gereali-
seerd. Wij kunnen ons wel vinden in de opmerkingen van de fractie van de VVD, die zegt dat de 
plaatsing van de palen gratis is en die vraagt of er meer achter zit waarom er sprake is van zo'n op-
onthoud. Goedkoper dan gratis kan namelijk niet. Zijn er voor de gemeente andere kosten aan ver-
bonden waardoor er een oponthoud is? Is er iets met de locaties? Wat is er aan de hand waardoor het 
nog niet is gebeurd? Het lijkt ons namelijk een fantastisch initiatief. Wij vonden dit echt een goed punt 
uit het collegeakkoord. Waarom zouden wij dit niet steunen? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik moet toch een traantje wegpinken door alle verwij-
zingen naar ons coalitieprogramma. Zoals u allen namelijk weet heeft u er nogal op aangedrongen het 
coalitieprogramma te schrappen. Dat heb ik uit verschillende oppositiehoeken gehoord. Waar u aan 
de ene kant vraagt om het schrappen van het coalitieprogramma, vraagt u aan de andere kant om uit-
voering ervan. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De wethouder spreekt over het collegeprogramma? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Ik heb het over het collegeprogramma. Het klopt dat het punt op pagina 31 
staat. Ik wil bij de raad neerleggen dat wij ook hebben afgesproken dat wij het collegeprogramma deel 
laten uitmaken van de strategische heroverweging en dat wij definitieve besluitvorming over het colle-
geprogramma in december zullen laten plaatsvinden. Als u ons vervolgens nu houdt aan dit soort za-
ken, is dat niet helemaal consistent met uw eigen lijn. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Tijdens de vaststelling van het collegeprogramma – ik heb 
tegengestemd – heb ik dit punt er wel uitgelicht, samen met nog een andere partij. Ik heb toen aange-
geven dat ik dit een heel goed voorstel vond, want ik was er zelf ook mee bezig. De wethouder zei 
toen dat het college er echt achteraan zou gaan, omdat die laadpalen gratis zijn. Er staat dus niets in 
de weg met een heroverwegingsoperatie, om die dingen te plaatsen. De kosten zijn namelijk nul. be
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Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Eerst wil ik nog iets zeggen over het collegeprogram-
ma, want ik voel mij hierover wel aangesproken. Het collegeprogramma is niet vastgesteld, zoals u 
weet. Dat neemt niet weg dat wij op inhoud nog steeds een ernstig voorstander zijn van die E-laad-
punten. 
 
De voorzitter: En van het hele collegeprogramma, neem ik aan. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Ja, vanzelfsprekend, mevrouw de voorzitter. (Hilariteit) 
Op inhoud staan wij er natuurlijk achter. U gaf dat zelf ook al aan. Wij zijn al bezig met de E-laad-
punten. Om nu echter op een achternamiddag te zeggen dat wij in de komende weken er even een 
paar locaties tegenaan knallen, gaat wat ver. Dit soort zaken wil ik wel in alle zorgvuldigheid behande-
len. Op inhoud lijkt het mij dus een uitstekende gedachte om er meer prioriteit aan te geven. Ik ont-
raad de motie echter omdat nog deze maand gerapporteerd moet kunnen worden dat er drie geschik-
te locaties gevonden worden. De locaties staan altijd in de buurt van bedrijven of mensen. Zij mogen 
er ook nog eens iets van vinden. De zorgvuldigheid gebiedt dus om het op een iets andere manier aan 
te pakken. De heer Van Liempdt zegt dat hij er voor het reces al een keer om heeft gevraagd. Er zul-
len meer dingen zijn die wij wel graag willen, maar die ons in dit fusiejaar niet helemaal goed lukken. 
Ik zeg wel toe dat het college binnen een paar weken kan komen met de stand van zaken en een 
planning wanneer de locaties aangewezen zullen zijn. Dat is iets anders dan dat wij binnen drie weken 
alles geregeld hebben. In die zin raad ik de motie af. 
 
De voorzitter: Ik geef nu gelegenheid voor de tweede termijn. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag. Ik vind het prima dat de 
wethouder binnen twee weken komt met de stand van zaken. Dit is echter niet een verhaal dat sinds 
de vragen voor het reces aan de gang is. In een heel vroeg stadium is er al iemand geweest die ge-
meld heeft dit soort dingen te willen doen. Wat veroorzaakt het oponthoud? Is dat de drukte op overi-
ge zaken? Is er iets in het voorstel, behalve de locatiekeuze, wat een reden is om het punt mee te 
nemen in de strategische heroverweging? Zijn er andere kosten? Is het nu wel of niet gratis? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een beetje moeite met de term die de wethouder 
net bezigde van "op een achternamiddag". Op 19 januari vond het eerste contact al plaats. We zitten 
nu in november. Dat kun je toch nauwelijks een achternamiddag noemen? 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Kunnen we het een achterna-avond noemen? 
 
Frank van Liempdt: OK, de oudejaarsconference is bekend. 
De wethouder sprak erover dat mensen en bedrijven er iets van moeten vinden. De locaties voor dit 
soort E-laadpalen zijn openbare parkeerplaatsen. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat mensen of be-
drijven hiervan hinder kunnen ondervinden. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik wil niet zeggen dat het niet goed is, maar bedrijven kunnen 
er juist wel hinder van ondervinden. Het gaat namelijk ten koste van een parkeerplaats. Het is maar 
één parkeerplaats, dus als een bedrijf er geen hinder van ondervindt, is het goed. Wij hebben in deze 
raad al genoeg discussies gehad over het aantal parkeerplaatsen. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het steeds verbazingwekkender hoe dit dan ooit in 
het collegeprogramma terecht heeft kunnen komen. Ik begrijp er echt niets van. be
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Dik van 't Hof: Mevrouw de voorzitter. Kan de heer Masteling ons uitleggen hoe snel en hoe simpel het 
in Breukelen geregeld was? Ik denk dat het heel snel opgelost kan zijn. Ik reageer alleen op het punt 
van de heer Van Liempdt dat niemand er tegen kan zijn. Als het voor de deur van je bedrijf komt, dan 
heb je toch liever een parkeerplaats dan een oplaadpunt. Dat is het enige punt dat ik maak. Voor de 
rest vind ik het een goed idee om de palen te willen laten plaatsen. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij ook deze discussie nu sluiten. Anders wordt de discussie wel heel 
langgerekt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Er is een particuliere aanvraag geweest in Breukelen, op 
Markt 2. Binnen een mum van tijd was de plaatsing geregeld. Zo kan het wel. De reden dat het nog 
niet geregeld is, is dat er wisselingen hebben plaatsgevonden in het ambtenarenkorps ten aanzien 
van wie er verantwoordelijk voor was. Dan werd er weer gemaild met de mededeling: "Luister, neem 
contact op." Dan was het antwoord: "We zijn nu met vakantie. In september nemen wij contact op." In 
oktober was er nog steeds geen contact geweest. Toen kwam er opnieuw een mail. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, kunt u tot een afronding komen? 
 
Frank van Liempdt: Ja. De vraag was waarom het zo lang heeft moeten duren. Het duurt lang genoeg 
als je iets niet als prioriteit bestempeld. Die dingen worden hier gratis neergezet. In het collegepro-
gramma is die doelstelling opgenomen. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om dat dit jaar nog te rege-
len? 
 
De voorzitter: Volgens mij hoor ik de verantwoordelijke portefeuillehouder zeggen dat hij ermee aan 
de slag wil, maar dat hij dat zorgvuldig wil doen en het daarom niet op zo'n korte termijn kan regelen. 
Mogen wij daarmee deze discussie afsluiten? 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik doe een poging tot bruggen bouwen. Dit voorstel is op 
zich zeer nuttig. De wethouder zegt dat hij de motie afraadt. Zouden de heer Van Liempdt en de heer 
Ploeg zich kunnen vinden in het aanhouden van de motie? Het punt is namelijk sowieso al onderdeel 
van de heroverwegingen, omdat het in het collegeprogramma staat. Dan zijn we er volgens mij voor 
het einde van het jaar wel uit. Zou dat een idee zijn? 
 
De voorzitter: Wethouder Ploeg ontraadt de motie vanwege het korte tijdsbestek. Ik heb hem horen 
zeggen dat hij ermee aan de slag wil. Het lijkt mij dat dit dan toch recht doet aan de wens van ieder-
een? Laten wij het niet ingewikkelder maken dan het is. Alleen is er het verzoek om hem daarvoor de 
ruimte te geven, zodat hij het zorgvuldig kan doen. 
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een voorstel. Als wij de tekst veranderen, zodat er 
staat dat er binnen een maand wordt begonnen met het proces en dat concrete stappen worden gezet 
om tot realisatie over te gaan. Is dat iets waarin iedereen, inclusief de wethouder, zich kan vinden? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. U gaat zelfs nog iets sneller dan de heer Van Liempdt. 
Hij vraagt of ik binnen drie weken kan rapporteren dat er drie locaties zijn gevonden. U vraagt of het 
binnen een maand kan worden gerealiseerd. Of begrijp ik dat niet goed? 
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Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Ik zeg niet dat de oplaadpalen er binnen een maand 
moeten staan en ik zeg ook niet dat binnen een maand de locaties bekend moeten zijn. Ik snap dat be
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het een proces is waarbij burgers en instellingen betrokken zijn en dat het zijn tijd nodig heeft. Wel 
ben ik van mening dat wij de toezegging moeten doen om binnen een aantal weken met een concreet 
stappenplan te komen en het proces in gang zetten. 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Volgens mij heeft de wethouder toegezegd dat hij 
met een planning komt. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Wat vindt de wethouder zelf een redelijke termijn. Als hij na-
vraag doet bij de mensen in Breukelen hoe snel het proces is verlopen, kan hij ons misschien op korte 
termijn meedelen hoe snel het kan. 
 
De voorzitter: Dat beoogde de heer Ploeg. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik heb zo-even gezegd wat een redelijke termijn is 
waarbinnen een planning kan worden verwacht. Ik doe toch een beroep op de raad. Het ontgaat 
sommigen in deze zaal waarschijnlijk dat wij na de fusie met een ongelooflijk capaciteitsprobleem en 
een enorme toevloed aan harmonisatiepunten zitten. Dat is geen uitvlucht, maar het is wel de feitelijke 
situatie waardoor wij inderdaad prioriteiten hebben moeten stellen. Ik weet dat dit traject nu loopt. Ik 
weet ook van de locatie aan de Amsterdamsestraatweg dat deze niet haalbaar bleek, omdat deze lo-
catie voor een woonhuis ligt. Daarbij was dus wel degelijk sprake van een lastige locatie. 
Ik heb aangegeven dat ik achter het plaatsen van E-laadpunten sta en dat het college ook achter de 
E-laadpunten staat. Wij staan ook achter ons coalitieprogramma en het collegeprogramma. Ik ben be-
reid om binnen twee weken een brief te sturen waarin staat wanneer en op welke manier kan worden 
overgegaan tot het plaatsen van de E-laadpunten. Verder wil ik op dit moment niet gaan. Volgens mij 
heeft de raad dan binnen twee weken voldoende informatie. 
 
De voorzitter: Ik kom tot een afronding. Dit is de toezegging van de wethouder. 
Mijnheer Van Liempdt, is deze toezegging dat de wethouder binnen twee weken met een planning 
komt in het kader van realisatie van de punten voor u genoeg reden om de motie in te trekken? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Nee. 
 
De voorzitter: U houdt de motie in stand. Dan breng ik de motie in stemming. Wenst iemand een stem-
verklaring af te leggen? 
 
Franko Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 wijst deze motie af. Wij vinden 
de argumenten die de wethouder aanvoert en de toezegging die hij doet dat er binnen twee weken 
een planning komt meer dan voldoende. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. De fractie van het CDA sluit zich aan bij de woorden van de 
fractie van D66. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de VVD sluit zich er ook bij aan. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Streekbelangen sluit zich ook aan bij de stemverkla-
ring van de fractie van D66. 
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Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van de PvdA stemt voor, met dien verstande 
dat wij best begrip hebben voor de capaciteitsproblemen van het college. Ik benadruk toch dat dit be
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soort dingen zo urgent mogelijk moet worden afgehandeld en dat dit punt wel even prioriteit kan krij-
gen. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Duurzaam Stichtse Vecht stemt voor, met 
de opmerkingen die ik zojuist heb gemaakt, dus vermits dit een onderdeel wordt van het totale duur-
zaamheidsplan, enzovoort. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Het Vechtse Verbond gaat mee met het voorstel 
van de fractie van D66. Wij verwachten de planning binnen veertien dagen, dus dat is voor de verga-
dering van 22 december. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed komt. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks stemt voor. Ik ga mee met het betoog van 
mevrouw Groenewegen. Ik heb begrip voor de wethouder en voor het proces, maar ik stem toch voor, 
omdat dit punt urgentie heeft inzake de duurzaamheid. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Breukelen Beweegt stemt voor, omdat wij vinden 
dat het proces al heel lang bezig is. Als de wethouder nu aangeeft dat men aan het zoeken is voor 
een particulier huis, dan is er toch heel wat mis. 
 
De voorzitter: Ik breng de motie nu in stemming. 
 
Zonder hoofdelijke verwerpt de raad hierna de motie. Voor de motie hebben gestemd de fracties van 
de PvdA, GroenLinks, Breukelen Beweegt, Maarssen 2000, Duurzaam Stichtse Vecht, Groep Frank 
van Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk!  
 
- Sluiting. 
 
De voorzitter: Dames en heren, wij zijn aan het einde van deze vergadering gekomen. Er staat nog 
een drankje voor u klaar. Ik wens u voor straks wel thuis.  
We hebben hier heel veel wol. Is er iemand die van breien houdt? Dan bent u van harte uitgenodigd. 
Ik sluit de vergadering. 
 
(Einde van de vergadering om 23.06 uur.) 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2011. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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