
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse 
Vecht, gehouden op dinsdag 29 maart 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, 
Molendijk 34 te Loenen aan de Vecht. 
 
 
Voorzitter : Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier : Theo van Waes 
De leden : Jan Boogerd ChristenUnie-SGP 
  Maarten Bootsma CDA 
  Wim van den Bosch ChristenUnie-SGP 
  Janine van Doesburgh VVD 
  Ron Druppers M2000 
  Samir El Hafiani M2000 
  Erik van Esterik PvdA 
  Ingrid Groenewegen PvdA 
  Mieke Hoek Het Vechtse Verbond 
  Dik van ’t Hof Breukelen Beweegt 
  Linda Hogeveen D66 
  Cock van der Kaaij Duurzaam Stichtse Vecht 
  Kathalijne de Kruif VVD 
  Frank van Liempdt Groep Frank van Liempdt DVV 
  Han Lyre VVD 
  Frank Masteling VVD 
  Dinno de Meer CDA 
  Jos van Nieuwenhoven (vanaf 19.40 uur) VVD 
  Harry Noltes (vanaf 20.00 uur) M2000 
  Bertine Oosthoek-Bogaard CDA 
  Piet Paul GroenLinks 
  Chris Portengen Het Vechtse Verbond 
  Jaap Rehbock D66 
  Gerry Rijsterborgh-Plomp M2000 
  Rob Roos Streekbelangen 
  Siem Scherpenzeel CDA 
  Marnix Veldhuijzen CDA 
  Renie Vis-de Ceuninck van Capelle Streekbelangen 
  Warner van Vossen Maarssen Natuurlijk! 
  Fred Westra VVD 
  Gerjet Wisse PvdA 
  Elfride Zeldenrust VVD 
  Franko Živković-Laurenta D66 
Wethouders : Pieter de Groene D66 
  Gera Helling-Zeisseink CDA 
  Vital van der Horst Streekbelangen 
  Piet Ploeg VVD 
  Jaap Verkroost CDA 
  Klaas Wiersema VVD 
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1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Hartelijk welkom allemaal, welkom aan de be-
langstellenden op de publieke tribune en een bijzonder welkom aan ons raadslid Wim van den Bosch, 
die na een ingrijpende hartoperatie weer aanwezig is. Gisteren heeft hij zijn plichten in het presidium 
al weer op zich genomen en gelukkig gaat het herstel voorspoedig. 
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. Ik heb behoefte een ieder die meegeleefd heeft heel har-
telijk te bedanken. De vele kaarten, bloemen, fruit, telefoontjes en bezoek hebben buitengewoon goed 
gedaan. Het is mij persoonlijk heel erg meegevallen. Voor en na de operatie ben ik bijzonder rustig en 
vredig geweest. Ik heb geen emotie gehad. Ik erken daarin dat het herstel bijzonder voorspoedig ge-
gaan is. Ik ervaar dit als een wonder en dank God dat hij mij dit gegeven heeft en zelfs is het in zekere 
mate tot vreugde geweest is. Dat heb ik als zeer bijzonder ervaren. 
 
De voorzitter: We zijn blij dat je weer bij ons bent. 
 

2. Spreekrecht inwoners over onderstaande agendapunten. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Op de agenda staat: Spreekrecht inwoners over onder-
staande punten. Dat is niet zo afgesproken. In het reglement van orde staat dat inwoners gewoon in 
mogen spreken in de raadsvergadering. Mijn groep – en ik denk ook andere partijen in deze raad – 
hechten er zeer grote waarde aan dat dit zo blijft. Inwoners hebben altijd alles mogen zeggen in een 
raadsvergadering over elk onderwerp. Laten wij dat niet gaan veranderen. 
 
De voorzitter: Uw signaal zal in het presidium aan de orde komen.  
 
De heer Berkel: Mevrouw de voorzitter, leden van de raad. Dank u wel dat ik de gelegenheid krijg om 
hier drie woorden te zeggen omtrent de WOZ. Afgelopen week kreeg ik een mooie brief binnen van 
uw gemeente waarin wordt aangekondigd dat de WOZ-kosten omhoog gaan in het specifiek beoorde-
len van het niet bebouwde gedeelte van de grond. Ik beheer een jachthaven. Ik heb een kleine wo-
ning, een loods en veel grond en veel water. Ik voel mij met deze brief benadeeld. Ik begrijp dat de 
gemeentelijke financiën op één lijn moeten komen. Dan wordt de hoogste stand gekozen en dat is 
Maarssen. Ga eens uit van de praktische situatie. De provincie heeft in een beleidsnota neergelegd de 
kosten die kleine bedrijven hebben niet verder te laten stijgen. Ik heb een klein bedrijf. Ik vraag u daar 
rekening mee te houden. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ter toelichting: bij de vaststelling van ozb-tarieven voor 
niet-woningen, net als bij woningen, hebben wij geen andere keuze dan de tarieven te middelen, om-
dat de gemeente verplicht is een tarief vast te stellen voor de hele nieuwe gemeente. Er is niet voor 
het hoogste tarief van gemeente Maarssen gekozen. De tarieven van de ozb van niet-woningen van 
de drie voormalige gemeenten zijn gemiddeld. Dat heeft helaas tot gevolg dat de tarieven voor niet-
woningen in Breukelen en Loenen zijn gestegen en in Maarssen zijn gedaald. Elk andere modus, het 
uitsmeren of langzaam laten oplopen van het tarief, zou betekenen dat er veel geld bij moet. Gezien 
de huidige financiële situatie van gemeente Stichtse Vecht bestaat die ruimte niet.  
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3. Vaststellen van de agenda. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het begint eentonig te worden. De vorige raadsvergadering 
ben ik begonnen met het verzoek één agendapunt van de agenda te verwijderen. Ik verzoek de raad 
agendapunt 8a, over de benoeming en beëdiging van de burgerleden voor werksessies, van de agen-
da te verwijderen. Op 8 maart is afgesproken – ik heb het verslag er op nagelezen – dat het besluit 
van 8 maart zou dienen als ’input’ voor het nieuw op te stellen reglement van orde en de verordening 
op de raadscommissie. Volgens mij draaien wij nu de volgorde om. Wij gaan raadscommissies be-
noemen voor terreinen waarvan de gemeentewet in artikel 82 lid 1 zegt dat de raad bij het instellen 
van die commissies de taak en bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze vaststelt. 
 
De voorzitter: Mijnheer Druppers, bedoelt u agendapunt 8 of 8a? Punt 8 gaat over de benoemingen 
van de leden van de werksessies.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik bedoel agendapunt 8, ik heb vorige week een ander stuk ge-
had. Zolang er geen verordening is – ik denk dat de wet mij daarin steunt – kunnen de leden van de 
raadscommissies hun werk niet aanvangen. Ik stel voor de benoeming naar 26 april te verplaatsen, 
om eerst de verordening op de raadcommissies of op de werksessies vast te stellen, zodat de men-
sen die benoemd worden, weten waarop zij de eed of de belofte afleggen; dat zij hun taken en be-
voegdheden weten en de werkwijze. Dat weten zij nu niet. Dat vind ik een rare gang van zaken. Van-
daar mijn voorstel om het nu te verwijderen van de agenda en na de vaststelling van de verordening 
opnieuw te agenderen. 
 
De voorzitter: Ik denk dat het elkaar niet hoeft te bijten. Wij hebben de betreffende mensen uitgeno-
digd en zij zitten nu op de publieke tribune.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij denken dat de volgorde zoals verwoord door de heer Drup-
pers beter is. Dat betekent nog een maand wachten met het benoemen van de mensen. Het is beter 
de goede volgorde te hanteren dan allerlei discussies te krijgen over een verordening die niet bestaat, 
terwijl we wel mensen benoemen die niet precies weten wat zij moeten gaan doen. Het is beter 
agendapunt 8 te verdagen naar de volgende maand. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Druppers. Het afleggen van de eed 
of belofte gaat toch over integriteit en niet over een takenpakket. De eed of belofte afleggen kan, het 
takenpakket regelt de fractie later op basis van de verordening. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Is het mogelijk om burgerleden te benoemen, voor zover de 
verordening vanavond wordt aangenomen? De mensen die gekomen zijn moeten waar voor hun geld 
hebben.  
 
De voorzitter: Ik heb al gezegd dat het elkaar niet hoeft te bijten en dat de mensen uitgenodigd zijn. 
Wij gaan per fractie stemmen. VVD en CDA zijn voor behandeling vanavond. M2000 kiest voor uitstel. 
 
Gerjet Wisse: Wij zijn voor uitstel. Als het vanavond wel behandeld wordt, zullen wij met een motie 
komen. 
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Mieke Hoek: Wij weten niet wat goed is. Wij onthouden ons van stemmen en moeten, als dat kan, de 
zaal verlaten. 
 
De voorzitter: Dat kan niet. U moet een voor of tegen geven. Dat hoort bij uw plichten als raadslid. Het 
is een ordevoorstel van een van de fracties, waarvoor de argumenten zijn aangegeven. Er is geen ju-
ridische reden om de leden niet te benoemen. De afweging of u daar wel of niet voor bent, is aan u. 
Ik kom zo bij u terug. GroenLinks, Maarssen Natuurlijk! en Breukelen Beweegt stemmen tegen het or-
devoorstel, DVV stemt voor. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Voor de stemverhouding maakt het niet meer uit, maar ik 
wil wel uitspreken dat de voorkeur moet liggen bij het behandelen van de begroting. Ons interne ge-
steggel zou niet zo dominant aanwezig moeten zijn in een raadsvergadering. Met enige tegenzin stem 
ik voor het te behandelen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Van der Kaaij. 
 
De voorzitter: De motie kan aan het begin van agendapunt 8 worden ingediend. 
Het ordevoorstel is verworpen met 24 stemmen tegen en 7 stemmen voor.  
 
De raad stelt hierna de agenda ongewijzigd vast. 
 

4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 8 maart 2011. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming stelt de raad de notulen van 8 maart 2011 on-
gewijzigd vast. 
 

5. Vragenderwijs voor de leden van de gemeenteraad. 
 
De voorzitter: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De heer Noltes komt wat later.  
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorge-
stelde wijzen van afdoening. 
 

7. Vaststellen van het bestemmingsplan ’t Rond te Loenen aan de Vecht. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel. 
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. De tijden op de agenda zijn richtlijnen. Op dit moment wijken 
wij drie kwartier af van de richttijd. Ik weet niet of een ieder die benoemd zal worden aanwezig is, 
maar een van mijn fractieleden die bij dit agendapunt graag aanwezig wil zijn, is nog niet aanwezig. 
Hij is er erg op gericht op het aangegeven tijdstip aanwezig te zijn. 
 
De voorzitter: Het zijn inderdaad richttijden. Er is niets aan te veranderen dat er geen insprekers en 
geen vragen uit de raad zijn. Het is niet zinvol een poos te schorsen. Als blijkt dat een aantal commis-
sieleden op het ’moment suprême’ nog niet aanwezig zijn, dan zal ik kijken hoe daar gepast mee om 
kan worden gegaan, zodat ze wel allemaal in een keer kunnen worden beëdigd. Daar gaat het uitein-
delijk om. De benoeming is aan de raad. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Een belangrijk punt is de benoeming van de steunfractieleden of 
de fractieassistenten. Wij vinden het de moeite waard om te kijken naar de mogelijkheid om mensen 
die niet op een kandidatenlijst hebben gestaan toch te betrekken bij het raadswerk c.q. het commis-
siewerk. Wij denken dat in deze beginperiode – waarin veel gediscussieerd is over het vergadermo-
del – alle partijen gelijke kansen moeten krijgen. Wat is daar tegen? Wat is de angst dat dit tot allerlei 
problemen kan leiden? We zullen er nog wel een keer over discussiëren, want de volgende maand 
staat de verordening op de agenda. Ik zou graag willen dat wij er deze keer uitkwamen dat mensen 
die niet op de kandidatenlijst hebben gestaan toch de mogelijkheid krijgen en geven daarmee alle par-
tijen de zelfde rechten en plichten. Waarom zouden wij vernieuwing limiteren tot de dingen die we wel 
willen vernieuwen en waarvan wij ook niet weten of het een succes wordt, maar waarmee we wel wil-
len beginnen? De partijen die een liberaal gedachtegoed in hun programma hebben, zouden partijen 
de kans moeten geven mee te doen in dit raadswerk. Er zijn de vorige keer een paar andere argu-
menten genoemd. Ik houd het bij de belangrijkste dingen; deze staan ook in de motie.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben op 8 maart een democratisch besluit genomen. 
Wilt u de raadsvergadering van 8 maart overdoen?  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Die vergadering wil ik niet overdoen. Dit is een kans: partijen 
hebben erover nagedacht en komen misschien tot een andere conclusie dan op 8 maart. We begin-
nen aan iets dat misschien problemen gaat opleveren. Dat staat ook in de motie. Laat dat even op u 
inwerken. Ik vraag straks een schorsing aan. Ik weet niet of u er goed aan doet weer tegen te stem-
men.  
 
Motie M1 (PvdA): Burgerleden werksessies niet van een kandidatenlijst 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 29 maart 2011; 
 
gehoord de besprekingen in de raad van 29 maart 2011; 
 
overwegende dat: 
• het werken met steunfractieleden voor alle partijen mogelijk moet zijn; 
• bij parallelle werksessies partijen zelfs belemmerd worden in het kunnen uitvoeren van hun poli-

tieke werk; 
• het vergaderstelsel onder druk komt te staan als partijen het debat van de werksessies gedwon-

gen verleggen naar de raadsvergadering; 
 

20
11

/G
W

5 

besluit: 

 p a g i n a  5  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
9 

m
aa

rt 



 

alsnog tot toelating van burgerleden die niet op een kandidatenlijst hebben gestaan en dit in de veror-
dening op de werksessies op te nemen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting 
Partijen hebben na 8 maart 2011 over het besluit over het vergaderstelsel kunnen nadenken en een nieuwe 
overweging kunnen maken. Ook de praktische gevolgen zijn ongewenst en kunnen het vergaderstelsel ern-
stig ondermijnen. Met name bij het invoeren van parallelle werksessies zal dit voortdurend aan de orde 
kunnen zijn. 
 
Ik vraag om een korte schorsing. Partijen, die dit willen ondersteunen, kunnen hun handtekening er-
onder zetten en dan zal ik de motie aan de griffier geven.  
 
De voorzitter: Ik stel voor eerst een rondje reacties uit de raad te doen en daarna te schorsen. Er moet 
eerst over deze motie worden gestemd alvorens agendapunt 8 behandeld kan worden.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het is een motie die in lijn ligt met de denkwijze van M2000 op 
dit punt. De heer Wisse benoemt het niet direct, maar komt op een andere manier op dit punt. Als de 
punten-en-komma-bekijker van deze raad wil ik verwijzen naar artikel 82 lid 3 van de Gemeentewet. 
Daar komen wij in de knel met de parallelle werksessies. Daar staat: "Bij de samenstelling van een 
raadscommissie zorgt de raad voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad verte-
genwoordigde groeperingen." Als tussenzin staat erbij: "voorzover het betreft de benoemingen van le-
den van de raad." Als een groepering maar één lid heeft, zijn parallelle werksessies volgens dit artikel 
uitgesloten. Iets om even over na te denken. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Onze fractie heeft er weinig behoefte aan de discussie van 
8 maart over te doen. 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Maarssen Natuurlijk! heeft al eerder aangegeven dat wij 
dit een belangrijke zaak vinden. Wij zullen de motie mede ondertekenen. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Wij vinden dit een groot dilemma. Wij hebben er enerzijds proble-
men mee een democratisch genomen raadsbesluit naast ons neer te leggen, ongeacht ons standpunt: 
Streekbelangen was tegen. Desondanks vinden wij dat wij ons aan dat raadsbesluit moeten houden, 
anders is het eind zoek. De volgende keer komt er weer een reactie op deze reactie. Anderzijds zitten 
wij hier als collega-raadsleden. Het gaat ons te ver de wijze van werken van twee collega-raadsleden 
te belemmeren. Als de fractieassistenten van de kieslijst moeten komen, is het onmogelijk iemand te 
benoemen en met de parallelle werksessies is het einde oefening. Met dat in ons achterhoofd zijn de 
gevolgen van tegenstemmen duidelijk. Voor ons blijven het collega-raadsleden. Ik heb het er heel 
moeilijk mee, wij zijn er nog niet uit. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik bedank de PvdA heel hartelijk voor de poging. Dat doet 
mij wat. Ik ben ruim twaalf jaar raadslid, een volksvertegenwoordiger. Ik heb bij de vorige verkiezingen 
bijna 1.000 stemmen gehad. Het gaat om een democratisch genomen besluit – dat is twee keer ge-
zegd vanavond –, maar het werkt de democratische werking tegen. Misschien is het democratisch ge-
nomen besluit niet zo’n handig besluit.  
Twee weken geleden heeft u in een artikel in de VAR kunnen lezen hoe ik tegenover het nieuwe ver-
gadermodel sta en tegenover de nieuwe gemeente. Ik sta er positief tegenover, we moeten als raad 
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gaan beginnen. Als ik als volksvertegenwoordiger mijn taak niet kan uitvoeren, dan wel ernstig gehin-
derd wordt in de uitvoering, kan dat nooit de bedoeling zijn van een democratisch genomen besluit. 
De heer Wisse zei terecht dat bij parallelle werksessies het onmogelijk is voor mijn partij daaraan deel 
te nemen. Artikel 82 belemmert het, dat staat boven de Gemeentewet. De Gemeentewet heeft het in 
artikel 10 tot en met 15 over de commissieleden. Al die artikelen zijn aan dezelfde voorwaarden voor 
raadsleden verbonden. Op 8 maart voegden wij hier een artikel aan toe dat mensen op een lijst moe-
ten hebben gestaan. Er is een korte discussie gevoerd over democratische legitimatie. Mijn groep is 
van mening dat inhoud en kennis van mensen die steunfractielid worden, werksessielid of commissie-
lid belangrijker zijn dan de twee of drie stemmen die ze hebben gehad bij de verkiezing. Ik heb de vo-
rige keer gekscherend gezegd: "Een stem van zichzelf, een van de buurman en een van zijn vrouw." 
Dat is geen democratische legitimatie.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Per interruptie. Noemt de heer Van Liempdt het democra-
tische legitimatie als mensen helemaal nergens voor gekozen zijn, niet in een partijprogramma, niet in 
een ledenraad of door hun achterban? 
 
Frank van Liempdt: Democratische legitimatie gaat niet over iemand die op plek 28 staat en drie stem-
men heeft gehad; daar zou het niet over moeten gaan.Je hebt een partij, die heeft bepaalde denk-
beelden, die staan in een verkiezingsprogramma. Dat wordt uitgedragen tijdens werksessies en 
raadsvergaderingen. Je mag ervan uitgaan dat mensen die voor een partij het woord voeren in de 
werksessies het gedachtegoed van die partij uitdragen in de commissie of werksessie.  
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. We mogen ervan uitgaan dat iedereen in deze raad 
het democratisch proces begrijpt, mijnheer Van Liempdt. Laten wij gewoon doorgaan waarmee wij be-
zig zijn. 
 
Frank van Liempdt: U heeft mij helemaal stuk. 
 
De voorzitter: Uw punt was helder, kunt u afronden? 
 
Frank van Liempdt: Ik had nog wel het een en ander. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Heeft mijnheer Van Liempdt nieuwe argumenten 
die niet in de vergadering van 8 maart zijn gewisseld? 
 
Frank van Liempdt: Ik heb er een heleboel, mijnheer Boogerd, ik kom zo bij uw partij. Op 3 januari 
kwam ik met de heer Van den Bosch in gesprek. Ik feliciteerde hem met zijn benoeming. Hij felici-
teerde mij en gaf mij Gods zegen. Dat deed mij nogal wat. Is Gods zegen weggeven zoveel makkelij-
ker dan iemand twee werksessieleden gunnen? 
 
De voorzitter: Laten wij bij het onderwerp blijven. Nu gaan wij dingen uit de context halen.  
 
Wim van den Bosch: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt noemt enerzijds het toewensen van 
Gods zegen. Als hij daar iets van begrijpt, heeft hij de tijd bij de volgende verkiezingen met een eigen 
lijst in te komen en volgens het democratisch beginsel, zoals de verkiezingen hier in den lande gehou-
den worden, alsnog met een lijst te komen. Wie daarin iets begrijpt, heeft de tijd. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De spelregels zijn tijdens het spel veranderd door een 
tweetal amendementen van de coalitie ten tijde van de vergadering van 8 maart. Een democratisch 
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besluit wil niet zeggen een besluit dat de democratie bevordert. Ik ben een democratisch gekozen 
volksvertegenwoordiger, met anderhalve echte zetel. Laat u mij alstublieft op een democratische ma-
nier mijn werk kunnen doen en geeft u mij daar de mogelijkheid voor. Ik hoop dat de heer Wisse hoof-
delijke stemming zal vragen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Eerst wil ik de motie zien om goed te lezen wat er in staat. Het 
Vechtse Verbond heeft in een fractievergadering gezegd geen bezwaar te hebben tegen het aanne-
men van fractieassistenten van buiten de kieslijst. De vorige vergadering hebben wij anders gerea-
geerd; toen hebben wij het afgewezen. Nu blijkt dat het gesteggel maar doorgaat. Dat komt de sfeer in 
de raad niet ten goede en dat komt het beeld naar buiten niet ten goede. Dat kan zo niet verder. Wij 
hebben een vergadermodel aangenomen met eventueel een parallelsessie, dan is het zo dat twee 
fracties zich niet kunnen splitsen tenzij ze een verbintenis aangaan, maar dat lijkt mij niet aan de orde. 
Wij willen graag de motie zien en de raad oproepen goed na te denken hoe met deze motie om te 
gaan. Zoals het nu gaat, kan het niet verder. Ik heb het drie keer gezegd. 
 
De voorzitter: De motie wordt gekopieerd. Ik schors de vergadering voor tien minuten. 
 
Schorsing van 20.00 uur tot 20.17 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik heb zo-even al een klemmend beroep gedaan. Misschien kan 
ik er nog een schepje bovenop doen door te zeggen: Stel dat u in meerderheid voor deze motie bent 
en dit gaat in de praktijk scheef, het model werkt niet, de toevoeging van leden die niet op een lijst 
hebben gestaan werkt averechts, dan doe ik de belofte zelf met een motie te komen om het ongedaan 
te maken. Ik heb geen enkel idee dat dit gaat gebeuren, maar ik beloof er scherp op te letten en het 
initiatief te nemen als het misloopt om dit soort mensen die niet op de lijst hebben gestaan wel toe la-
ten tot het commissiewerk. Ik vraag hierbij om een hoofdelijke stemming. 
 
De voorzitter: Kunnen wij tot stemming overgaan? Ik heb al een nummer getrokken en begin bij de 
heer Portengen. 
 
Na hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie 1. Tegen de motie hebben gestemd Maarten Boots-
ma, Kathalijne de Kruif, Jan Boogerd, Elfride Zeldenrust, Siem Scherpenzeel, Bertine Oosthoek, Linda 
Hoogeveen, Wim van den Bosch, Marnix Veldhuizen, Dinno de Meer, Frank Masteling, Jaap 
Rehbock, Janine van Doesburgh, Franko Živković-Laurenta, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra en 
Han Lyre. 
 
De voorzitter: Wij gaan over tot het benoemen van de leden. Het voorstel is om dat per acclamatie te 
doen. 
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag stemmen en ik heb ook een stemverklaring. Mijn 
fractie zal uit principe tegen dit voorstel stemmen, ondanks dat wij niet tegen de benoeming zijn van 
degenen die ter benoeming staan, maar wel tegen het niet benoemen van drie andere leden die in het 
voorstel staan.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij staan ook voor een dilemma. Wij hebben een lijst met na-
men waar wij absoluut voor zijn, maar er staan ook vier namen op waar wij een andere mening over 
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hebben. Op deze manier komen wij daar niet uit. Wij stellen voor om er twee besluiten van te maken. 
Een voor de eerste groep en een aparte stemming voor de tweede groep, daarmee is het helder. 
 
De voorzitter: Ik stel voor met stembriefjes te stemmen. Dat is vertrouwelijk. Dat lijkt mij beter dan uit 
te spreken voor welke namen je voor bent en voor welke tegen. Ik begrijp niet wat u onder groepen 
verstaat. 
 
Gerjet Wisse: Wij hebben een andere visie op de groep die niet op een kandidatenlijst heeft gestaan. 
Als dat een ander besluit wordt, kan een ieder daar helder voor of tegen stemmen. De groep waar wij 
het over eens zijn... 
 
De voorzitter: Het vraagt nu alleen zoals aangeleverd door het presidium de leden te benoemen die 
conform de aangenomen motie van de vorige keer op de kandidatenlijst staan.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Per interruptie. Het gaat ons erom besluit 1 en 2 apart in 
stemming te brengen, omdat besluit 2 erover spreekt zich tegen personen uit te spreken. Aangezien 
wij voor die personen zijn, komen wij in hetzelfde dilemma als de heer Druppers. Je zou dan tegen het 
hele voorstel moeten zijn of voor het hele voorstel. Gezien de discussie van daarnet spreek je jezelf 
dan tegen.  
 
De voorzitter: U wilt eerst punt 1 in stemming brengen en daarna punt 2? Dan begrijp ik u. Dat zullen 
wij dan zo doen. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Begrijp ik nu goed dat wij gaan stemmen over deel 2 van het 
voorstel, waar wij ons kunnen uitspreken over de benoeming van die mensen? Wij hebben net beslo-
ten dat niet te doen, omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen. Wat zijn wij hier aan het doen? 
 
De voorzitter: Punt 1 van het besluit vraagt de voorgestelde burgerleden van de fracties CDA, M2000, 
PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Maarssen Natuurlijk! te benoemen conform bijgaand 
ontwerpbesluit. Besluit 2 is de voorgestelde burgerleden van de fracties van Duurzaam Stichtse Vecht 
en de Groep Frank van Liempdt DVV niet te benoemen als burgerleden voor de werksessies als ge-
volg van strijd met het door uw raad op 8 maart 2011 vastgestelde vergadermodel. Het verzoek is dat 
u per fractie eerst stemt over 1 en daarna over 2. Ik neem aan dat het tot dezelfde verhouding leidt als 
net. Als dit verzoek het makkelijk maakt, zie ik geen reden om dat niet te doen. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben net gestemd, dan vervalt toch dat tweede 
deel. Daar hoeven wij niet meer over te praten.  
 
De voorzitter: Dat begrijp ik, maar er is nu een wens en laten wij het op die manier doen. Dan kunnen 
wij daarna overgaan tot de benoemingen en de begroting. Anders gaan wij hier een heel ordedebat 
voeren en dat is ook niet wenselijk. 
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Dat begrijp ik wel, maar ik wens dat wij doorgaan waar 
we mee bezig zijn. Dat is ook een wens. De PvdA accepteert niet wat wij hier net besloten hebben. 
Dat wens ik niet.  
 
De voorzitter: Anders krijgen wij hier van alle fracties individuele stemverklaringen en dan duurt het 
nog langer. Ik probeer pragmatisch naar een oplossing te zoeken. Hoe het uitpakt is wel helder. Daar-
over is genoeg gewisseld. Ik stel voor het op die manier te doen. 
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Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik probeer er al een keer of vijf tussen te komen als ge-
noemde in besluit 2. Ik heb net al een oproep gedaan deze vergadering zo netjes en fatsoenlijk moge-
lijk te laten verlopen. Wat mij betreft moet punt 2 niet meer in stemming gebracht worden; daar is net 
over gesproken. Het is een absurd voorstel zoals deze twee aan elkaar zijn gekoppeld. Met de dis-
cussie en besluitvorming die wij gehad hebben, zijn de kaarten geschud. De boel is duidelijk. Het is 
van de zotte mensen te vragen om mensen te weigeren. Met de besluitvorming van zojuist en de net-
heid van het proces tegenover het publiek zal ik er voor pleiten punt 2 niet in stemming te brengen. 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Daar kan de VVD in meegaan. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Breng het maar in stemming, want misschien heb ik als 
groep wel een raadsbesluit nodig over het weigeren van mijn commissie- dan wel werksessieleden om 
eventuele vervolgstappen te ondernemen. Ik heb een raadsuitspraak nodig over mijn steunfractiele-
den. 
 
De voorzitter: Ik stel voor het toch op deze manier te doen. Voor de publieke tribune is helder hoe het 
uitpakt en wat de gevoerde discussie is, ook al in een aantal raadsvergaderingen. Ik wil deze discus-
sie nu niet langer voeren, ook niet over het ordevoorstel. Ik weet dat het dezelfde uitkomst heeft. Ik ga 
ook geen interrupties toelaten. Ik breng punt 1 per fractie in stemming  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig punt 1 van het besluit. Tegen 
punt 1 heeft gestemd de fractie van Breukelen Beweegt. 
 
De voorzitter: Ik breng punt 2 van het besluit in stemming. 
 
Kathalijne de Kruif: Voor de duidelijkheid: het voorstel is om niet te benoemen. Wij zijn hier voor. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna overeenkomstig punt 2 van het besluit. Tegen 
punt 2 hebben gestemd de fracties van M2000, PvdA, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, Groen-
Links, Maarssen Natuurlijk!, Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Sticht-
se Vecht. 
 
De voorzitter: Hiermee is duidelijk dat wij overgaan tot de beëdiging van de commissieleden. Inmid-
dels zijn er heel veel binnen. Ik vraag alle benoemde commissieleden naar voren te komen om de eed 
of de belofte af te leggen. 
 
Fred Westra: Mevrouw de voorzitter. Als u de namen afroept, weten wij gelijk wie het zijn. 
 
De voorzitter: Bij de eed of de belofte komen alle namen aan de orde. Ik lees eerst de eed voor en 
degene die de eed afleggen mogen met twee vingers van de rechthand omhoog zeggen: Zo waarlijk 
helpe mij God Almachtig. 
 

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de werksessie benoemd te worden, rechtstreeks noch mid-
dellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of be-
loofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig ge-
schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
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Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plicht als lid van de werksessie naar eer en geweten zal vervullen." 

 
Mevrouw Veneklaas: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
De heer Van Rossum: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
De heer Van der Meij: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
De heer De Jong: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
 
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van de werksessie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, on-
der welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht 
als lid van de werksessie naar eer en geweten zal vervullen." 
 
Mevrouw Hendriksen: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Schurink: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Janssen: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Verhage: Dat verklaar en beloof ik. 
Mevrouw Van den Heuvel: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Phaff: Dat verklaar en beloof ik. 
Mevrouw De Boer: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer Van der Woude: Dat verklaar en beloof ik. 
De heer De Graaf: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter: Mag ik u van harte feliciteren. Dat doe ik zo meteen even persoonlijk. Een aantal men-
sen zijn ons vertrouwd; zij zaten in onze voormalige raad. Een aantal mensen zijn nieuw. Ik wens u 
veel succes bij uw nieuwe taak. (Applaus) 
Ik verzoek u uw plaats weer in te nemen. 
 

8a. Benoeming tweede waarnemend voorzitter van de raad en wijziging samenstelling werk-
geverscommissie griffie. 

 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben een tijdje geleden gestemd over wie in welke 
commissie zitting kon nemen. Ik had mijzelf opgegeven voor de werkgeverscommissie. Ik ben er net 
buiten gevallen. Eigenlijk zou je verwachten dat – D66 doet dat – als er een plekje openvalt de vol-
gende aan de beurt is. In dit geval zou ik dat zijn. Ik denk dat de raad moet beslissen hoe wij met dit 
soort situaties omgaan. Nu wordt het geregeld. Ik kan het ter stemming laten komen. Ik zit in dubio. Ik 
vind de verdeling van oppositie en coalitie in de verschillende commissies flink uit balans. Dit voorstel 
zou de balans een beetje rechttrekken, daarom is D66 voor dit voorstel. 
 
De voorzitter: Kunnen wij dit voorstel bij acclamatie bekrachtigen? 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna bij acclamatie overeenkomstig het voorstel. 
 
De voorzitter: Wij zullen zo snel mogelijk pogen om een afspraak te maken met de werkgeverscom-
missie, zodat zij daadwerkelijk aan de slag kan. Ik stel voor tien minuten te pauzeren. Ik schors de 
vergadering. 

 p a g i n a  1 1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
9 

m
aa

rt 
20

11
/G

W
11

 



 

 
Schorsing van 20.37 uur tot 20.53 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
 

9. Thema Financiën.  
 a. Stemming over ingediende moties en amendementen. 
 b. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastin-

gen 2011. 
 c. Vaststellen van de eerste wijziging van de Verordening woonforensenbelasting 2011 en de 

eerste wijziging van de Verordening belasting op de roerende woon- en bedrijfsruimten 
2011. 

 d. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011. 
 e. Vaststellen van de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede 

voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de ge-
meente Stichtse Vecht (artikel 212 van de Gemeentewet). 

 f. Vaststellen van de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting 
van de financiële organisatie van de gemeente Stichtse Vecht (artikel 213 van de Gemeen-
tewet). 

 g. Vaststellen van de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelma-
tigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente 
Stichtse Vecht (artikel 213a van de Gemeentewet). 

 h. Vaststellen van de Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Stichtse Vecht. 
 i.  Vaststellen van de programmabegroting voor 2011. 
 
De voorzitter: Tijdens de voorbereiding heb ik begrepen dat de punten 9b tot en met 9h hamerstukken 
zijn. Ik stel voor dat wij de besluitvorming aan het einde van dit agendapunt doen en starten met het 
debat. Het gaat niet meer om technische vragen, maar om de politieke ’statements’.  
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Voor de goede orde: Heeft u het over punt 9, de financiën? Ik wil 
ingaan op de verordening op de heffing van de ozb. Daarover heb ik met de wethouder al meerdere 
keren gesproken. Het blijft voor ons een hele lastige zaak dat er zo een scheefgroei gaat ontstaan in 
de technische uitwerking van de harmonisatie van de ozb. Wij steunen de begroting, wij gaan daar-
over geen moties indienen. Zeker niet vanwege de constructieve samenwerking die wij voorstaan tus-
sen raad en college.  
Ik wil nogmaals het signaal afgeven dat wij er alles aan moeten doen om het beeld te voorkomen dat 
Breukelen en Loenen voor de kosten van de herindeling gaan opdraaien. Dat moeten wij niet willen. 
Een dringende oproep aan de wethouder om in de loop van het jaar te bezien of er potjes gevonden 
kunnen worden om over te gaan tot compenserende maatregelen voor de lastenverzwaring die op-
treedt door de ozb-verzwaring voor de niet-woningen.  
 
In de decembercirculaire schrijft de minister in zijn voorwoord dat de bezuinigingen niet gevonden 
moeten worden in lastenverzwaring van de burgers, maar op vermindering van de uitgaven van de 
gemeente. Daar voldoet deze technische exercitie die nu voorligt niet aan. Dat is een extra oproep 
aan de wethouder om tot compenserende maatregelen over te gaan. Wij hebben een voorstel gedaan 
om op voorhand dekking te vinden in het herindelingsbudget. Het antwoord is dat het ongeveer leeg 
zou zijn. Wij hebben geen inzicht in de uitputting van het budget. Dat zal ongetwijfeld komen en daar-
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om houden wij ons de mogelijkheid voor om bijvoorbeeld met de voorjaarscirculaire op deze vervelen-
de kwestie, die technisch en wettelijk zo uitwerkt, terug te komen. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Het CDA is buitengewoon ongelukkig met de impact van 
de harmonisatie op de niet-woningen in Breukelen en Loenen. Wij beseffen dat het niet mogelijk is om 
het anders te doen. Het is – voor zover wij na kunnen gaan – niet zo dat de tarieven voor 2011 in deze 
gemeente enorm afwijken van landelijke gemiddelden. Wij vinden het moeilijk te verkopen aan de on-
dernemers in Breukelen en Loenen dat hun lasten dusdanig gaan stijgen het komende jaar. 
Het CDA wil graag dat in de begroting voor 2012 teruggekomen wordt op de tariefsverhoging vanwe-
ge de waardedaling van het onroerend goed in de hele gemeente. Die daling is niet bij alle woningen 
even groot. De duurdere woningen hebben de neiging harder in waarde te dalen dan de goedkopere 
woningen. Als de ozb-opbrengst gelijk moet blijven – deze ambitie heeft de gemeente uitgesproken – 
betekent dat dat er een lastenverschuiving optreedt van de duurdere woningen naar de goedkopere 
woningen. Wij verzoeken het college met klem in de begroting voor 2012 daarin inzicht te geven en 
goed te kijken hoe deze lastenontwikkeling zich doorzet in de komende jaren. Het is niet uit te sluiten 
dat de woningmarkt nog wat klappen te verwerken krijgt. Wij willen het weten als dat effect heeft en de 
lasten zich verschuiven van de duurdere naar de goedkopere woningen.  
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat wij in de werksessie voldoende duidelijk geweest 
zijn. Ik heb geen ’statement’ toe te voegen. Wij stemmen in met de begroting en de verordeningen. In 
de werksessie is een motie ingediend. Uit de bespreking blijkt dat sommige fracties de motie wel sym-
pathiek vonden, maar moeite hadden met de gedetailleerdheid van deze motie. Via e-mail hebben wij 
suggesties gekregen van diverse fracties. Deze zijn besproken in de fractie en aan de hand daarvan is 
onze motie flink gewijzigd. Wij hebben een hoop gegeven, wij hopen de volgende keer iets meer te 
nemen. Wij hebben alle detailonderwerpen er uit gehaald. Wij willen de motie van de werksessie in-
trekken en een gewijzigde motie daarvoor indienen. Elke fractie heeft deze motie per post ontvangen. 
Ik lees de motie niet voor. 
 
De voorzitter: Misschien voor de publieke tribune alleen even het dictum, het besluit, dan weten zij ook 
waar het over gaat. 
 
Motie M2 (M2000): Digitalisering raadsinformatie. 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 29 maart 2011; 
 
constaterende dat: 
• de gemeenteraad ieder jaar een enorme hoeveelheid aan papieren stukken ontvangt; 
• gemiddeld 25.000 pagina's A4 papier nodig zijn voor een raadsvergadering; 
• dit drukwerk flinke kosten met zich meebrengt; 
• vrijwel alle stukken ook digitaal beschikbaar zijn; 
• al eerder in de gemeenteraad is verzocht om werk te maken van digitalisering; 
 
overwegende dat: 
• het verspilling is van papier om alle documenten in drukvorm aan te leveren, aangezien deze ook 

digitaal beschikbaar zijn; 
• er duurzame alternatieven zijn voor al het papierwerk, zoals e-readers of iPads; 
• digitalisering van stukken in andere gemeenten, op nationaal en Europees niveau veelal succes-

vol verlopen; 
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besluit: 
• vanuit de gemeenteraad een werkgroep in te stellen, belast met een haalbaarheidsonderzoek 

naar digitalisering van raadsinformatie en verzoekt de raadsgriffie bij de fracties te inventariseren 
wie in deze werkgroep plaats willen nemen; 

• de werkgroep met ondersteuning van de griffie en de afdeling ICT te verzoeken om op korte ter-
mijn en bij voorkeur nog voor het zomerreces met een raadsvoorstel, inclusief een bijbehorend 
dekkingsvoorstel, te komen waarbij het papierwerk wordt vervangen door een digitaal initiatief. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Wanneer kunnen wij iets zeggen over de motie?  
 
De voorzitter: Wij maken eerst het rondje af en dan mag u reageren op de motie. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. In grote trekken is D66 voorstander van deze begroting. De 
mogelijkheden er iets aan te veranderen waren zeer gering. Ik vrees dat wij u en het college moeten 
zeggen dat in 2012 veel grotere wijzigingen zullen moeten plaatsvinden en dat wij daar veel scherper 
op zullen moeten reageren. Dat zal ook voor de andere fracties gelden. Wat opvalt in de bijlage is dat 
Loenen en Breukelen voorheen het rijkst waren. Dat blijkt ook uit de rapportage van de provincie. De 
bezuinigingen in het uitstellen van investeringen komen het meest op het hoofd van Loenen en Breu-
kelen uit. D66 heeft drie onvoldragen voorstellen aan de wethouder gedaan om het inkomstenniveau 
van de gemeente te verhogen. Daar zal nog contact over zijn. Ze zijn nog niet rijp om in de raad te 
bespreken, maar zullen in 2011 wel enig soelaas bieden om de tekorten bij te spijkeren.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij sluiten ons aan bij Streekbelangen en het CDA met betrek-
king tot de ongelijkheid van de ozb.  
Vandaag besluit de raad van Stichtse Vecht over de programmabegroting 2011. Is het wel een begro-
ting? In onze beleving is het niet meer, met veel inzet gerealiseerd, dan een bundeling van financiële 
feiten van de voormalige gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen. Dit moest gebeuren alvorens 
wij straks tot een volwaardige begroting voor de komende periode 2012 - 2015 kunnen komen. Op de 
vele vragen zijn antwoorden gekomen. Daarvoor onze dank. 
Het is een gedegen startdocument als basis voor de komende kadernota in juli en uiteindelijk voor de 
behandeling van de begroting in november/december van 2011. 
We begrijpen dat er nog veel werk verzet moet worden en zijn ons bewust dat de aanstormende be-
zuinigingen niet aan onze deur voorbij zullen gaan. Dat wil niet zeggen dat we de komende bezuini-
gingsvoorstellen klakkeloos zullen overnemen. Wij zullen de voorstellen kritisch beoordelen. 
We zullen kritisch blijven volgen hoe de bezuinigingsvoorstellen ten opzichte van de voormalige ge-
meenten Loenen, Breukelen en Maarssen zich tot elkaar zullen verhouden. 
In de begrotingspositie, een uitgave van de provincie van mei 2010, hebben wij o.a. kunnen vernemen 
dat de bestemmingsreserve per inwoner in 2010 is: 
Loenen  € 631,-- 
Breukelen  € 176,-- 
Maarssen  € 129,-- 
 
De algemene reserve per inwoner in 2010 is: 
Loenen  € 593,-- 
Breukelen  € 445,-- 
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Maarssen  € 222,-- 
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Deze uitgave van mei 2010 van de provincie is natuurlijk een momentopname maar Het Vechtse Ver-
bond vindt, na de constatering dat de bestemmingsreserve voor de inwoners van de voormalige ge-
meente Loenen bovenaan staat, dat het niet zo zou mogen zijn dat de bezuinigingsvoorstellen straks 
bij de kadernota in het nadeel zullen zijn van de inwoners van de voormalige gemeente Loenen.  
Wij gaan akkoord met het voorliggende begrotingsvoorstel. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Complimenten voor het ambtelijk apparaat voor het samen-
stellen van deze begroting op zo’n korte termijn en het via het raadsvoorstel inzichtelijk maken van de 
gemaakte keuzen. Gezien de problematiek en de werkdruk is dat een hele prestatie, want men is met 
meer bezig dan alleen de begroting: er liggen nog drie jaarrekeningen die afgerond moeten worden. 
Het is te vroeg voor de PvdA om dezelfde complimenten aan het college of specifiek aan de wethou-
der financien te geven. Daar is deze begroting iets te ongecompliceerd voor; uiteindelijk wordt het te-
kort incidenteel afgedekt. De test is de begroting voor 2012, zoals ook door anderen gezegd. Er zal 
veel creativiteit en bestuurlijke moed voor nodig zijn om het tekort te dekken. In de werksessie hebben 
wij ook al aangegeven dat de PvdA dat proces kritisch, maar constructief zal volgen.  
Dat brengt ons op ons eerste zorgpunt. In juni 2011 kan de raad zich pas buigen over het raadsbesluit 
voor de strategische heroverweging. Dat betekent dat door de zomerperiode er eind augustus voor 
het eerst aan gewerkt kan worden. Het zal ons veel waard zijn het besluit in mei te kunnen nemen. Wij 
dagen het college en de wethouder uit het raadsbesluit eerder voor te leggen, zodat u tijd heeft voor 
het zomerreces aan de slag te gaan met de raadsuitspraak. De raadsuitspraak vinden wij erg belang-
rijk omdat wij eraan hechten duidelijke randvoorwaarden mee te geven, waar bewoners en instellingen 
wel of niet over meepraten en waar de bezuinigingen neer mogen dalen en waar niet.  
 
Wij kijken terug op een vruchtbare discussie in de werksessie. Belangrijk voor ons was de afspraak 
dat de generieke korting van 5% zo afgesproken is dat wanneer het college meent op substantiële ba-
sis af te willen wijken van die 5%, het college dat met een onderbouwing meldt bij de raad via een 
werksessie. Een positieve uitkomst vinden wij ook dat de portefeuillehouder de ambitie heeft uitge-
sproken om met ingang van de begroting 2012 het preventief toezicht opgeheven te hebben. Dat zegt 
iets over het belang van de begroting 2012 in de strategische heroverweging.  
Er is ook afgesproken dat raad en college gezamenlijk het financieel instrumentarium verder ontwikke-
len, zodat beide op een realistische manier met een ontwikkelplan aan de slag kunnen gaan. Het laat-
ste belangrijke punt is dat er een raadsdiscussie komt over het collegeprogramma en een raadsbesluit 
over de aanpak van de strategische heroverweging.  
 
Dat brengt ons tot ons tweede en laatste zorgpunt. Er zijn ook niet-gemaakte keuzen. Wij vinden het 
jammer dat in deze begroting er niet voor gekozen is een taakstellende bezuiniging op te nemen voor 
het ambtelijk apparaat en de externe inhuur, al was het maar als symbolisch gebaar dat daar ook ge-
zocht gaat worden. Nu is er wel gekozen om 5% te korten op de beheerplannen en de exploitatiebud-
getten – eigenlijk ook zonder onderbouwing, want de beheerplannen zijn er nog niet –, maar dat had 
ook gekund voor de personeelsformatie.  
 
Kan de PvdA instemmen met de begroting? Hoewel in de twee zorgpunten in de termijn van het colle-
ge nog tegemoet gekomen kan worden, of deels tegemoet gekomen kan worden, willen wij wel met 
enige reserves instemmen met deze begroting. De toezeggingen die ik genoemd heb – de procesaf-
spraak over de 5%, de raadsdiscussie over de strategische heroverweging en het gezamenlijk ontwik-
kelen van een financieel instrumentarium – geven ons het vertrouwen dat het college de raad serieus 
neemt en op ambitieuze wijze aan de slag gaat met de strategische heroverweging. Dat heeft ons 
over de streep getrokken om de begroting vast te stellen. Wij wensen het college en het MT alle suc-
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ces bij de uitvoering van de begroting 2011, maar ook bij het starten van de strategische heroverwe-
ging. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik kan instemmen met deze begroting. Ik wil het hebben 
over de motie van de heer Van ’t Hof over de compensatie ozb sportverenigingen. Of heb ik dat ge-
mist. 
 
De voorzitter: U heeft niets gemist, de heer Van ’t Hof heeft het woord nog niet gevoerd. 
 
Frank van Liempdt: Ik wil er toch wat over zeggen, de motie ligt hier voor me. 
 
De voorzitter: Dan laat ik eerst de heer Van ’t Hof aan het woord, dan kan iedereen het volgen. Dan 
geef ik u daarna het woord. 
 
Erik van Esterik: Dat klinkt sympathiek, maar er zijn al fracties die hebben gesproken en dan wordt het 
wat rommelig. Mijn voorstel is in de tweede termijn te reageren op beide moties. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Esterik heeft een punt. In de werksessie heb 
ik tot twee keer toe de ozb sportverenigingen aangeroerd. Tot twee keer toe heb ik een helder ant-
woord gekregen dat het alleen voor de Maarssense sportverenigingen geldt. Het is een mooi een-
tweetje geweest, want de heer Van ’t Hof heeft een motie neergelegd en ik ben het van harte met hem 
eens. Je moet alle sportverenigingen de ozb-compensatie geven, anders zou het een rechtsongelijk-
heid geven. Ik kan nu al uitspreken dat ik voor de motie ga stemmen. Ik heb het voorbereidende werk 
gedaan en de heer Van ’t Hof heeft hem schitterend ingekopt. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Er wordt regelmatig gesproken over het ambtelijk appa-
raat, de lofuitingen daarvoor enzovoort. Ik moet terugdenken aan Breukelen: als je daar het lef had om 
te spreken over ambtelijk apparaat, dan keek de gemeentesecretaris je op een dusdanige manier aan 
dat je meteen bedacht: "Dat woord mag ik nooit meer gebruiken, want het gaat over mensen. Je 
spreekt dus over een ambtelijke organisatie." Ik wil het pleidooi houden om ambtenaren als mensen te 
beschouwen en het woord ambtelijke organisatie te gebruiken. 
 
De voorzitter: Ik zie de gemeentesecretaris stralen bij dit compliment. 
 
Cock van der Kaaij: Duurzaam Stichtse Vecht staat voor duurzaamheid, zowel in het groot als in het 
klein. Ik begin met de motie van M2000. De heer Noltes klaagde dat hij meer aan het geven was dan 
aan het ontvangen, maar geven is zaliger dan ontvangen, dus dat komt allemaal goed.  
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Dan heeft u het verkeerd begrepen. Ik heb gezegd: wij geven nu. 
Daar hebben wij totaal geen moeite mee. Het lijkt ons handig dat wij de volgende keer iets nemen. Dat 
heb ik alleen gezegd. Ik klaag niet dat ik iets moet geven, ik doe dat met alle liefde zolang ik iedere 
fractie maar voor deze motie krijg. De volgende keer zullen wij misschien iets terug verlangen. 
 
Cock van der Kaaij: Het geven heeft opgeleverd dat wij achter de motie kunnen staan. Ik doe een be-
roep op wethouder De Groene om positief tegenover deze motie te staan en aan te geven wat haal-
baar is. Ik besef dat de ICT-afdeling het druk heeft. Wellicht is de verleiding groot om aan te geven 
wat niet kan, maar dan komen wij niet verder. 
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Duurzaamheid in het klein. Laten wij volgens de oostblokmethode de verwarming hier gaan regelen: 
een deur open zetten. Dat hier een airco draait, terwijl het buiten 4,2 ˚C is, is niet het toppunt van 
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duurzaamheid. Conform het coalitieprogramma wordt nog meer aandacht gevraagd voor duurzaam-
heid. Het wordt zelfs een rode draad genoemd voor de coalitie. Ik wil het college oproepen de vertaal-
slag te maken van woorden naar daden, met name voor de millenniumdoelen en de thema’s energie 
en afval. Veel meer valt er op dit moment niet over te zeggen. 
Ik heb ook al op andere wijzen aandacht gevraagd voor de beeldvorming dat Breukelen en Loenen 
betalen voor de fusie: het ozb-tarief voor niet-woningen, de ozb-compensatie voor de sportverenigin-
gen in Maarssen. Ik heb al eerder gevraagd om alertheid daarvoor, zowel in gedrag als communicatie. 
Dat wil ik uitbreiden met dat de alertheid aanwezig moet zijn bij de raad, het college, de ambtelijke or-
ganisatie, als ook bij de pers. Een goede lokale democratie kan niet zonder een goede lokale pers. Ik 
vraag hierover goede berichtgeving. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Deze startbegroting kan onze instemming hebben. Wij vinden 
dat het college voortvarend van start is gegaan. Dank aan alle ambtelijke medewerkers. Mijn dank 
gaat ook uit naar de griffie. Ik heb begrepen dat ik de meeste vragen heb gesteld. U moet mij dat niet 
euvel duiden, want ik heb ook de grootste achterstand. Van vragen wordt je wijs. Er liggen nog wel 
wat vragen. Die hebben niet de hoogste prioriteit, maar alle technische vragen zijn nog niet beant-
woord. Ik heb een motie ingediend betreffende de compensatie van de ozb van de sportverenigingen 
in Maarssen. Er zit een tweeledigheid aan. Zoals het voorstel nu verwoord is, zou het geen budget 
hoeven te kosten. Ik wil voorkomen dat het beeld ontstaat dat Maarssen alle voordelen heeft en de 
andere gemeenten alleen maar de nadelen. Dat komt door de ozb-koppeling. Dit was een inkoppertje 
van de heer Van Liempdt. Ik wil toch maar inkoppen en ik hoop de motie zo meteen in stemming te 
brengen. 
 
Motie M3 (Breukelen Beweegt): Compensatie ozb sportverenigingen. 
 
De raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 29 maart 2011; 
 
constaterende dat: 
de gemeente voornemens is om alleen Maarssense sportverenigingen in 2011 en 2012 compensatie 
te verlenen voor de ozb afdracht; 
 
overwegende dat: 
door het nog ontbreken van harmonisatie voor dit beleid, een gevoel van rechtsongelijkheid voor de 
totale gemeente Stichtse Vecht ontstaat; 
 
besluit: 
• om deze compensatieregeling van 1999 te eindigen per 01-01-2012; 
• om ook de andere sportclubs in de Stichtse Vecht voor 2011 deze compensatieregeling aan te 

bieden; 
• omdat het totale bedrag voor Maarssen voor 2011 en 2012 bijna gelijk is aan het budget voor de 

totale compensatie voor alle sportverenigingen in de Stichtse Vecht voor 2011, dit bedrag ten 
laste te brengen van 2011 en zo mogelijk met het ingestelde frictiefonds dit te verrekenen (posi-
tief of negatief); 

• alle sportverenigingen hiervan op de hoogte te brengen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Het meeste is in de werksessie gezegd. Het is een compli-
ment aan ons allen dat de eerste werksessie vruchtbaar is verlopen.  
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Wij hebben hier een beleidsarme begroting voor ons liggen. Er zijn weinig keuzen die wij kunnen ma-
ken, maar het is toch een hele prestatie dat de begroting hier op tijd ligt. Dank voor de verordening, 
waarvoor wij nog een wijziging gekregen hebben, waardoor wij de kadernota echt mogen vaststellen 
en niet alleen ter kennisname krijgen.  
Over de ozb is ook al van alles gezegd. Hoe vervelend ook, wij zullen daarmee moeten instemmen. 
Wij zullen ook instemmen met de totale begroting. Wij zien uit naar de begroting 2012, waardoor wij 
een echte discussie kunnen voeren en echte keuzen kunnen maken.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Mag ik een vraag stellen aan de heer Masteling? Hoe gaat 
de VVD stemmen over de motie van Breukelen Beweegt over de compensatie ozb sportverenigingen? 
 
De voorzitter: Volgens mij hebben wij afgesproken dat de moties in de tweede termijn worden bespro-
ken.  
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. In de werksessie zijn wij uitgebreid ingegaan op de begroting. Van 
onze kant ook lovende woorden voor de ambtelijke medewerkers en voor het college voor de beant-
woording van alle vragen. De sessies zijn heel goed verlopen. Dat is een heel goed punt. In de werk-
sessies hebben wij onze zorgen uitgesproken over een paar thema’s. Wij kunnen zeker instemmen 
met deze begroting. De begroting bevat geen beleidspunten. Er zijn wel zorgen, met name op het ge-
bied van welzijn en zorg en op het gebied van natuur en milieu. Daar zullen wij het college kritisch 
volgen. De belangstelling ligt voornamelijk bij de strategische heroverweging. Ik ondersteun van harte 
het initiatief van de PvdA om een goede kaderstelling te maken en dat bij voorkeur voor de zomer te 
doen.  
 
Over de ozb hebben wij veel gehoord; de harmonisatie brengt het met zich mee. Het is nu eenmaal 
een fusie. Het is jammer dat dit gebeurt. Er moet aandacht aan geschonken worden. Het zou fijn zijn 
als we in 2012 tot 2014 echt kunnen spreken over de begroting voor Stichtse Vecht en niet meer terug 
hoeven te komen op de belangen van Loenen, Breukelen of Maarssen; wij bedienen als raad en col-
lege de hele gemeente. Deze hobbels moeten wij nemen. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Dat 
is al eerder genoemd.  
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. We kunnen zeggen dat gemeente Stichtse Vecht onder een on-
gunstig gesternte van start is gegaan. Grote bezuinigingen zijn noodzakelijk om de begroting duur-
zaam in evenwicht te brengen. Het meerjarentekort loopt op tot ruim € 7 miljoen. Dat vraagt om pas-
sende maatregelen, gelet op de toekomst. Wij zijn blij dat het college in dat opzicht actie heeft onder-
nomen. De begroting is onder hoge druk tot stand gekomen. Wij willen de ambtelijke organisatie en 
het college bedanken voor het vele werk om dit tijdig gereed te maken.  
Door sommige fracties wordt er een beeld geschapen dat de inwoners van Maarssen over de rug van 
de inwoners van Breukelen en Loenen proberen er financieel beter van te worden. Ik denk dat dit een 
verkeerd beeld is. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik heb expliciet gezegd dat wij met z'n allen moeten voorkomen dat 
het beeld gaat ontstaan.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik wil aanvullen dat ik aangaf dat het beeld is ontstaan bij 
inwoners en dat wij daar iets aan moeten doen. Het is geen beeld dat door mij is neergezet. Het is het 
doorgeven van het beeld dat op straat is.  
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Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Kennelijk voelden bepaalde sprekers zich aangesproken door 
deze woorden. Er waren ook anderen die woorden van gelijke strekking uitspraken, hen hoorde ik 
niet. Voor ons is belangrijk dat wij vanaf 1 januari jl. een gemeente zijn. Het gaat niet om Maarssen, 
Breukelen of Loenen, maar om de twaalf kernen en de inwoners. Het is zuur dat de ozb-tarieven voor 
niet-woningen in Breukelen en Loenen hoger uitvallen dan in het verleden. Omgekeerd zal zich ook 
wel eens iets voordoen. Wij zijn niet van plan te kijken naar de effecten in de onderscheidende ge-
meenten of verschillende kernen. Wij zullen alles wat hiermee samenhangt, bezien vanuit de optiek 
van Stichtse Vecht en de inwoners, bedrijven enzovoorts. Dat is ons vertrekpunt. 
In de aan de behandeling van de programmabegroting in de raad voorafgaande werksessie hebben 
wij al aangegeven in te stemmen met de begroting. Voor de volledigheid bevestig ik dat hier. 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Maarssen Natuurlijk! is niet van plan de werksessies over 
te doen in de raad. Wij houden van kort en duidelijk vergaderen. Dat is ook de wens die daartoe is uit-
gesproken. In de werksessie hebben wij aangegeven te kunnen instemmen met de begroting. Het is 
een duidelijke begroting. Wij hadden uiteraard een paar verzoeken en daarop heeft de portefeuille-
houder al gereageerd. Hij zou de tussentijdse rapportages verbeteren en de frequentie daarvan ver-
hogen. Dat vinden wij erg belangrijk. De raad kan dan beter controleren welke risico’s er precies in de 
begroting zitten. Dat is in het kort het standpunt van Maarssen Natuurlijk! Wij stemmen in met de be-
groting.  
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik dank u allen voor de steun aan deze begroting. Het 
beeld dat Breukelen en Loenen zouden lijden onder de herindeling ten opzichte van Maarssen komt in 
heel veel reacties terug. Er wordt een oproep gedaan om te voorkomen dat dit beeld zou gaan ont-
staan. Daar zijn wij met z'n allen bij. Hoe vaker wij het erover hebben, hoe meer wij zelf dat beeld cre-
eren. Dat beeld is, denk ik, onjuist. Bij de maatregelen die genomen zijn in het kader van het vaststel-
len van de tarieven van de OZB, heb ik dat in de vorige werksessies ook al uitgelegd, zijn de moge-
lijkheden voor dit college uitermate gering, zo niet onmogelijk. Mocht je al willen uitsmeren, dan gaat 
het ontzettend veel geld kosten, terwijl de financiële situatie van de gemeente niet zodanig is dat wij 
daar geld voor hebben. Ik doe een beroep op allen dat wij dat beeld niet moeten versterken, bijvoor-
beeld door bij incidentele zaken, zoals bij de sportverenigingen, die deel uitmaken van de harmonisa-
tieslag waarbij 400 harmonisatievoorstellen opgesteld en doorgevoerd moeten worden. Bij de harmo-
nisatievoorstellen zul je zien dat het een in het voordeel is van de ene gemeente is en het ander in het 
voordeel is van de andere gemeente. Op het moment dat individuele beelden worden uitvergroot, cre-
eer je een verkeerd beeld. Ik ben er geen voorstander van om er bij incidentele zaken een generiek 
beeld van te creëren. Ik kom daar straks op terug. 
 
Ik neem graag de complimenten aan de medewerkers mee. Ik zal deze morgen doorgeven. Daarvoor 
dank. Ik begrijp dat de complimenten voor het college nog even opgeschort worden. We zien het 
straks bij de begroting 2012 wel. Daarmee wordt wel een beetje tekort gedaan aan de keuzen die zijn 
gemaakt bij deze begroting. Het is niet helemaal zo dat het een beleidsarme begroting is, waarin geen 
keuzen gemaakt zijn. Er wordt een keuze gemaakt dit jaar incidenteel een besparing te leveren van 
€ 2,3 miljoen. Dat gebeurt niet elke dag. Daaraan zijn forse besprekingen voorafgegaan. Het is niet 
alleen een technische oefening die op een achternamiddag is gedaan, er zit wel degelijk beleid in, 
namelijk om de bezuiniging voor dit jaar, vooruitlopend op de heroverweging, op deze wijze in te vul-
len. Dat noem ik een vrij stevige keuze. Dat er vervolgens voor is gekozen om de heroverwegingsope-
ratie niet in de eerste tien weken van het bestaan van deze gemeente er doorheen te jassen, heeft al-
les te maken met het feit dat wij dit op een zorgvuldige wijze en met betrokkenheid van de inwoners 
willen doen. 
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Rob Roos had het over de verschillen in de OZB voor de niet-woningen. Ik blijf bestrijden dat Breu-
kelen en Loenen opdraaien voor de herindeling. Zo is het niet. Ik denk dat je straks een completer 
beeld moet zien, maar zover zijn wij nog niet.  
Potjes voor compensatie. In de werksessie heb ik aangegeven dat elke 10% tariefdaling bij de OZB 
ongeveer € 300.000,-- gaat kosten. Op het moment dat je de OZB niet-woningen over drie jaar uit-
smeert, dan kost dat deze gemeente ruim € 600.000,--. Dat geld is er niet. 
"Bezuinigingen moet je niet vinden in lastenverzwaring voor de burger, maar in bezuinigingen." Daar 
refereerde de heer Roos aan. Het totaal van de belastinginkomsten stijgt niet. Het is dus niet zo. 
De heer Veldhuijzen heeft aangegeven een analyse te willen hebben van de ontwikkeling van de las-
ten als gevolg van fluctuaties in de woningwaarde. Die zeg ik graag toe. U krijgt daar alle informatie 
over via de begroting of bij de OZB-voorstellen of in een aparte memo. Dat zullen wij in de periode 
voor de begroting 2012 meenemen.  
Over de motie van M2000 zal Pieter de Groene ten aanzien van het ICT gedeelte iets zeggen. Het is 
een motie die aan de raad is. Het gaat over uw eigen raadsinformatie. 
 
Jaap Rehbock zegt dat Loenen en Breukelen de rijkste gemeenten waren en de bezuinigingen bij de 
investeringen uit Loenen en Breukelen komen. Tijdens de werksessie heb ik gezegd dat dit niet de 
manier is waarop wij naar het uitstel van investeringen gekeken hebben: wij hebben gekeken naar de 
investeringen die uitstel kunnen velen. Daar is geen enkele overweging geweest bij het vaststellen 
van deze maatregelen. Wij hebben uitsluitend gekeken naar het niveau van Stichtse Vecht.  
Mieke Hoek, over de OZB heb ik al genoeg gezegd. De begroting is een bundeling van financiële fei-
ten, maar het is wel degelijk een begroting. Het is ook een bundeling van drie voorgaande begrotingen 
die binnen de korte tijd maximaal haalbaar was. Het is een herindelingsbegroting, waarin wij moeten 
leven met een aantal onzekerheden.  
 
Erik van Esterik gaf een compliment aan de ambtenaren. De komende tijd vergt veel creativiteit en 
bestuurlijke moed; dat ben ik met u eens. Dat vergt het van ons allen in de zaal. Natuurlijk komen er 
voorstellen van het college en de raad. Wij gaan met elkaar en met de inwoners in gesprek hoe wij de 
heroverweging het beste kunnen invullen. Daar hebben wij een gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid in. Het is een soort 'proof of the pudding': hoe kunnen wij als nieuwe gemeente dit soort ma-
jeure problemen tackelen. De ambitie is om het preventief toezicht alleen dit jaar nog te laten voortdu-
ren. Rondom de ontwikkeling van het financieel instrumentarium is er de uitnodiging aan de raad om 
een vertegenwoordiging af te zonderen voor een auditcommissie, zodat wij samen in de driehoek 
goede plannen kunnen maken.  
PvdA stemt in met reserve. Dat kan ik mij voorstellen. Wij hebben allemaal onze reserve, want een 
aantal dingen weten wij nog niet. De PvdA geeft aan in mei een eerste voorstel te willen hebben voor 
de strategische heroverweging. Volgens mij is dat niet verstandig. Het traject is in een aantal mijlpalen 
onderverdeeld. De eerste is een procesverhaal: Hoe willen wij dat project aangaan met de inwoners 
en de raad? In mei verschijnt ook de meicirculaire. De insteek die wij daarbij hadden, is eerst een ver-
haal over de procesinrichting, waarbij wij nadrukkelijk met elkaar bespreken hoe wij het gesprek aan-
gaan met onze inwoners en de raad. Tijdens de zomermaanden kunnen wij de gevolgen van de mei-
circulaire inventariseren en kunnen wij gaan voorbereiden voor de eerste vergadering na het zomerre-
ces welke kaders wij zullen meegeven. Dat zijn actuele kaders ten gevolge van de meicirculaire aan 
de heroverwegingsoperatie. Direct na het zomerreces kan de raad beslissingen nemen over de ka-
ders. Vervolgens komt het interactieve traject met de inwoners en de raad, wat leidt tot besluitvorming 
in december. Dat lijkt ons een verantwoord traject. Wij merken steeds meer dat het inrichten van het 
proces, de weg waarop je tot een bepaald doel komt, minstens zo belangrijk is als de inhoud. De ma-
nier waarop wij dit proces gaan inrichten, is heel essentieel. Ik zou daar graag goed over nadenken. Ik 
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durf de garantie niet te geven dat wij dat in mei redden. Ik denk dat er een verantwoord proces ligt, ik 
stel voor dat aan te houden.  
 
Een korting op de personele kosten. De PvdA maakt zich daar zorgen over. Zij mist een taakstellende 
bezuiniging op de personele organisatie. Tijdens de werksessie heb ik ook al aangegeven dat de 
plaatsingsprocedure nog maar net is afgerond. Dat betekent dat medewerkers nog maar net definitief 
zijn benoemd in hun functie. Wij kennen de rechtspositie van de ambtelijke organisatie. De kans om 
een effectieve taakstelling te realiseren lijkt mij niet groot. Bovendien zijn wij bezig met de analyse van 
de effecten van de plaatsingsprocedure. Vervolgens kunnen wij ook een eerste evaluatie maken of 
een tussenevaluatie: Hoe ziet het eruit en waar liggen onze valkuilen? Doen wij dan niets? Nee, wij 
hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat wij een strategische vacaturestop hanteren. U kunt er-
van uitgaan dat wij nadrukkelijk zullen kijken bij het vervullen van vacatures, maar een concrete taak-
stelling zou ik niet aandurven.  
 
Frank van Liempdt gaf alvast een reactie op de ozb-motie. Daar kom ik straks op terug bij de opmer-
kingen van Dik van ’t Hof.  
Cock van der Kaaij heeft gevraagd om meer aandacht voor duurzaamheid. De teksten van de begro-
ting die wij nu vaststellen, zijn vorig jaar in de fusiecommissie geformuleerd en akkoord bevonden. In 
de vertaling van het coalitieakkoord in een uitwerkingsverhaal komen wij daarop terug. Wij hebben nu 
afgesproken dat u in deze begroting geen nieuw beleid zult aantreffen. Wij hebben uw oproep begre-
pen en wij hebben er zelf ook wat van gevonden, zoals u in het coalitieakkoord heeft kunnen lezen. 
Dik van ’t Hof heeft geconstateerd dat het college voortvarend van start is gegaan. Dat durf ik ook te 
zeggen zonder met mijn ogen te knipperen. Wij hebben er behoorlijk hard aan getrokken. In de motie 
wordt aangegeven dat de Maarssense sportverenigingen in 2010 en 2011 compensatie verleend kan 
worden. In de beantwoording van de vragen hebben wij dat niet zo gezegd. Daar hebben wij aangege-
ven dat de gemeente twee jaar de tijd krijgt om alle harmonisatievoorstellen er doorheen te krijgen. 
Dat wil niet zeggen dat wij daarmee expliciet hebben besloten dat de harmonisatie van de OZB van 
sportverenigingen ook pas over twee jaar plaatsvindt. Bovendien hebben wij het nu over de begroting 
2011. Over 2012 is nog helemaal geen uitspraak gedaan. Bij de harmonisatie is er een vorm van sub-
sidiëring. Die subsidie zal bij de harmonisatie van alle subsidieregelingen meegenomen moeten wor-
den. Dat doe je niet op een achternamiddag. De OZB-compensatie voor de sportverenigingen is een 
onderdeel van een subsidiestelsel of faciliteiten die wij beschikbaar stellen voor sportverenigingen. Je 
moet in zijn totaliteit bekijken hoe je omgaat met de harmonisatie van subsidies of faciliteiten voor 
sportverenigingen. U stelt voor nu al te beslissen de regeling die voor de Maarssense sportverenigin-
gen geldt te beëindigen per 1 januari 2012 en tot die tijd alle sportverenigingen in Stichtse Vecht te 
compenseren. Dat lijkt mij wat snel. Laten wij uitkijken dat wij niet een incidenteel iets tot een generiek 
iets gaan maken. Wat voor het ene onderwerp geldt, moet ook voor het andere onderwerp gelden. U 
creëert daarmee precedenten, die ik niet voor mijn verantwoording kan nemen.  
 
Extra lasten ten laste van het frictiebudget. Daar is het frictiebudget niet voor bedoeld. Nadrukkelijk 
niet. Het is niet toegestaan dit soort keuzen te financieren uit het frictiebudget. In dit geval is er sprake 
van sportverenigingen in Maarssen die OZB-compensatie kregen en in Loenen en Breukelen niet. Wij 
hebben afgesproken dat zolang er geen nieuw beleid is ontwikkeld of niet is geharmoniseerd, de rege-
lingen per gemeente hetzelfde blijven. Dat betekent netto dat geen der gemeenten er op achteruit 
gaat. Sportverenigingen in Loenen of Breukelen gaan er niet op achteruit en die in Maarssen ook niet. 
Ik stel voor om op een ordentelijke manier de harmonisatie van subsidieregelingen af te wachten, daar 
een goede afweging in te maken, zonder op voorhand een uitspraak te doen wat die afweging moet 
zijn. Ik ontraad deze motie. 

20
11

/G
W

21
 

 

 p a g i n a  2 1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
9 

m
aa

rt 



 

Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Kan het zijn dat, als de harmonisatie nog dit jaar aan bod 
komt voor de sportverenigingen, Loenen en Breukelen nog dit jaar de OZB-vrijstelling zouden kunnen 
krijgen? Kunnen wij dit op een later tijdstip nog besluiten? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Alles kan wat wordt afgesproken bij de harmonisatie. Wacht u de voorstellen 
af. Ik durf daar nu nog geen uitspraak over te doen. Het gaat over een breder iets dan alleen OZB-
compensatie. Je moet kijken naar de totale subsidierelatie respectievelijk faciliteiten die wij beschik-
baar stellen aan sportverenigingen, dat in zijn totaliteit bekijken en daaruit conclusies trekken. Tot die 
tijd wordt niemand daar minder van. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Wij komen zo met een reactie op de motie. Een antwoord en 
reactie van de wethouder triggerde mij. Hij stelde dat de sportverenigingen in de drie afzonderlijke 
gemeenten er netto niet op achteruit gaan: men blijft van dezelfde regeling gebruik maken die men 
voorheen kende. Op zich zou dat moeten kloppen, maar in dit geval klopt het niet. Wij hebben net de 
discussie gehad over de OZB voor niet-woningen, waarmee de sportverenigingen in Loenen en Breu-
kelen geconfronteerd worden en die nogal fors stijgt. Je mag verwachten dat die stelling dat zij er niet 
op achteruit gaan niet klopt. Zij gaan er netto fors op achteruit, want die OZB stijgt fors.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat was ook mijn punt. Als Dik van ’t Hof de punten over 
2012 weglaat en alleen het punt ... 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, de motie wordt in de tweede termijn besproken. Wij zijn nu niet in 
debat. Dit was een interruptie naar de wethouder.  
 
Frank van Liempdt: Ik dacht dat de raad misschien een signaal zou kunnen meegeven. 
 
De voorzitter: Dat kan in de tweede termijn. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Erik van Esterik kan gelijk hebben met zijn opmerking. Op meer punten speelt 
dat. De discussie moeten los van elkaar komen. Dit hebben wij met elkaar besproken. De harmonisa-
tie van de OZB heeft positieve gevolgen voor Maarssen en voor Loenen en Breukelen zijn de gevol-
gen in negatieve zin. Het is niet goed om alles met elkaar in verband te brengen. Dan kan ik mij voor-
stellen dat er nog wel wat ... 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Daar ben ik het mee eens, maar dan moet u niet de stelling 
innemen dat de sportverenigingen er netto niet op achteruit gaan. Dat kan niet gesteld worden. Als u 
bedoelt dat ze nog steeds van dezelfde regelingen gebruik kunnen maken, zoals deze bestonden voor 
de fusie, dan klopt het. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Zeker, zo heb ik het ook bedoeld. Op dit moment zijn de regelingen in stand 
gehouden zoals ze zijn. Maarssen maakt nog steeds van dezelfde regelingen gebruik. Ten aanzien 
van Breukelen en Loenen – behoudens het OZB-verhaal – gaan de sportverenigingen er niet op ach-
teruit. 
 
De voorzitter: Het verschil is dat sommige op de manier waarop ze gesubsidieerd zijn een voordeel 
hebben ten opzichte van een andere gemeente. Het is niet alleen het OZB-verhaal, maar zo is het 
over een weer.  
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Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Het is misschien een voorstel om een ding te harmoniseren en 
meteen weer te beëindigen. Dat mis ik in uw verhaal. Wat is daar zo moeilijk aan? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Je moet de totale subsidiering of financiële relatie van de gemeente met de 
sportverenigingen bekijken en er niet een onderdeel uit halen. 
 
Dik van ’t Hof: Houdt dat in dat er nog meer ingewikkelde subsidieregelingen bestaan, die alleen voor 
Maarssen of voor Breukelen of voor Loenen gelden? 
 
De voorzitter: Jazeker, op heel veel punten. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Er moet nog op ongeveer 400 punten worden geharmoniseerd. U zult op alle 
punten zien dat daar afwijkende relaties bestaan. Ik zou het zorgvuldiger willen doen dan nu op één 
element een beslissing te nemen. Dan zitten wij de komende raadsvergaderingen op incidenteel ni-
veau met elkaar afspraken te maken. De inzet om is de harmonisatie op een verantwoorde en zorg-
vuldige manier te bekijken, waarbij wij alle te overwegen punten oppakken.  
 
Dik van ’t Hof: We harmoniseren hier niet. Waar u dan vanaf bent, u hoeft met de andere subsidiere-
gelingen totaal geen rekening meer te houden. Het wordt alleen maar makkelijker. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van ’t Hof, er willen een heleboel mensen interrumperen en dan wordt het een 
debat. Dat is voor de tweede termijn bedoeld.  
Nog even concluderend: wij moeten nog ongeveer 400 producten harmoniseren. Rondom allerlei 
thema’s waren er verschillende subsidievormen in de verschillende gemeenten. De heer Ploeg pro-
beert aan te geven dat je dat in z’n context moet bekijken. De een heeft voordeel bij de OZB, de ander 
heeft de sportaccommodatie om niet en in Maarssen wordt de huur ervoor betaald. Zo zit er overal 
een verschil in. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik kom tot een afronding. Piet Paul heeft ingestemd met 
de begroting. Hij geeft aan het eens te zijn met de PvdA met betrekking tot de heroverweging.  
Jan Boogerd idem dito. Warner van Vossen wil de tussentijdse rapportages verbeterd hebben, het in-
strumentarium moet verbeterd worden. Daarover zijn de vorige keer al afspraken gemaakt. Daarbij 
hebben wij allen dezelfde ambities en belangen. Hij heeft specifiek gevraagd naar een specificatie 
over Bisonsport; daarover kan Jaap Verkroost wat zeggen. Hiermee heb ik alle reacties gehad. 
 
Wethouder Pieter de Groene: Mevrouw de voorzitter. M2000 en Duurzaam Stichtse Vecht vragen of 
wij positief op de motie Digitalisering Raadsinformatie willen reageren. Uiteraard is dit een heel inte-
ressante motie. Ik ga niet in op de manier waarop de raad wil vergaderen. De duurzaamheid is uiter-
mate sympathiek. Ik wil stilstaan bij de tweede punt onderaan de bladzijde: het moment waarop. Des-
tijds heb ik in Maarssen op de vraag van Frank van Liempdt geschetst hoe op dit moment het I&A-
proces eruit ziet bij de gemeente. Dat betekent: het eerste halfjaar het huis op orde. Het tweede half-
jaar proberen tot het nieuwe werken te komen, eerst een pilot en later uitvoering en een mogelijke 
start van een digitale raad in januari 2012. Dan heb ik het over een mogelijke start en niet over het 
verzoek dat u hier neerlegt. U vraagt om een onderzoek daarvoor. U vraagt bij voorkeur voor en wij 
vragen bij voorkeur na het zomerreces te starten met een onderzoek. Dan zijn wij ook zover met het 
documentmanagementsysteem. Dan hebben wij mankracht beschikbaar om tot een voorstel te ko-
men.  
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Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Bisonsport is in de gemeenteraad van Maarssen 
door middel van voortgangsrapportages steeds aan de orde geweest. Wij gaan daarmee door. De 
nieuwe voortgangsrapportage is op dit moment al in de maak. Op die manier praten wij u op papier bij 
over de zaken die gedaan zijn, de zaken die aan de orde zijn en waar de wijzigingen zijn. 
 
De voorzitter: De tweede termijn. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik zou graag een schorsing van twee en een halve minuut 
willen om even te overleggen. 
 
De voorzitter: Zou het niet handig zijn in de tweede termijn te kijken wat anderen zeggen en dan te 
schorsen? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het gaat om een wezenlijke verandering in de motie. Als 
twee punten veranderd worden en de datum zou de motie sowieso aangenomen kunnen worden. 
Daarom wil ik even overleggen.  
 
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor twee minuten. 
 
Schorsing van 21.57 uur tot 22.07 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik geef eerst het woord aan de heer Van ’t Hof. 
 
Dik van ’t Hof: Mevrouw de voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag aan wethouder Vital van der 
Horst. Kan hij toezeggen dat de harmonisatie van alle subsidieregelingen voor de sport dit jaar wordt 
afgerond? 
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik kan niet zeggen of de harmonisatie van de 
sport dit jaar in z’n geheel afgerond kan worden. Dat moet uitgezocht worden. Misschien kunt u de 
motie aanhouden, zodat wij in de volgende vergadering erop terug kunnen komen? Mijn streven is wel 
om het dit jaar te doen. Ik wil niet uit de losse pols toezeggen dat het kan; ik heb er anderen bij nodig 
om dat waar te maken. Als het de volgende vergadering of per mail meegedeeld kan worden, kunt u 
tot die tijd de motie aanhouden en op een later moment weer indienen.  
 
Dik van ’t Hof: Dan houden wij de motie aan en verwachten wij op korte termijn een antwoord. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik snap het verzoek van Dik van ’t Hof, maar de reactie van 
het college verbaast mij met het toezeggen dat de harmonisatie nog dit jaar plaatsvindt. Ik ben be-
nieuwd hoe zich dat verhoudt met de strategische heroverweging.  
 
Wethouder Vital van der Horst: Dan heeft u mij niet goed begrepen. Ik heb aangegeven dat ik erop te-
rug kom. Het streven is om het dit jaar te doen, maar ik wil wel bekijken of dat allemaal kan. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Dan heb ik dezelfde vraag. Ik snap het streven, maar ik snap 
niet hoe zich dat verhoudt tot de strategische heroverweging. Ik eigen mij nu een probleem toe, wat 
uw probleem gaat worden. Dan heeft u geharmoniseerd en in december 2011 gaan wij in discussie 
over de strategische heroverweging. Ik zie niet hoe dat gaat lopen. 
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Wethouder Vital van der Horst: U vindt dat het ons probleem is. Wij moeten dan ook de oplossing vin-
den.  
 
De voorzitter: Ik snap het punt van de heer Van Esterik. Wij staan voor gecompliceerde opgaven: het 
afronden van een herindeling met elkaar – raad, college en de ambtelijke organisatie – en ondertus-
sen heroverwegen. Wij moeten wel doorgaan met harmoniseren en voorstellen aan u doen. Inder-
daad, in een later stadium kan het consequenties hebben als er andere keuzen gemaakt worden.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik zou het onzorgvuldig vinden tegenover de sportverenigin-
gen dat zij nu gebruik maken van oude regelingen, dat wij harmoniseren en zij allemaal van dezelfde 
regeling gebruik maken en vervolgens komen wij met de strategische heroverweging en kunnen wij 
sportverenigingen nog een keer uitleggen dat hun regeling verandert. Daar wil ik voor waken. Je ver-
wart vrijwilligers en je zorgt voor een onvoorspelbare situatie. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar 
ik voorzie dit risico.  
 
De voorzitter: Dat klopt. Nu structureel compenseren geeft ook het risico dat het later teruggedraaid 
moet worden. De wethouder zegt hierop op korte termijn terug te komen. U houdt de motie aan en 
brengt hem eventueel de volgende raadsvergadering weer in stemming. De motie maakt dus geen 
deel meer uit van de beraadslaging. 
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. U heeft toegezegd de subsidieregelingen, voor zover het sub-
sidieregelingen zijn, in de komende tijd te harmoniseren. Indien een sportvereniging vindt dat zij na de 
harmonisatie in 2011 wordt gediscrimineerd ten opzichte van andere, dan kan zij als zij bij de wethou-
der en de raad geen gehoor krijgt, altijd naar de rechter stappen. Dan krijgt zij op grond van een anti-
discriminatie bepaling in het Europees verdrag echt wel gelijk.  
 
De voorzitter: Harmonisatie houdt in dat wij proberen te komen tot een regeling die voor iedereen 
geldt: voor iedereen gelijkwaardig. Deze motie wordt aangehouden tot de komende vergadering. Blijft 
over motie 1 van M2000. Ik stel voor dat wij nu naar de tweede termijn gaan. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wethouder Pieter de Groene heeft gereageerd op onze motie. 
Wij delen zijn zorgen aangaande de inzet van de afdeling ICT. Hij had er een suggestie voor. In de 
motie staat: "op korte termijn" en "bij voorkeur". Dat kun je ook op een andere manier uitleggen. Ik wil 
deze motie ongewijzigd in stemming brengen. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. De motie Digitalisering raadsinformatie zullen wij steunen. Wij 
hebben de reactie van wethouder Pieter de Groene gehoord en wij snappen dat. Hij geeft aan dat hij 
het per 1 januari 2012 ingevoerd wil hebben. Dat klinkt ambitieus en wenselijk. Wij willen hem daar 
graag aan houden. Wat ons betreft voeren wij het in per 2012. Het mag ook eenvoudiger. Het hoeft 
niet complexer gemaakt te worden dan strikt noodzakelijk is. Het gaat in de motie om het digitaliseren 
van papieren informatie. Als dat op een eenvoudige manier kan, doen wij het eenvoudig. Het hoeft 
niet mooier of ingewikkelder dan noodzakelijk. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik laat dat graag aan de werkgroep over.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Dat is prima. Er gaat een werkgroep aan de slag. Ik spreek uit 
wat de PvdA-fractie voor ogen heeft, wat het doel is. Het doel moeten wij proberen vast te houden. 
Pieter de Groene reageert vanuit de ICT-infrastructuur en alle ontwikkelingen die daar gaande zijn. 
Het documentmanagementsysteem noemde hij in de pauze. Allemaal terecht, maar wij kunnen het 
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ook complexer maken dan strikt noodzakelijk. Daar zou ik voor willen waken, dan halen wij januari 
2012 wellicht niet. Wij steunen de motie. 
Een reactie op ons eerste zorgpunt: het proces van de strategische heroverweging. Het is een herha-
ling van zetten, maar ik wil toch opmerken dat wij ervoor willen waken dat we heel veel energie steken 
in een heel zorgvuldig proces en dat het echte werk zo meteen in drie maanden moet gebeuren. Dat 
vind ik een lastige afweging. Ik doe nogmaals een beroep op het college het zo snel mogelijk te doen. 
Na de zomer beginnen is heel erg laat. 
De wethouder zei meerdere malen: "Wij zijn bezig met een verantwoord proces en daar liggen diverse 
mijlpalen." Ik ken die mijlpalen niet. Misschien is het voor het begrip over en weer goed om dat te de-
len. Blijkbaar is men ambtelijk al wat verder met het detailleren van het proces. Ik wil dat wij qua zor-
gen wat dichter bij elkaar komen.  
Door een aantal partijen is de zorg uitgesproken dat de OZB-veranderingen zo sterk wisselen tussen 
gemeenten. Dat is genuanceerd door het college door op te merken dat dit ook geldt voor voorzienin-
gen die daarvoor geboden worden. Onze inwoners betalen de woonlasten; dat is meer dan de OZB. 
Dat is ook reëel met de afvalstoffenheffing. De gemeenten die als nadeelgemeente genoemd zijn, zijn 
wellicht weer op dat onderdeel voordeelgemeente. Ik pleit ervoor te stoppen met de discussie alles te 
vergelijken met hoe het vroeger was. Dat maakt ons heel ongelukkig. Er zijn honderden voorbeelden 
te bedenken waar onze oude gemeente erop achteruit gaat en waarschijnlijk zijn er ook 100 te beden-
ken waar onze gemeente erop vooruit gaat. 
 
Linda Hoogeveen: Mevrouw de voorzitter. In tweede termijn wil D66 alleen reageren op de motie van 
M2000. Een fantastisch voorstel. Ik heb ook goed gehoord wat de wethouder zei. Hij zei, kort samen-
gevat: "Het gaat nu niet, geef ons wat meer tijd." Ik vind dat een goed pleidooi van de wethouder, dat 
vraagt hij niet zomaar. Hij legt ook uit dat, als wij de werkgroep uit de raad willen starten om inhoud te 
geven aan wat wij willen, de ambtelijke ondersteuning van harte welkom kan zijn. Dat hebben wij dan 
ook nodig. De wethouder geeft aan wanneer hij dat kan bieden. Overlaadt de ambtelijke organisatie 
niet. Eigenlijk ben ik voor de motie, maar wij kunnen niet voor stemmen, omdat we nu al weten dat wij 
daarmee te veel druk op de wethouder en de ambtelijke ondersteuning zetten. Dat betekent helaas 
dat wij tegen stemmen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Als u de motie goed gelezen heeft, dan kunt u zien dat er "bij 
voorkeur" staat. Dat is een rekbaar begrip. 
 
Linda Hoogeveen: Zegt u nu zelf dat "bij voorkeur" betekent dat het ook na de zomer kan? Dan is het 
rond. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Dat zeg ik niet, ik was nog niet uitgesproken. In de eerste motie 
stond gedetailleerde informatie. Wij hebben vragen gesteld, die wij beantwoord willen hebben. De 
fracties vonden het allemaal sympathiek, maar het moest niet zo gedetailleerd, want de werkgroep 
moet ermee aan de slag. Dat is eruit gehaald. Ik heb er een periode in gezet – bij voorkeur – om er 
vaart achter te zetten en te bekijken om het als bezuiniging voor 2012 mee te nemen. Ik laat dat graag 
aan de werkgroep over, in samenspraak met de griffie en de afdeling ICT. Misschien komt de werk-
groep wel tot de conclusie dat het prematuur is om dat voor het zomerreces te doen. In elk geval kan 
zij dan alvast aan de slag. De ICT kan er later bij komen of kijkt wanneer het wel kan; dat laat ik graag 
aan de werkgroep over. Ik begrijp dat u uw wethouder wilt steunen, maar er kan niets op tegen zijn. 
Het is helder en duidelijk: laat de werkgroep haar werk doen. Vervolgens is er dan niets tegen om met 
deze motie in te stemmen. 
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De voorzitter: Even proberen of ik u goed begrijp: u zegt laat de werkgroep vast starten en ICT kan la-
ter aanhaken en dat het raadsvoorstel later volgt, is geen probleem. Dan kunt u zich misschien daarin 
vinden. 
 
Harry Noltes: Ik heb gezegd: bij voorkeur voor het zomerreces, om rekening te houden met de begro-
ting. Mocht de werkgroep eruit opmaken, in samenwerking met ICT, dat het niet gaat lukken, dan komt 
ze daarmee terug. Laat ze in elk geval aan de slag gaan. Daarom wil ik de motie in stemming brengen 
en ik laat graag het werk verder aan de werkgroep over. 
 
Linda Hoogeveen: Mevrouw de voorzitter. Als dit volgens M2000 betekent dat de werkgroep ook na 
de zomer kan starten, waardoor digitalisering op 1 januari start, dan zouden we dichter tot elkaar kun-
nen komen. 
 
Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Het CDA wil eerst het college dank zeggen voor de toe-
zegging met betrekking tot het overzicht van de lastenontwikkeling in de komende jaren en met name 
met het oog op de ontwikkeling van de waarden van woningen in deze gemeente. Het is voor ons echt 
een aandachtspunt. Wij vinden het plezierig dat het college hierin met ons wil meedenken. 
Het CDA vindt de motie van M2000 zeer sympathiek. Het CDA vindt het een goed idee dat er een 
werkgroep komt die aan de slag gaat. Wij horen de bezwaren van het college en in het bijzonder van 
Pieter de Groene. Wij gaan ervan uit dat die werkgroep daar rekening mee zal houden. Het CDA zal 
deze motie steunen. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. De VVD zal instemmen met deze motie, ondanks de bezwa-
ren die zijn geuit over de ’timing’. Het is heel goed dat de werkgroep eerst gaat vaststellen wat de raad 
wil met de digitalisering, dat wij dat meer naar ons toe trekken en wij onze wensen kenbaar kunnen 
maken, met inachtneming van wat mogelijk is vanuit de gemeente. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik wil kort ingaan op de motie. Tijdens de werksessie was een 
soortgelijke motie aan de orde. Daarop hebben wij als fractie enthousiast gereageerd, omdat wij over-
tuigd zijn van het nut hiervan. Het komt de duurzaamheid van de gemeente ten goede; een loffelijk 
streven. Op de website van de gemeente zijn alle raadstukken al digitaal beschikbaar, de stukken 
voor de werksessies ook. Er kan een mooi ICT-programma voor gemaakt worden, maar met beperkte 
middelen – in de lijn met datgene wat Erik van Esterik zei – kun je je doel bereiken. Wij zijn voor deze 
motie. 
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Wij vinden deze motie uitermate sympathiek. Maarssen 
Natuurlijk! zal haar ook steunen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ook wij gaan mee met deze motie. Op dit moment ervaren wij 
toch nog de beperking van de toegankelijkheid van een leesplek. Als alles digitaal wordt, heb je soms 
de behoefte naar een leesplek te kunnen waar de stukken liggen. Je kunt naar Maarssen, maar de 
leeskamer daar is nu nog steeds bezet. Je moet dan een plaats zoeken; dat is inherent aan het digita-
liseren. Je moet kiezen tussen Maarssen en Loenen. ’s Avonds kun je wel terecht in het gemeente-
huis van Maarssen, maar niet in het gemeentehuis van Loenen.  
 
De voorzitter: Mevrouw Hoek, misschien is het goed dat ik hierop interrumpeer. Het presidium buigt 
zich de volgende vergadering over de fractiekamers. Dat gaat u zeer na aan het hart en maakt het wat 
makkelijker om te werken. Daarop komen wij binnenkort terug. 
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Mieke Hoek; Ik ben groot voorstander van deze motie dat het allemaal digitaal gaat worden, maar in-
herent daaraan is dat er ergens een plaats moet zijn om de papieren stukken te bekijken.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Heel kort; voor het publiek en de pers zijn we hier al weer 
te lang mee bezig. Eenvoudig starten. De essentie van het verhaal is de papierreductie. Ik wil aanslui-
ten bij mevrouw Hoek: het reduceren van de verwarring. De ene keer komt de informatie in een enve-
lop, dan komt er iets per e-mail, dan komt de aanvulling in de volgende envelop. Daar zit de argumen-
tatie hier zo snel mogelijk aan te beginnen. Ruim voor het zomerreces de eerste eenvoudige stappen 
zetten is mijn voorstel. Het heeft mijn steun. 
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Het is een prima motie die wij zeker zullen ondersteunen. 
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Uit het oogpunt van duurzaamheid ondersteunt GroenLinks zeker 
deze motie. 
 
De voorzitter: De heer Van Esterik heeft verzocht dat het college de raad meeneemt in de genomen 
stappen dit jaar. Dat mag u van ons verwachten. Ik ga over tot het in stemming brengen van de motie. 
 
Zonder hoofdelijke stemmming aanvaardt de raad hierna motie 2. Tegen de motie heeft gestemd de 
fractie van D66. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig de voorstellen 9b tot en met 9h. 
 

10.  Sluiting. 
 
De voorzitter: Ik wil u allen feliciteren. Wij staan voor een uiterst gecompliceerde opgave als raad, col-
lege en ambtelijke organisatie: een herindeling afronden, alles harmoniseren en tegelijkertijd is er een 
enorme bezuinigingsoperatie en moeten we heroverwegingen maken. Dat gaat veel van ons vragen. 
Deze eerste stap met een unaniem vastgestelde begroting lijkt mij een felicitatie waard aan de raad, 
het college en de ambtelijke organisatie. Dat stelt ons hoopvol voor de moeilijke opgave waarvoor wij 
staan. Allen bedankt en wel thuis. Ik sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2011. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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