
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht,  
gehouden op dinsdag 21 juni 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 te 
Loenen aan de Vecht. 
 
 
Voorzitter Wim van den Bosch 
Griffier Marijke de Jong 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van 't Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Bertine Oosthoek, 
 Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd 
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Zivkovic-Laurenta 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes (vanaf 19.55 uur), 

Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Han Lyre, Frank Masteling,  
 Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, Elfride Zeldenrust,  
 Kathalijne de Kruif 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
 
Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Tevens aanwezig 
Commissaris van de Koningin de heer R.C. Robbertsen 
Chef Kabinet van de CdK de heer B. Thomas 
Kabinet van de CdK de heer H. Homan 
 
Afwezig 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
PvdA Erik van Esterik 
 
 
1. Opening van de vergadering. 
 
De voorzitter: Dames en heren, leden van de raad, welkom op deze bijzondere raadsvergadering. Een 
bijzonder woord van welkom aan onze Commissaris van Koningin, de heer Robbertsen. Wij zijn blij 
dat u in ons midden bent. Vandaag wordt de aftrap gedaan, als ik zo mag zeggen, om van een waar-
nemend burgemeester tot een volwaardige burgemeester te kunnen komen. 

 p a g i n a  1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
1 

ju
ni

 2
01

1/
G

W
1 



 

De leden van het kabinet van de Commissaris, de heren Thomas en Homan, komen iets later ter ver-
gadering. 
 
2. Spreekrecht inwoners over onderstaande agendapunten. 
 
De voorzitter: Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor het spreekrecht van de inwoners. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 
 
Frank van Liempdt: Mijnheer de voorzitter. Ik wil nu graag een motie indienen. Ik stel het op prijs als u 
de bespreking hiervan achter aan de agenda plaatst, dus na het debat met de Commissaris.  
 
De voorzitter: Dat is akkoord. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
De voorzitter: Ik meld dat er een interpellatieverzoek van de heer Van Liempdt is binnengekomen. Ik 
vraag of de raad hem wil toestaan deze interpellatie te houden.  
 
Frank van Liempdt: Mijnheer de voorzitter. Ik verzoek de interpellatie te bespreken nadat met de 
Commissaris van de Koningin is gesproken.  
 
Kathalijne de Kruif: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben gezien dat er een interpellatieverzoek ligt. Wij 
verzoeken de heer Van Liempdt dit te verschuiven naar de vergadering van de raad van 28 juni 2011. 
 
De voorzitter: In het overleg dat ik gisteren heb gehad met de heer Van Liempdt, was hij daartoe niet 
bereid. Ik weet niet of hij inmiddels op andere gedachten is gekomen. 
 
Frank van Liempdt: Ik ben daartoe nog steeds niet bereid. De agenda van de volgende vergadering zit 
al erg vol. Dat zou het onderwerp van het interpellatiedebat geen recht doen. 
 
De voorzitter: De heer Van Liempdt persisteert dus in zijn verzoek. Is de raad bereid de interpellatie 
toe te staan? 
 
Ron Druppers: Mijnheer de voorzitter. Het is altijd een goede gewoonte geweest om interpellatiever-
zoeken in te willigen. De fractie van Maarssen 2000 heeft er geen probleem mee.  
 
De voorzitter: Ik hoor geen tegenstemmen. Dan is het interpellatieverzoek toegestaan. Ik stel voor dit 
als laatste punt aan de agenda toe te voegen. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval. Dank u wel. 
 
Rond Druppers: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractiegenoot Harry Noltes zal wat later ter vergadering 
komen.  
 
De voorzitter: De griffier deelt mij nog mee dat er twee raadsleden afwezig zijn: de heer Van Esterik 
en de heer Van Vossen. Zij hebben zich met kennisgeving afgemeld. 
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5. Gedachtewisseling met de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht over de 
profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van Stichtse Vecht.  

 
De voorzitter: Commissaris Robbertsen geeft een toelichting op zijn rol in het proces en er is gelegen-
heid tot het stellen van vragen door de Commissaris aan de vertrouwenscommissie.  
 
De heer Robbertsen, Commissaris van de Koningin: Mijnheer de voorzitter. Dank voor het feit dat ik 
hier aanwezig mag zijn om uw profielschets in ontvangst te nemen en erop toe te zien dat u de veror-
dening op de vertrouwenscommissie vaststelt. Het zijn belangrijke stukken om de procedure in te 
gaan om te komen tot een vaste burgemeester in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.  
Het is belangrijk op te merken dat wij gezien en meegemaakt hebben dat u per 1 januari 2011 een 
nieuwe gemeente bent, samengesteld uit Loenen, Breukelen en Maarssen. Wat ik zo van de buiten-
kant kan zien, hebt u een voortvarende start gemaakt. Ik krijg er alleen maar goede berichten over. 
Het is altijd goed een nieuwe gemeente uit de startblokken te zien vertrekken. 
 
Het is goed het belang van een profielschets, van een goede profielschets, nog even te noemen. Ik 
heb met veel interesse uw profielschets gelezen. Deze is niet alleen goed gepresenteerd, maar het is 
ook een goed en bondig verhaal. Ik denk dat het goed is een scherp document te maken, dat goed 
geformuleerd is en dat helder aangeeft welke kwaliteiten u van de nieuwe burgemeester verlangt. Zo 
kunnen kandidaten des te beter daarop reflecteren. Bovendien, als u in de profielschets – en dat hebt 
u gedaan – nog een keer goed uw nieuwe gemeente neerzet met wat deze allemaal in zich heeft, dan 
heeft dat een heel wervende werking. 
Qua procedure zal het zo zijn dat uw raad vanavond hopelijk de profielschets en de verordening op de 
vertrouwenscommissie vaststelt. Direct na de zomer, 5 september, zullen wij de procedure in het 
staatsblad, in de Staatscourant, zetten gedurende drie weken. Van 5 tot en met 26 september kunnen 
kandidaten reflecteren. Ik ga dan in september en oktober een nadere selectie toepassen en gesprek-
ken voeren. Uw commissie zal in de maand oktober gesprekken houden.  
Misschien is het goed nu al aan te geven hoe wij dat gaan doen, alhoewel velen van u inmiddels erva-
ren zijn, omdat wij elkaar al diverse keren ontmoet hebben in verschillende procedures. Ik zal alle 
brieven met veel aandacht lezen. Daaruit maak ik een selectie. Vervolgens nodig ik de vertrouwens-
commissie uit die selectie te bespreken. U krijgt daarbij, zoals ik gewoon ben, alle kandidaten ge-
noemd; ook met het advies “benoembaar” of “niet benoembaar”. Het gaat natuurlijk om de categorie 
“benoembaar” en “benoembaar voor de nieuwe gemeente Stichtse Vecht”. Dat is het belangrijkste.  
De vertrouwenscommissie gaat hierna aan het werk en dan komt er uiteindelijk een voordracht. Wij 
kunnen dan hopelijk in de maand december overgaan tot de installatie en de beëdiging in de raad van 
de nieuwe gemeente.  
 
Ik wil erop wijzen, zoals ik dat in iedere procedure doe, dat het van het grootste belang is vanaf het 
moment dat de vertrouwenscommissie ingesteld is tot en met het einde, de vertrouwelijkheid aan el-
kaar op te leggen en daar acht op te slaan. Het is namelijk niet alleen voor de kandidaten belangrijk 
dat dat gebeurt, maar het is ook in het belang van de gemeente zelf. Nogmaals, wellicht ten overvloe-
de, maar ik moet als Commissaris toezien op een goede procedure: wordt die vertrouwelijkheid ge-
schonden, dan ben ik gehouden aangifte te doen bij de Hoofdofficier van Justitie. Het is tot nu toe 
overal goed gegaan en ik ga ervan uit dat dat ook hier goed gaat.  
 
Ik wil u als raad een compliment geven dat u de commissie dusdanig heeft samengesteld, dat een af-
vaardiging van het college van burgemeester en wethouders, een van de wethouders, als adviseur 
mag optreden en dat er ook een adviserende stem is overgelaten aan de gemeentesecretaris. Ik denk 
dat het belangrijk is, evenals de raadsgriffier, om hen in uw midden te hebben. Uw raad moet natuur-
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lijk met de burgemeester kunnen werken, maar zij nog meer; zij hebben elke week met de burge-
meester van doen. Er moet dus wederzijds een goede klik zijn. Het is dus goed dat u dat op die ma-
nier gedaan heeft. 
 
Zoals ik al zei, ziet de profielschets er goed uit; helder en compact geschetst. Er is een goede om-
schrijving van uw gemeente, ook de vele kernen die aanwezig zijn, de eigen historie, de buffer tussen 
Utrecht en Amsterdam, de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van bereikbaarheid, econo-
mie en natuur, de toekomst van uw gemeente. Wat zeker zo belangrijk is, is dat u aangeeft welke 
kenmerken, welke vereisten, welke kwaliteiten, u aan de nieuwe burgemeester gaat stellen qua be-
stuursstijlen en vaardigheden. Wat je ziet in al die profielschetsen is dat iedere gemeente hoopt het 
schaap met de vijf poten binnen te halen. Dat is altijd een goede ambitie. 
Toch wil ik u naast de profielschets nog een aantal vragen stellen om enkele zaken nog wat nader in 
te kleuren. Aangezien het verslag van deze vergadering meegezonden wordt met de stukken naar de 
kandidaten die de stukken opvragen, krijgen zij nog iets meer zicht op wat u werkelijk wilt. 
 
Een eerste vraag die ik wil stellen. U schetst de bekende kenmerken in uw profielschets. Ik lees daar-
uit – ik ben benieuwd of ik dat goed lees – het volgende. Alle kwaliteiten die je aan een burgemeester 
stelt moeten er zijn, maar het feit dat het een procescoördinator moet zijn en met name een verbin-
dende schakel, zowel tussen de ambtelijke organisatie, het college als de raad, maar dat het ook de 
verbindende schakel moet zijn in uw gemeente, tilt u er eigenlijk een beetje uit. Ik lees uit de schets 
dat u daar heel veel belang aan hecht.  
Een burgemeester is natuurlijk altijd het boegbeeld: boegbeeld van de gemeente, intern en extern, en 
representeert de gemeente en zet de gemeente op de kaart. De vraag die ik daaraan wil toevoe-
gen - je hebt verschillende soort boegbeelden - is wat voor een leiderschap u van de nieuwe burge-
meester verwacht. Is dat een burgemeester die echt het initiatief neemt, gevraagd en ongevraagd, die 
dat goed in een proces zet en iedereen erover raadpleegt? Of zoekt u een burgemeester die wat meer 
afwachtend is en wacht op de opdrachten die het college of de raad geeft? Met andere woorden: is 
het iemand die voor de troepen uit mag lopen, zelf initiatief moet nemen, of zegt u: nou, het moet toch 
niet al te gek worden? 
Een andere vraag. In de profielschets wordt de portefeuilleverdeling beschreven zoals die nu is. Mijn 
vraag is of de portefeuilles in de toekomst op dezelfde manier verdeeld zouden moeten zijn. Waarom 
vraag ik dat? Ik denk dat het voor kandidaten belangrijk is te weten of de gemeente een burgemeester 
ook een politieke taak, meer dan de ‘qq-taken’, wil geven. Ik vraag dat ook in het licht van het feit dat 
een burgemeester die een té politieke taak heeft, toch gauw in een spagaat komt. Hij moet onafhanke-
lijk boven de partijen staan, maar kan aan de andere kant politiek gezien ‘vuile handen’ maken. De 
vraag is dus hoe kijkt u daar tegenaan? Doet u dit bewust en is dit in de toekomst ook zo? 
 
Een ander punt dat ik eruit wil lichten. In uw profielschets zoekt u een burgemeester met ruime be-
stuurlijke ervaring, met kennis van de ambtelijke organisatie en een relevant netwerk op lokaal, regio-
naal en landelijk niveau. Ik lees daaruit – lees ik dat goed of moet ik dat anders interpreteren? – dat u 
de voorkeur geeft aan bestuurlijke ervaring binnen de overheid. Anders heeft iemand namelijk geen 
kennis van de ambtelijke organisatie. Ik lees eruit: bestuurlijke ervaring is sowieso een vereiste, maar 
wij geven er toch de voorkeur aan dat die tenminste is opgedaan binnen de overheid.  
 
Ik zei al dat ik alle kandidaten zal voorleggen en dat ik met een selectie kom, waarvan ik vind dat het 
kandidaten zijn die geschikt zijn voor het ambt en die geschikt zijn voor de nieuwe gemeente Stichtse 
Vecht. Ik wil daarbij aangeven dat ik zal proberen altijd een spreiding aan te brengen, qua politieke 
achtergrond, maar ook qua verschillende types burgemeesters, zodat u wat te kiezen heeft. In alle ge-
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vallen zal echter de kwaliteit leidend zijn. U zult geen spreiding qua welke aard dan ook aantreffen als 
de kwaliteit niet geborgd is.  
Ik heb goed gelezen dat u “hij” of zij” nevenschikkend maakt.  
 
De laatste vraag. U geeft aan dat u het belangrijk vindt dat de burgemeester minimaal één termijn zit-
ting heeft en het ambt van burgemeester bekleedt. Is de burgemeester die u ziet een burgemeester 
die midden in een carrière staat, in deze gemeente prachtig de zes jaar wil invullen, maar die toch ook 
de ambitie heeft om door te gaan? Of zegt u: het mag voor ons ook wel iemand zijn die, met evenveel 
enthousiasme wellicht, die zes jaar hier komt zitten, maar die dat min of meer ziet als een einde van 
zijn of haar loopbaan? 
 
Een laatste opmerking. Ik heb goede nota genomen van uw opmerking over de ambtswoning. Die is 
niet nieuw; die was de vorige keer ook zo. Het is altijd wel goed, wanneer zich dat mocht voordoen, na 
te denken over het feit dat als je toch eist dat een burgemeester snel in uw gemeente gaat wonen, er 
wellicht op een of andere wijze een faciliterende rol gespeeld kan worden door de gemeente. De 
vraag is of u daartoe bereid bent. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor de toekomstige sollicitanten. 
 
De voorzitter: Inmiddels zijn de leden van het kabinet van de Commissaris binnengekomen, de heren 
Thomas en Homan. Hartelijk welkom.  
Dan geef ik het woord aan de beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw De Kruif. 
 
Kathalijne de Kruif: Mijnheer de voorzitter. Allereerst een woord van dank aan de Commissaris van de 
Koningin, de heer Robbertsen, dat hij de vruchten van ons werk zo uitvoerig heeft bestudeerd. De ver-
trouwenscommissie in oprichting vanuit de raad, bestaande uit de fractievoorzitters, heeft in goede 
samenspraak en met ondersteuning vanuit de griffie, de concept-profielschets opgesteld en daarmee 
de eerste stap gezet in de procedure. Het concept wordt vanavond tijdens deze extra openbare 
raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin besproken en vastgesteld. 
Bij de voorbereiding van de profielschets was een ding heel duidelijk: iedere partij wil de beste burge-
meester voor Stichtse Vecht en iedere partij is daarvoor bereid over politieke kleuren heen te kijken. 
Hoe verschillend de politieke achtergrond van de leden van de vertrouwenscommissie ook zijn, tijdens 
het opstellen van het concept was er sprake van grote eensgezindheid. Terugblikkend op de wijze van 
totstandkoming van deze profielschets, zien wij de verdere procedure met betrekking tot de benoe-
ming van een burgemeester met vertrouwen tegemoet.  
Heel kort samengevat iets over de profielschets. Er wordt gezocht naar een deskundig en betrokken 
burgemeester met als primaire bestuursstijl: verbinden. De nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht 
moet zich gemakkelijk en effectief kunnen inleven in situaties in de samenleving. Hij of zij is een ver-
bindende schakel en weet de verschillende werelden bij elkaar te brengen. Tevens is de vertrouwens-
commissie van mening dat hij of zij de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad weet te inspireren 
en te ondersteunen met respect voor ieders verantwoordelijkheden. Hij of zij straalt bestuurlijk en 
menselijk evenwicht uit en heeft integriteit van bestuur en het handelen daarnaar hoog in het vaandel.  
Ruime bestuurlijke ervaring en kennis van werking van de ambtelijke organisatie is zeer gewenst. Ook 
humor wordt belangrijk gevonden.  
Wij zijn trots op onze rijke historie, waar de prachtige buitenplaatsen, grachtenpanden en buitengebie-
den nog steeds van getuigen in onze gemeente. De burgemeester dient dan ook gevoel te hebben 
voor historie en cultuur.  
 
De Commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen, heeft een aantal vragen gesteld. Een aantal 
van die vragen is niet expliciet behandeld in de vertrouwenscommissie. Een aantal vragen echter wel 
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en ik zal trachten die te beantwoorden. Ik stel voor, als de voorzitter het goed vindt, een aantal vragen 
per fractie in het kort te beantwoorden mochten de fracties daaraan behoefte hebben.  
 
Er is een vraag gesteld over de portefeuilleverdeling: ziet de portefeuilleverdeling er in de toekomst 
nog steeds zo uit? Wij hebben als vertrouwenscommissie gemeend, en daar hebben wij lang over ge-
sproken, er bewust in te zetten dat het nu gaat over de húidige portefeuilles. Deze zijn ook als zodanig 
benoemd in de profielschets. Dit zijn de eerste taken uiteindelijk van een burgemeester. Het is zo dat 
wij aan het college de verdere invulling van de verdeling van de portefeuilles willen overlaten. Zo is dat 
besproken. Mochten de fracties daarop aanvullingen hebben, dan kan dat natuurlijk zo meteen. 
  
U zegt: heb ik het goed gelezen als het gaat over de bestuurlijke ervaring en of deze tenmínste opge-
daan moet zijn in de overheid? Dat klopt. Daarover hebben wij gesproken. Het kan natuurlijk ook zijn: 
en/of. Dat moeten wij natuurlijk niet uitsluiten. 
 
Tot slot. Ik wil erop wijzen dat wij als vertrouwenscommissie in wording ons uiterste best zullen doen 
om voor onze prachtige nieuwe gemeente Stichtse Vecht de beste kandidaat te selecteren en be-
noemd te doen worden door de Kroon. Dat is in dit tijdsgewricht en onder deze omstandigheden van 
na de fusie immers van groot belang.  
 
Bertine Oosthoek: Mijnheer de voorzitter. Ik geef graag namens de fractie van het CDA antwoord op 
de vijf vragen die door de Commissaris van de Koningin zijn gesteld, alhoewel wij niet alles specifiek 
besproken hebben. Ik geef graag de ruimte aan mijn collega-fractieleden als zij iets willen aanvullen of 
corrigeren, want wij zijn een democratische partij. Ik ga er echter van uit dat het wel aardig klopt wat ik 
zeg.  
 
Wat voor leider zoeken wij in de burgemeester? Een pro-actieve of een re-actieve leider? Wij zitten 
natuurlijk in een specifieke situatie: een herindelingsgemeente waar nog heel veel moet gebeuren 
voordat er echte eenheid is en voordat alles is geharmoniseerd. Wij hebben mooie doelstellingen als 
coalitie, maar ook als hele raad. Dat is terug te vinden in het concept-collegeprogramma. Stichtse 
Vecht gaat echt voor participatie van de inwoners. Persoonlijk denk ik dan ook dat in dit stadium van 
het vormen van een nieuwe gemeente, waarbij een heel belangrijke rol aan de inwoners wordt gege-
ven, de gemeente vooral is gediend met een burgemeester die een heel duidelijk luisterend oor heeft 
richting de inwoners, die makkelijk aanspreekbaar is, die een sociabel en goed communicatief per-
soon is, die er kan zijn voor de inwoners en die samen met de inwoners, met de raad en met de amb-
tenarij er een prachtige gemeente van maakt. Dus een verbindende leider, niet voor de troepen uitlo-
pend.  
 
Wat de portefeuilleverdeling betreft, is in de profielschets precies gezet wat op dit moment de porte-
feuilleverdeling is voor de burgemeester. Ook daarin hebben wij natuurlijk te maken met een opbou-
wende gemeente. Wij hebben gekozen voor een breed college in deze periode, met zes wethouders. 
Er is afgesproken dat wij in de volgende periode uitgaan van een college met vier wethouders. Ik zou 
mij zo kunnen voorstellen, om de belasting van die wethouders niet al te hoog te maken, dat wellicht 
nog een portefeuille bij de portefeuilles voor de burgemeester in de nieuwe periode van toepassing zal 
zijn. De Commissaris gaf net al aan, dat het precair is als een burgemeester een al te politieke porte-
feuille zou moeten bemensen. Daarvan zijn wij geen voorstander. Wellicht zou echter een van de ta-
ken van de huidige wethouders in een volgende collegeperiode ook op het bordje van de burgemees-
ter terecht kunnen komen. Wij willen dus geen starre portefeuilleverdeling voorstellen, ook omdat je 
natuurlijk nog niet weet wie de kandidaat zal zijn. Het college stelt natuurlijk met elkaar de definitieve 
portefeuilleverdeling vast. Dat zullen wij als raad dan ook niet al te star aangeven.  
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De derde vraag ging over de ruime bestuurlijke ervaring. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is 
dat de kandidaat-burgemeester juist binnen de overheid bestuurlijke ervaring heeft, omdat het duide-
lijk is dat een gemeente een heel complex bestuur heeft. Het is een stukje makkelijker om in een ge-
woon bedrijf werkzaam te zijn, al hangt dat van het bedrijf af, dan in een gemeente. Je hebt met heel 
veel factoren te maken. Vaak zien wij als raadsleden maar een beperkt aantal taken uitgevoerd door 
de burgemeester, maar je hebt ontzettend veel petten in die functie. De organisatie, zeker in een 
nieuw te vormen gemeente, is zeer complex. Het is dus bijzonder nuttig als een kandidaat overheids-
ervaring heeft. 
 
Ook het CDA ziet de kandidaat-burgemeester als iemand die kan meegaan met de tijd. Stichtse Vecht 
wil hard aan de slag met het nieuwe werken en wil hard aan de slag met digitalisering, ook voor de 
gemeenteraad. Ik kan mij voorstellen dat zo’n slag voor een kandidaat die de functie als eindstation 
ziet, iets moeilijker te maken is dan voor iemand die wat meer is opgegroeid met al die modernere za-
ken, alhoewel tegenwoordig ook wordt gezegd dat de generatie-y eigenlijk helemaal niet geschikt is 
voor het nieuwe werken. Wij moeten dus niet een al te jonge kandidaat hebben, geen twintiger, maar 
ook liever geen zestiger of zeventiger. Ik denk dat dat een beetje concreter is. 
 
De laatste vraag ging over de ambtswoning. Natuurlijk realiseren wij ons dat het veel gevraagd is. Een 
kandidaat die moet gaan wonen in Stichtse Vecht, moet een behoorlijke portemonnee meenemen. De 
huizenprijzen zijn hier hoog en in de huidige constellatie op de huizenmarkt is het lastig je eigen huis 
te verkopen, als dat wenselijk is. Ik kan mij voorstellen dat de gemeente een luisterend oor biedt aan 
de kandidaat-burgemeester of er inderdaad problemen te verwachten zijn inzake huisvesting. Ik denk 
dat het heel belangrijk is dat een nieuwe burgemeester zo snel mogelijk in de gemeente gaat wonen, 
want dan kan diegene ook echt gevoel krijgen voor de cultuurhistorie en kan echt inwoner worden van 
Stichtse Vecht en een echt boegbeeld worden voor de inwoners. Dus ik kan mij voorstellen dat daar-
naar heel serieus wordt gekeken, maar wij moeten reëel zijn. Stichtse Vecht moet enorm gaan bezui-
nigen, dus wij kunnen geen royale douceurtjes geven aan nieuwe burgemeesters. Het moet binnen 
reële grenzen blijven. Er moet echter wel serieus aandacht aan besteed worden of het inderdaad mo-
gelijk is zo snel mogelijk hier te komen wonen en anders de kandidaat enigszins tegemoet te komen.  
 
Linda Hogeveen: Mijnheer de voorzitter. D66 wil eigenlijk alleen ingaan op twee vragen. De rest is be-
antwoord door mevrouw De Kruif.  
De vraag over leiderschap. Willen wij iemand die initiatieven toont, gevraagd of ongevraagd, of juist 
iemand die afwachtend is? D66 vond juist dat in de functieomschrijving, de advertentie zoals die er 
ligt, eruit springt dat wij iemand zoeken die initiatief toont. Vooral als je bij de bestuursvaardigheden 
kijkt, dan staat er bij “Daadkracht”, bijvoorbeeld: kansen signaleren en ernaar handelen. Voor ons is 
dat absoluut initiatief nemen. Dat is ook zoals wij het bedoeld hebben.  
De laatste vraag waarop wij een toelichting willen geven, betreft de ambtswoning. D66 vindt het goed 
in die zin de nieuwe burgemeester te ondersteunen in zijn of haar zoektocht. De echte aanschaf van 
een ambtswoning gaat ons te ver.  
 
Renie Vis: Mijnheer de voorzitter. Ik kan mij helemaal aansluiten bij datgene wat de vorige sprekers 
hebben gezegd. Wij stemmen daar helemaal mee in. Ik wil mij dan ook beperken tot twee kleine aan-
vullingen.  
De eerste vraag is over kopje: samenbinder. Dat staat niet expliciet genoemd, maar wij vinden het erg 
belangrijk dat de nieuwe burgemeester ook zo’n rol vervult binnen de raad. Dat is heel belangrijk, ook 
voor de sfeer.  
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Dan het laatste punt waarom wij het belangrijk vinden dat de focus ligt op het bestuurlijke deel. Sticht-
se Vecht is de derde gemeente van de provincie Utrecht en het lijkt ons heel belangrijk dat de burge-
meester heel veel bestuurlijke ervaring moet hebben.  
 
Ron Druppers: Mijnheer de voorzitter. Het meeste is al gezegd. Dat is fijn als je de vijfde of de zesde 
in de rij bent. Misschien kan ik nog aanvullen dat die verbinder een punt is dat bij de bespreking in de 
vertrouwenscommissie erg naar voren is gekomen, zeker gezien de nieuwe gemeente; twaalf kernen. 
Het zijn niet altijd gemeenten geweest die op één rij hebben gestaan. Ik moet echter zeggen dat het 
laatste half jaar blijkt dat wij heel goed samen kunnen gaan. Wij zoeken dan ook een burgemeester 
die dat proces verder goed leidt. Dus vooral dat verbinden is wat mijn fractie betreft van heel groot be-
lang.  
Dan de vraag over de ambtswoning. Wij hebben bij de laatste burgemeesters in onze gemeente ge-
zien dat zij uitstekend in staat zijn zelf een woning te vinden die aan de eisen voldoet. Voor zover ik 
weet is daarbij nooit hulp gevraagd aan de gemeente of aan de gemeenteraad. Een van mijn voor-
gangers zei al: wij gaan financieel zeer zware tijden tegemoet. Natuurlijk moet de burgemeester zo 
snel mogelijk hier komen wonen, maar ik hoop dat wij dan een burgemeester uitkiezen die zo slim is 
dat hij of zij dat probleem zelf kan oplossen.  
 
Mieke Hoek: Mijnheer de voorzitter. Heel veel is al gezegd. Ik vind dat vooral mevrouw Oosthoek het 
heel goed heeft verwoord in aanvulling op wat mevrouw De Kruif heeft gezegd.  
Op een punt wil Het Vechtse Verbond nog ingaan, namelijk de vraag over het zelf initiatieven nemen 
of afwachten. Wij vinden eigenlijk dat dit een beetje in het midden moet zitten, maar als er signalen 
komen uit de samenleving of uit de besturen of uit de raad, dat dan de nieuwe burgemeester daarin 
een oplossende rol kan spelen en echt daadkrachtig gaat meedenken van: hoe ga ik met dat signaal 
om en hoe lossen wij het op? 
 
Jan Boogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik wil graag ingaan op enkele vragen die de Commissaris van de 
Koningin heeft gesteld.  
Allereerst: wat voor soort burgemeester zoeken wij? Wij moeten bedenken dat de gemeente Stichtse 
Vecht in opbouw is. Wij zoeken dus eigenlijk een bouwer. Niet iemand die alleen de stenen klaarlegt 
of opstapelt, maar iemand die ook zorgt voor het cement. Dat bedoelen wij met verbinden. verbinden 
op alle mogelijke manieren: met de raad, met het college, met de buitenomgeving. Als derde gemeen-
te van de provincie is dat toch een heel belangrijke dimensie die toegevoegd wordt aan het bestaan. 
Ook de ambtelijke organisatie moet nog helemaal opgebouwd worden. Ook daarbij kan de burge-
meester een heel belangrijke rol spelen.  
Ik zal niet op alle vragen ingaan die de Commissaris heeft gesteld. Mevrouw De Kruif en ook anderen 
hebben al duidelijke antwoorden gegeven. Ik wil focussen op die vragen die in de vertrouwenscom-
missie niet heel goed naar voren zijn gekomen.  
Moet de nieuwe burgemeester pro-actief of re-actief optreden? Tot op zekere hoogte kun je de rol van 
de burgemeester vergelijken met de herder van een kudde. Het moet zo zijn dat de herder de kudde 
de weg wijst en leidt naar grazige weiden. Aan de andere kant moet het niet zo zijn dat de burge-
meester zo hard loopt dat de schapen hem niet bij kunnen houden. Met andere woorden: de kudde 
moet mee kunnen komen. Misschien moet de burgemeester wel zo ver gaan, dat hij ook oog heeft 
voor het zwakste schaap.  
Moet het een carrièreburgemeester zijn of een oudere burgemeester, een burgemeester die aan het 
eind van zijn carrière zit? Onze fractie geeft de voorkeur aan een carrièreburgemeester. Wij denken 
dat jong talent, dat gerijpt is en dat voldoet aan de andere kwalificaties, uitstekend op zijn plaats kan 
zijn in Stichtse Vecht. Het is een nadrukkelijke voorwaarde, zoals ook is opgenomen in de profiel-
schets, dat de burgemeester in elk geval één periode meegaat.  
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In uw inleiding, Commissaris, zei u iets wat niet helemaal juist was, namelijk dat de vertrouwenscom-
missie de vertrouwelijkheid moet waarborgen tot de commissie wordt opgeheven. Ik meende dat dit 
iets is wat je mee moet dragen in je graf. 
 
De Commissaris van de Koningin: Dat is juist.  
 
Jan Boogerd: Mijnheer de voorzitter. Er is al uitgebreid geantwoord op de vraag over de ambtswoning. 
Wij denken dat wij best behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken van de ambtswoning, maar veel verder 
moeten wij daarin niet gaan. Ik weet niet of er bepaalde regelingen zijn van rijkswege of zo, maar daar 
zouden wij ons eerst in moeten verdiepen. Ik herinner mij nog wel dat dit niet in alle gevallen even ge-
lukkig is verlopen. 
 
Cock van der Kaaij: Mijnheer de voorzitter. Aansluitend op de grazige weiden en dergelijke: geen 
schaap met vijf poten. Volgens ons loopt dat gewoon niet lekker. Dus gewoon een normaal iemand. 
Qua leiderschap: krachtig en creatief.  
De portefeuille van de nieuwe burgemeester moet een match worden tussen de vaardigheden en 
competenties van de nieuwe burgemeester. Daarin moeten wij vooral niet te angstig zijn. Moerdijk 
heeft ons laten zien dat je ook als burgemeester kunt ‘sneuvelen’ op ‘qq-zaken’, zoals de Commissaris 
dat zo mooi noemt.  
Liefst ervaring als burgemeester, wat ons betreft. Dat mag ook van een grotere gemeente zijn, een 
grotere homogene gemeente. De uitdaging bij Stichtse Vecht is, denk ik, juist dat het een heel hetero-
gene gemeente is met heel veel verschillende kernen. Dus ik denk niet dat het als een teruggang ge-
zien moet worden als je van een grote homogene gemeente naar het mooie, prachtige Stichtse Vecht 
gaat. 
Huisvesting: geen cent voor beschikbaar uit de gemeentepot. 
 
Gerjet Wisse: Mijnheer de voorzitter. Ik wil kort ingaan op de vijf vragen van de Commissaris.  
Initiatiefrijk? Jazeker. Ik denk dat wij dat nodig hebben, waarbij het niet iemand moet zijn die voor de 
troepen uitloopt en voortdurend gecorrigeerd moet worden. Gevoel voor verhoudingen is daarbij dus 
een belangrijk punt.  
Andere portefeuilles? Ja, ik denk dat je alleen maar solliciteert als je weet dat je ook andere portefeuil-
les kan krijgen. Ik denk dat iedere verstandige sollicitant zich dat ook wel realiseert. In welke periode 
dat is? Dat kan zomaar heel snel gaan en zomaar heel lang duren, maar je moet de kwaliteiten wel 
hebben.  
Ruime bestuurlijke ervaring spreekt voor zich. “Binnen de ambtelijke organisatie” lijkt in deze periode 
veel beter dan iemand die bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven komt. Er valt veel op te bouwen en je moet 
ambtelijk goed weten hoe dat werkt.  
Eén termijn? Er staat bij “ten minste”. Dat houdt in dat wij als commissie ervan uitgaan dat het voor 
meerdere termijnen is, althans als iemand zich daarvoor kwalificeert. Wij zullen dat zeker vragen als 
iemand solliciteert. Dat houdt automatisch enige ambitie in.  
De ambtswoning: natuurlijk meedenken, meeluisteren met de burgemeester. Uiteindelijk moet de bur-
gemeester echter zijn eigen verantwoordelijkheid daarin dragen en nemen. De gemeente zal daarin, 
wat ons betreft, niet anders faciliteren dan meedenken en om ons heen kijken.  
 
Piet Paul: Mijnheer de voorzitter. ik wil met name toelichten wat de fractie van GroenLinks van de eer-
ste drie punten vindt.  
Wij hebben in de voorbereidingen voor het profiel heel veel gesproken over de kwaliteiten die de 
nieuwe burgemeester moet hebben. Boegbeeld: zo hebben wij het genoemd. Hij moet ook een ver-
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binder zijn. Daar denkt ook GroenLinks zo over. Er zijn al kuddes en herders genoemd. Daarmee zijn 
wij het helemaal eens.  
Wij denken niet dat het een te afwachtende burgemeester moet zijn. Omdat er grote verschillen zijn 
binnen de nieuwe gemeente die in opbouw is, met twaalf kernen, zal hij initiatieven moeten nemen, 
afhankelijk van de situatie.  
De burgemeester moet niet te ver vooruitlopen. Dat is duidelijk. Wij vinden dat de burgemeester ook 
naar buiten toe het boegbeeld is. Dat wil zeggen dat er toch ook daadkracht moet zijn. Het zal iemand 
moeten zijn die in de gemeenschap staat en daar een open oog en oor heeft en die in de andere 
overheden een rol speelt als dat nodig is in het belang van Stichtse Vecht.  
Over de portefeuilleverdeling is al veel gezegd. Ik ben het helemaal eens met wat vorige sprekers 
hebben gezegd.  
Ruime bestuurlijke ervaring is inderdaad nodig voor een functie in een gemeente in opbouw van deze 
grootte en met de kwalificaties die gegeven zijn. Daarin wil GroenLinks ook niet al te star zijn als het 
gaat om de kwaliteiten van de burgemeester en ook van de wethouders. Wij hopen dat de burge-
meester zeker één periode meegaat en misschien langer. Dan komen er waarschijnlijk weer andere 
wethouders. Daarmee zal soepel omgegaan moeten worden, daarbij goed kijkend naar wat ieders 
taak is en vooral naar wat de taak van de burgemeester zal zijn.  
 
Dik van ’t Hof: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben wat aanvullingen op de persoon van de burgemees-
ter. Wij zien graag een actief persoon met charisma. Ik neem aan dat dat van belang is.  
Wat betreft de ervaring, zien wij graag én bestuurlijke én zakelijke ervaring. 
 
De voorzitter: Heeft de Commissaris behoefte een eerste reactie te geven? 
 
De heer Robbertsen: Mijnheer de voorzitter. Dat doe ik graag.  
Het was goed om dit rondje te maken, want u geeft veel extra informatie en kleuring van hoe je het 
stuk moet lezen, al had u dat misschien zelf niet in de gaten. Dat is alleen maar goed.  
Wat ik eruit destilleer, is dat u steeds op die verbindende schakel komt. Een verbinder zijn. Iemand die 
een luisterend oor heeft, die benaderbaar is, die makkelijk aanspreekbaar is en er is voor de inwoners. 
Ik heb die vraag over pro-actief of re-actief niet voor niets gesteld. Je kunt niet iemand hebben die pro-
actief is en niet achterom kijkt of er nog mensen achter hem aanlopen. Je kunt ook geen burgemees-
ter hebben die alleen maar re-actief is. Het geeft echter wel een beetje de kleuring aan van wat u 
vraagt.  
Ik denk dat ik het zo samenvat, dat u zegt dat u een actieve burgemeester wilt hebben, die creatief is 
in zijn of haar denken, die initiatieven ontplooit, maar die wel alle geledingen moet meenemen. Niet 
alleen in de gemeente, maar ook in de ambtelijke organisatie. Ook in de raad. Dat heb ik u duidelijk 
horen zeggen: daar moet die rol ook zo gespeeld worden.  
Een burgemeester die bouwt aan de verdere opbouw van deze nieuwe gemeente. Een mooie term 
daarbij was: het cement in de samenleving.  
Met de herder is, denk ik, ook duidelijk neergezet wat u daarmee bedoelt.  
Jong talent, carrièreburgemeester? U zoekt een burgemeester, waarvan ik constateer dat deze best 
zakelijk qua inslag mag zijn, maar toch ervaring moet hebben in het openbaar bestuur. Daaraan voegt 
u toe: liefst als burgemeester. In ieder geval: die bestuurlijke, ambtelijke ervaring en kennis van de 
ambtelijke organisatie. Dat heb ik goed verstaan.  
Inspirerend, enthousiasmerend, humor, charisma: dat is allemaal genoteerd.  
Een belangrijk punt is nog, en het is goed dat het nog een keer gezegd is: gevoel voor de historie. In 
de gemeente zijn twaalf kernen, met een rijk cultureel en mooi landschap met een grote diversiteit. 
Het is een belangrijk gegeven dat daarmee affiniteit is en dat daar gevoel voor is. Dat zegt namelijk 
ook iets over de affiniteit die de burgemeester moet hebben.  
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Waar het gaat om de portefeuilleverdeling hoor ik u duidelijk zeggen: natuurlijk stelt het college van 
burgemeester en wethouders in zijn eigen geleding de portefeuilleverdeling vast – zo hoort het 
ook -, maar ik heb ook duidelijk beluisterd dat verschillende mensen zeggen: een politieke portefeuille 
is wat ons betreft zeker bespreekbaar, mocht een college daartoe besluiten. Ik denk dat dat een be-
langrijk gegeven is, omdat ik twee soorten burgemeesters zie. De burgemeesters die dat juist ambië-
ren als zij solliciteren. Ik zie echter ook burgemeesters die zeggen: ik moet er niet aan denken dat ik 
een politieke portefeuille krijg. Zij zullen er dus anders op reageren. Ook dat is een kleuring in wat u 
vanavond hier hebt gezegd. 
 
Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn die u naar voren hebt gebracht, los van het feit dat u heel 
helder bent over de ambtswoning. Ik had ook niet anders verwacht. Het is goed met elkaar te consta-
teren, mocht er een probleem zijn, dat u wilt meedenken, net zoals de provincie daarover wil meeden-
ken. Er komen namelijk best wel problemen voor met onverkochte huizen, zodat de tijdelijke woonlas-
ten een probleem worden als dat niet faciliterend wordt benaderd. Daarvoor dank. 
Ik denk dat wij voldoende informatie hebben. Ik heb goede nota genomen van datgene wat ook in uw 
profielschets staat, dat de zittend waarnemend burgemeester deelneemt aan de procedure. Het is 
goed dat hier nog een keer te constateren.  
 
Gerjet Wisse: Mijnheer de voorzitter. Wat betreft dat laatste: de fractie van de PvdA had het zuiverder 
gevonden als die zin er niet in had gestaan. Zuiverder: daar wil ik het bij laten. Dit soort procedures 
moet je niet belasten met enig statement daarover. Ik weet dat het vaker gebeurt, maar wij zouden 
zeggen: niet doen.  
 
Cock van der Kaaij: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mij aansluiten bij de woorden van de heer Wisse. Wij 
hebben het vaker gezegd: dat de beste moge winnen. Ons inziens helpt deze zin daar niet bij.  
 
De voorzitter: Dan gaan wij over tot de vaststelling van de profielschets. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna de profielschets voor de nieuw te benoemen bur-
gemeester van Stichtse Vecht vast te stellen.  
 
6. Instellen van een vertrouwenscommissie en vaststellen van de Verordening regelende 

haar taak, samenstelling en werkwijze, zulks in verband met de vacature van burgemees-
ter voor Stichtse Vecht.  

 
Frank van Liempdt: Mijnheer de voorzitter. Ik wil daar graag een korte opmerking over maken. Aange-
zien mijn drukke werkzaamheden als eenmansfractie zonder werksessieleden en het feit dat promi-
nent in de profielschets de zin staat “de zittend waarnemend burgemeester zal deelnemen aan de 
procedure” en ik ervan overtuigd ben dat mijn andere collega’s uitstekend in staat zullen zijn de be-
oogd kandidaat te kandideren, trek ik mij terug uit de vertrouwenscommissie. Maar wel met een glim-
lach, want ik ben ervan overtuigd dat de afloop en het raadsvoorstel precies zal zijn zoals wij met z’n 
allen denken.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad hierna de “Verordening regelende haar taak, samenstel-
ling en werkwijze, zulks in verband met de vacature van burgemeester voor Stichtse Vecht” vast te 
stellen, waarbij elf fractievoorzitters deel uitmaken van de vertrouwenscommissie en waarbij de heer 
De Groene namens het college zitting heeft in de vertrouwenscommissie. 
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Schorsing van 20.20 tot 20.30 uur. 
 
(Mevrouw Van ’t Veld heeft het voorzitterschap overgenomen.) 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  
 
6a. Interpellatie door de Groep Frank van Liempdt DVV. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de collega’s voor het toestaan van dit verzoek tot 
interpellatievoering. 
Ten tijde van de verkiezingen heeft een flink aantal partijen de inwoners beloofd zo snel mogelijk de 
bussluis in Maarssen weg te halen. In het coalitieprogramma staat te lezen dat er: “Op korte termijn 
plannen worden gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan en om de verkeerscirculatie beter te facilite-
ren. Hierop vooruitlopend verwijderen wij de bussluis in Maarssen-dorp.” Voorwaar een belofte, ge-
maakt aan de inwoners op 3 januari. 
Vervolgens, lezen wij in de media, wordt door de coalitie beloofd: “Medio mei zal de bussluis verdwe-
nen zijn”. Wederom een belofte aan de inwoners.  
Op 5 juni stelt de Groep Frank van Liempdt DVV schriftelijke vragen ex artikel 41, met als onderwerp: 
wanneer gaat die bussluis nu weg? Immers, toen ik die vragen indiende, was de bezwaarperiode al 
twee weken voorbij.  
Dan komt het curieuze, dat wij op 16 juni uit de krant moeten vernemen dat er pas ná de zomervakan-
tie gestart wordt met de herinrichting van de Kerkweg/Binnenweg in Maarssen-dorp en dat dan ook 
pas de bussluis verwijderd gaat worden. Wij begrijpen dat niet. Een belofte van de grote meerderheid 
van de raad aan de inwoners, dat vooruitlopend op eventueel te nemen maatregelen de bussluis ver-
wijderd zal worden en dat zonder een debat in de raad het college besluit: wij doen dit niet en dat 
melden wij in de krant. 
Bovendien is het, wat ons betreft, onverkwikkelijk dat als een raadslid, een partij, schriftelijke vragen 
stelt en daarop tot op heden geen antwoord heeft gekregen, eigenlijk de antwoorden uit de krant moet 
lezen. Dit kan niet. Het gebeurt hier vaker. Ik weet het, de maximale termijn voor het beantwoorden 
van schriftelijke vragen is dertig dagen. Dat wil niet betekenen dat het college – dat gebeurt nu name-
lijk al geruime tijd en ook in andere periodes was dat zo – er steevast dertig dagen voor hóeft te ne-
men. Sommige vragen kunnen gewoon binnen een paar dagen beantwoord worden. Dat is echter 
schijnbaar nog steeds niet mogelijk. Ik vraag u, dat is een bijvraag, voorzitter, erop toe te gaan zien 
dat het college zo snel mogelijk de vragen van raadsleden, zeker ex artikel 41, dient te beantwoorden. 
Het kan nimmer zo zijn – daarover wil ik graag een uitspraak van u hebben – dat vragen van raadsle-
den niet beantwoord worden, maar dat in de tussentijd via persberichten de beantwoording eigenlijk 
wel gegeven wordt. Buiten de raad om. Daarop wil ik een reactie van u. 
 
Ik heb hierover een motie ingediend. Deze betrek ik bij dit interpellatiedebat, want het gaat hier om 
een belofte naar de inwoners en beloften aan de inwoners dienen gestand gedaan te worden. De 
strekking van de motie en de precieze tekst is letterlijk, maar dan ook letterlijk, overgenomen uit het 
coalitieprogramma, dat op 3 januari in deze raad besproken is.  
 
 
 
 
 
 

11
/G

W
12

 

 

 p a g i n a  1 2  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 2
1 

ju
ni

 2
0



 

Motie (Groep Frank van Liempdt DVV) 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 21 juni 2011; 
 
constaterende: 
- dat de bussluis op de Kerkweg te Maarssen er nog steeds ligt, ondanks vele beloftes van politie-

ke partijen om de bussluis te verwijderen; 
- dat in het recente coalitieprogramma de belofte is gedaan om, vooruitlopend op eventuele plan-

nen en maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan en de verkeerscirculatie te bevorderen, de 
bussluis te verwijderen; 

- afgelopen donderdag wij uit de krant moesten vernemen dat pas na de zomervakantie het ver-
wijderen van de bussluis plaatsvindt, omdat het college dit samen wil laten gaan met de herin-
richting van de Kerkweg; 

 
overwegende: 
dat het college een uitspraak van de meerderheid van de raad dient uit te voeren; 
 
draagt het college op: 
- op korte termijn plannen te maken om sluipverkeer tegen te gaan en om de verkeerscirculatie te 

verbeteren en per ommegaande, hierop vooruitlopend, de bussluis in Maarssen-dorp te verwijde-
ren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie is 
vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
Wij gaan eerst de interpellatie behandelen, dus ik geef eerst de wethouder het woord. Na de afhande-
ling van de interpellatie breng ik de motie in stemming.  
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Ik begin met de politieke belofte en het feit dat u, 
mijnheer Van Liempdt, en dat de raad dit uit de krant moesten vernemen. Kijk, de belangrijkste belofte 
die wij aan de burger hebben gedaan, was het verwijderen van de bussluis, maar wel met draagvlak 
van alle partijen. Ik kom daarop nog terug, maar ik denk dat daarin een verschil in visie zit, tussen col-
lege en de heer Van Liempdt, op hoe je dingen moet doen en laten.  
Het gaat erom tot een goede oplossing te komen en de bussluis te verwijderen, maar gelijktijdig te 
komen tot herinrichting van een aantal straten: Kerkweg, Parkweg en Binnenweg. De bewoners aldaar 
hebben gezegd: het is van groot belang dat als u draagvlak zoekt voor een aantal maatregelen, zorg 
dan niet dat u de bussluis verwijdert en dat vervolgens iedereen met plankgas door de Kerkweg kan 
rijden en vervolgens op een later moment, als alle procedures zijn afgerond, de wegen te gaan herin-
richten. Dat is ook niet de manier waarop dit college werkt.  
Ik wil een citaat geven uit een advies van de leden van de Klankbordgroep: “Wij zijn erg tevreden over 
het laatste compromis dat is gesloten. Let wel: een oplossing die voor eenieder positief gaat uitwer-
ken. De 30km-zone vanaf de rotonde Plesmanlaan, Huis Ten Boschstraat, Parkweg, Kerkweg, Bin-
nenweg. Een maatregel die positief is ontvangen en heeft geleid tot het aanvaarden van de wijziging 
van de bussluis”. Dat heeft maatschappelijk draagvlak. Ik denk ook dat dat van belang is, want wij wil-
len niet een bussluis verwijderen, maar wij willen dat het veilig wordt in dat dorp, dat de voetgangers 
en de fietsers er op een fatsoenlijke manier doorheen kunnen en dat het verkeer dat niet thuishoort in 
het dorp via de randwegen gaat. Dat is de doelstelling.  
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Het is een feit dat wij zorgvuldig omgaan met bezwaarschriften. Zo zit dat in het rechtssysteem. Zij 
worden ingediend, zij worden afgehandeld en dan schuift de procedure op. Ik denk ook niet dat wij 
daarop invloed kunnen uitoefenen.  
 
Wat ik aangaf over het gezamenlijk belang, is natuurlijk de veiligheid en de gelijke verdeling van de 
verkeersstromen. Zoals u uit de krant heeft kunnen lezen, kijken wij met tellingen of datgene wat ik nu 
zeg ook gaat gebeuren en als dat niet gaat gebeuren – de vermindering zet niet door – nemen wij 
aanvullende maatregelen. 
 
Dan het onderdeel van de beantwoording van raadsvragen. Daarvoor ga ik mijn excuses aanbieden. 
Dat had eerder gemoeten. Wij zullen de vragen alsnog schriftelijk beantwoorden. Ik zal zorgen dat dat 
voortaan op een snellere manier wordt afgedaan. Wat betreft het persbericht: daarover heeft u kort 
geleden nog een mail gehad. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, ik denk dat wethouder Wiersema al heeft geantwoord, maar u 
hebt mij specifiek als voorzitter aangesproken. Uiteraard vinden wij als college en ik als voorzitter het 
van belang om binnen dertig dagen vragen te beantwoorden. Die dertig dagen zijn er niet voor niets. 
Dat kan betekenen dat wij als collegeleden soms het antwoord niet weten als vragen binnenkomen. 
Het heeft er ook mee te maken dat er vaak meerdere vragen gesteld worden en dat er ook nog ande-
re werkzaamheden zijn. Dat is ook de reden dat de termijn van dertig dagen gehanteerd wordt. Het is 
niet altijd zo dat iemand direct beschikbaar is om de vragen te beantwoorden. Natuurlijk, daar waar 
mogelijk, zullen wij zo snel mogelijk proberen de raadsleden van antwoorden te voorzien. De afspraak 
is natuurlijk dat persberichten ook onmiddellijk naar de raad gaan. Daarover bent u geïnformeerd: in 
dit geval is dat misgelopen. Dat is niet bewust gebeurd.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Allereerst tegen de wethouder: excuses aanvaard. Ik ben 
zeer content dat u zegt: wij gaan dit in het vervolg proberen te verbeteren. Beantwoording binnen der-
tig dagen zou een stuk prettiger werken zijn. 
De wethouder sprak over maatschappelijk draagvlak, het maatschappelijk draagvlak over de bussluis. 
Ik heb in een ander gremia al eens betoogd dat er met de aanleg van de bussluis is gekozen voor 16 
en niet voor 16.000 huishoudens. Ik heb het over de 16 huishoudens op de Kerkweg. Dat is het maat-
schappelijk draagvlak van de bussluis. De 16.000 andere huishoudens in Maarssen-dorp waren en 
zijn nog steeds faliekant tegen. Het is nog steeds het gesprek van de dag. Elke dag weer namelijk – 
en ik verblijf daar vaak vlakbij – dienen zich daar op die locatie ernstig gevaarlijke situaties aan: auto’s 
die de bussluis linksom nemen, rechtsom nemen en meer missers. Ik heb het zelf deze week meege-
maakt. Voortvarendheid zou het college gesierd hebben bij deze belofte. Het gaat namelijk nog altijd 
om doen wat je belooft.  
Gesproken werd over twee bezwaarschriften. Gezegd werd: die moeten wij zorgvuldig afhandelen. 
Wat is echter de status van deze bezwaarschriften? Betekent dit - de wethouder zegt dat er een com-
promis is met de Klankbordgroep – dat die bezwaarschriften ingetrokken worden? Chantage is hier 
een groot woord, dus dat zal ik niet bezigen, maar ik denk dat de wethouder wel begrijpt wat ik bedoel. 
Zoiets als: als jullie dat doen, dan doen wij dat niet meer. Speelt dat binnen die Klankbordgroep en de 
bezwaarmakers? 
Dus ik verzoek de wethouder nog in te gaan op de gevaarlijke situaties. De bussluis is er zomaar 
neergelegd. Dat is later getoetst bij de bestuursrechter. Ik was daar zelf bij aanwezig, samen met col-
lega Druppers. De bestuursrechter wimpelde alle bezwaren weg. Hij zei: er is goed over nagedacht, er 
is lang over gesproken, dus het is allemaal prima. Dat had u ook kunnen doen en ik vind nog steeds 
dat u dat móet doen, al was het maar om die gevaarlijke situaties die nog elke dag plaatsvinden op 
dat punt, te voorkomen.  
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Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik hoor de heer Wiersema zeggen dat het gaat om de veilig-
heid. Veiligheid van de schoolgaande kinderen. Volgens mij zijn de scholen vanaf volgende week ge-
sloten. Schoolgaande kinderen zijn er de komende twee maanden niet. Als dat uw hoofdargument is, 
mijnheer Wiersema, waarom gaat u dan niet volgende week de moker pakken en die bussluis eruit 
halen? Ik ben het met de heer Van Liempdt eens, al is dat misschien een herhaling van zetten, dat wij 
niet bedacht hebben, vooruitlopend op uw plannen, dat die bussluis verwijderd zou worden. Dat heb-
ben de coalitiepartijen bedacht. Wij hebben dat met applaus ondersteund. Ik blijf het vreemd vinden 
dat het vorige college, vooruitlopend op allerlei procedures, de beslissing heeft kunnen nemen om de 
bussluis neer te leggen. Dat was tegen mijn zin, trouwens. Ik vond namelijk dat dat netjes afgehandeld 
moest worden. De bestuursrechter heeft mij en de heer Van Liempdt en al die bewoners inderdaad 
ongelijk gegeven en heeft gezegd: gemeente, dat mag u doen. Ik nodig de wethouder uit om de belof-
te van zíjn partij in het coalitieprogramma op míjn belofte – de 2.60 meter bij 2.60 meter om de bus-
sluis weg te halen, heeft wekenlang op de Binnenweg gehangen tot het de bewoners daar echt begon 
te vervelen – zo snel mogelijk na te komen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Mevrouw de voorzitter. De bussluis is er destijds neergelegd ter onder-
steuning van een verkeersmaatregel van eenrichtingsverkeer voor dat kleine stukje. Waar het om 
gaat, is of die verkeersmaatregel van kracht is. Er lopen op dit moment drie bezwaren, waarvan er een 
is ingetrokken. Er blijven er twee over. Binnen een paar weken wordt daarover een definitief besluit 
genomen door het college. Dan is het besluit van kracht en onherroepelijk. Met de bezwaarmakers is 
afgesproken dat op het moment dat het besluit van kracht is – over ongeveer drie weken – wij aan de 
gang gaan. De enige manier om dat juridisch tegen te houden, is naar de rechter te stappen en te 
vragen om een voorlopige voorziening. Als dat gebeurt, dan verwacht ik niet dat zo’n voorlopige voor-
ziening wordt gehonoreerd, want dat heeft te maken met de juridische onderbouwing en dat heeft te 
maken met draagvlak. Let wel: bij de kleine kans dat dat gebeurt, zullen de werkzaamheden opschor-
ten. Dat is de belangrijkste reden waarom wij zeggen: wij willen die Kerkweg gelijktijdig of direct na het 
moment dat wij die bussluis weghalen, inrichten. Die Kerkweg wordt vernauwd; er komt een soort 
trechter en om heel veel reden willen wij dat de snelheid daar uit het verkeer wordt gehaald, helemaal 
als het tweerichtingsverkeer wordt.  
Misschien zijn het 16 huishoudens. Daarover kunnen wij van mening blijven verschillen. Dit heeft de 
afgelopen jaren veel commotie doen ontstaan in de raad van de gemeente Maarssen: wij doen het 
wel, wij doen het niet, de experimenten, het halve dorp had het erover, de kranten stonden er vol van. 
Wij zitten op dit moment in een bestuurlijke situatie dat de mensen die daar wonen zich realiseren wat 
het politieke toneel is. Je ziet de mensen niet meer met spandoeken in de krant staan. En dat is 
draagvlak. Dat is van groot belang om er straks voor te zorgen dat die maatregel juridisch bij de rech-
ter overeind blijft. Je kunt niet zeggen: het ene jaar leggen wij die bussluis erin en het andere jaar ha-
len wij de bussluis eruit. Dan moet je goed van stal komen om dat juridisch voor elkaar te krijgen.  
 
Frank van Liempdt: Bij interruptie. Wil de wethouder beweren dat er geen maatschappelijk draagvlak 
is voor het weghalen van de bussluis, omdat hij geen mensen met spandoeken meert ziet op straat? 
Dat is morgen geregeld, hoor. Het leeft nog ernstig in Maarssen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: Voor de helderheid. Wij willen allebei de bussluis graag weg hebben. 
  
Frank Van Liempdt: U heeft beloofd: vooruitlopend. U breekt een belofte. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, hiermee is het interpellatiedebat afgelopen. De twee termijnen 
die hiervoor staan, zijn afgerond. Ik constateer dat u beiden de bussluis weg wilt hebben, maar dat u 
van mening verschilt over de termijn waaróp.  
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik verzoek om hoofdelijke stemming over de motie.  
 
De voorzitter: U heeft uw motie zojuist al toegelicht. Zijn er fracties die een stemverklaring willen ge-
ven? 
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 zal tegen de motie stemmen, maar zij wil 
expliciet uitleggen dat zij uiteraard voor het verwijderen van de bussluis is, evenals de rest van de 
coalitie. Het stond inderdaad in het coalitieakkoord. Wij zijn tegen de motie, omdat “na de zomer” al op 
korte termijn is. Voorts vinden wij het heel slim om het integraal aan te pakken, dus tegelijkertijd met 
de rest van de herinrichting. Dat zal geheid schelen in de kosten. Wij zijn dus tegen de motie, maar wij 
zijn voor het verwijderen van de bussluis. Dat wil ik expliciet hier gezegd hebben.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. In de eerste plaats ben ik verbaasd dat de coalitiepartijen, 
ook al worden zij aangesproken, weinig reageren. Voor een debat vind ik dat merkwaardig.  
 
De voorzitter: U mag nu alleen een stemverklaring geven en niet een heel betoog. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De stemverklaring gaat ook over de motie en de dingen 
die erin staan. Omdat het zo moeilijk is om voor of tegen te stemmen, wil ik toch een paar dingen be-
lichten, als dat mag. Eerst iets over het omgaan met de schriftelijke vragen. 
 
De voorzitter: U mag alleen een stemverklaring geven over de motie. Een stemverklaring is gewoon 
zeggen, gemotiveerd, of u het wel of niet eens bent met de motie. Niet meer en niet minder.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik moet tegen deze motie zijn. Er is slecht omgegaan met 
de schriftelijke vragen. De termijn is nog tot daar aan toe, maar de kwaliteit was slecht. De communi-
catie kan dus beter. De excuses van de wethouder zijn terecht. Wat in de motie opgedragen wordt 
aan het college, is in feite een onmogelijkheid, omdat het interactieve planvorming is, waarbij je in feite 
een open verhaal moet hebben. En één concrete uitvoeringsmaatregel in één zin. Dat kan gewoon 
niet samengaan. Dus vandaar dat ik het niet eens ben met de motie en het ook niet eens was met die 
zin in het coalitieakkoord.  
 
Ron Druppers: Mevrouw de voorzitter. Het zal u niet verbazen na mijn bijdrage aan het interpellatie-
debat, dat de fractie van Maarssen 2000 het coalitieprogramma dat op 3 januari 2011 door de coali-
tiepartijen is gepresenteerd, nog volledig ondersteunt op dit punt. Wij zullen dus voor deze motie 
stemmen.  
 
Ingrid Groenewegen: Mevrouw de voorzitter. Wij hechten aan het eerste deel van het besluit, waar 
staat dat het van belang is op korte termijn maatregelen te treffen tegen het sluipverkeer. Wij herken-
nen ons echter ook in het verhaal van de wethouder, waarin hij zegt dat het van belang is juist met dat 
doel in het vooruitzicht, niet steeds op en neer te moeten naar de rechter voor het verwijderen dan wel 
voor het aanleggen van die bussluis. Wij vinden het van belang de procedures gewoon goed te door-
lopen en kunnen dus ook niet voor deze motie stemmen. Wij staan achter de werkwijze van de wet-
houder.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. De fractie van de VVD is onder 
de indruk van de zorgvuldigheid van de procedure, zoals de wethouder deze volgt. Wij zijn voor deze 
zorgvuldige procedure en deze moet dan ook als zodanig worden afgerond. De fractie van de VVD is 
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voor het verwijderen van de bussluis. Dit komt na de zomer en daar zijn wij blij mee. Wij zijn tegen de-
ze motie.  
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks is tegen deze motie. Er is een democra-
tisch besluit genomen dat de bussluis weggaat, maar wij zijn voor een integrale oplossing, zoals door 
de wethouder is toegelicht.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn voor het feit dat de bussluis weggehaald wordt, maar wij 
zijn ook voor het feit dat de procedure zorgvuldig afgrond wordt. Wij kunnen niet voor deze motie 
stemmen.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik ga voor de motie stemmen. Ik was niet voor het coalitie-
programma, maar voor dít gedeelte nu net wel. Ik kan mij niet voorstellen dat een coalitielid dat een 
motie krijgt met precies dezelfde tekst als in zijn of haar coalitieprogramma staat, tegen de motie zou 
kunnen stemmen, want anders had de coalitie dit niet moeten beloven.  
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Wij stemmen tegen de motie, maar wij willen dat de bussluis 
weggaat. Maar goed, dat is allang bekend dat wij dat voorstaan.  
 
De voorzitter: Ik ga over tot hoofdelijke stemming.  
 
Na hoofdelijke stemming verwerpt de raad de motie met 25 stemmen tegen en 6 stemmen voor. Te-
gen de motie hebben gestemd: Rob Roos, Siem Scherpenzeel, Frank Masteling, Elfride Zeldenrust, 
Janine van Doesburgh, Jos van Nieuwenhoven, Maarten Bootsma, Jan Boogerd, Franko Zivkovic-
Laurenta, Jaap Rehbock, Chris Portengen, Mieke Hoek, Cock van der Kaaij, Piet Paul, Ingrid Groe-
newegen, Gerjet Wisse, Linda Hogeveen, Dinno de Meer, Kathalijne de Kruif, Marnix Veldhuijzen, 
Wim van den Bosch, Fred Westra, Han Lyre, Renie Vis en Bertine Oosthoek. Voor de motie hebben 
gestemd: Samir El Hafiani, Dik van ’t Hof, Ron Druppers, Frank van Liempdt, Gerry Rijsterborgh en 
Harry Noltes,  
 
- Sluiting. 
 
De voorzitter: Wij gaan zo over tot de werksessie.  
 
Wij hebben in de vorige werksessie uw input goed gehoord. Het college zal na de discussie met be-
trekking tot de heroverwegingen nog terugkomen op het collegeprogramma. Daarmee is dat vanavond 
niet meer aan de orde en hoeft u er op 28 juni a.s. geen raadsbesluit over te nemen. Dat is een omis-
sie. Dat wil ik hierbij rechtzetten. Een collegeprogramma is normaliter aan het college: dat kunnen wij 
niet ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Wij willen de raad echter wel de gelegenheid geven 
wat input te leveren. Het gaat hier om een concept. Wij hebben die ronde de vorige keer met elkaar 
gehad. U hebt daarbij uw reacties gegeven. Die nemen wij mee. Vervolgens worden de financiële 
consequenties onderdeel van de heroverwegingen. Dus er zijn op dit moment nog geen financiële 
consequenties aan verbonden. Wij komen na het heroverwegingsproces terug, want pas dan besluit 
het college finaal over het collegeprogramma. Vandaar dat het nu raar zou zijn om u iets voor te leg-
gen, wat u alleen ter kennisname heeft. Dus excuus dat dit niet eerder duidelijk is geweest.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben het collegeprogramma toch nog niet in behandeling 
gehad in een werksessie? 
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De voorzitter: Dat komt nu.  
Ik sluit deze vergadering.  
 
(Einde van de vergadering om 21.00 uur.) 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2011. 
 
 
 
De griffier,       De voorzitter, 
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