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1 Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is vanavond een uitgebreide agenda en daarom stelt zij voor 
om snel te beginnen om alle onderwerpen recht te doen. Welkom ook aan de mensen op de publieke 
tribune. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren Westra en Noltes.

2 Spreekrecht inwoners over onderstaande agendapunten

De voorzitter meldt dat zich twee insprekers hebben aangemeld, namelijk de heer Schalei en 
mevrouw Hoedjes. 

De heer Schalei komt uit Kortrijk bij Breukelen en hij wil verwoorden wat het actiecomité vindt van het 
trafostation dat eventueel gebouwd gaat worden in Kortrijk. Als vertegenwoordiger van de bewoners 
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van Kortrijk en andere belanghebbenden wil hij graag zijn ervaringen met de raad delen. De 
bewoners hebben er bewust voor gekozen om in dit gebied te gaan wonen, ver weg van alle 
voorzieningen met de nadelen van geen bakker, slager of kroeg op de hoek maar rust en ruimte en 
schoonheid van de natuur in een prachtig poldergebied. Maar de overheid besloot – wellicht uit 
onwetendheid – om hier een eind aan te maken en al weer wordt een stukje Groene Hart opgeofferd 
voor de noodzakelijke voorzieningen voor energie voor de Vinex locatie Leidsche Rijn. Jammer, er 
zijn volgens professionals die het actiecomité terzijde staan betere locaties die het mooie 
copelandschap minder zouden verstoren, te weten ten oosten van de A2 op of tegen een 
industriegebied aan. Nu geconfronteerd met een besluit van Economische Zaken betreffende de 
locatie Kortrijk, verbaast het ten zeerste dat het college niet de voorkeur heeft uitgesproken voor de 
Laan van Duuring, zoals aangenomen in de raadscommissie Grondgebiedzaken van 10 maart 2008, 
waarin alle fracties positief stemden voor deze locatie.  
Het actiecomité verwacht dan ook dat de raad enige wijsheid zal betrachten om deze beslissing ten 
goede te keren, om zodoende dit stukje waardevol copelandschap te behouden. 

Mevrouw Hoedjes van Haagspanning Maarssen meldt dat de mensen in Maarssen indirect hebben te 
maken met dat station. Zij wil in herinnering roepen hoe dit is gegaan, want het is een vreemde 
geschiedenis. In maart 2006 in Maarssenbroek is een voorstelling gekregen van Eneco dat zij wilde 
verzwaren en dat het station in Kortrijk zou komen. Dus in maart 2006 was het al lang vastgesteld dat 
het hier zou komen. Tot hun stomme verbazing merkten zij pas in november 2006, in Breukelen, dat 
er een onderzoek zou zijn wat de beste plek was. Daar kwam uit dat het Kortrijk zou worden. Dat is 
raar als in alle papieren staat dat het Kortrijk is in maart 2006. Dan ga je net doen in november 2006 
of je nog met mensen gaat praten over wat de beste plek zou zijn. 
De gemeente met de mensen die het aangaat, met actievoerders, moeten de handen ineen slaan en 
niet tegenover elkaar gaan staan en samen optrekken tegen dit soort praktijken. Dit zijn gewoon 
slechte praktijken. Er zijn genoeg plekken, zoals op het industrieterrein of andere genoemde plekken 
nog wel acceptabel. Je mag niet gaan bouwen in het Groene Hart. 
Haar oproep is, sla de handen in elkaar. Zij wil graag haar expertise ter beschikking stellen. ”Het is 
belangrijk dat we het met elkaar doen. Hopelijk willen we daar met elkaar goed over nadenken en 
meedoen.” 

De voorzitter memoreert dat er een motie is ingediend door Duurzaam Stichtse Vecht. Het 
Reglement van Orde schrijft zeer strikt voor dat de motie aan het eind van de vergadering wordt 
behandeld, maar zij kan zich voorstellen dat die wordt behandeld aan het begin van de agenda, 
gezien de insprekers. Hoe wenst de raad hiermee om te gaan? Spreker concludeert dat dit 
onderwerp als eerste punt op de agenda wordt behandeld. 

3 Vaststelling van de agenda

De voorzitter meldt wat de raadsleden op de tafel vinden. Allereerst het verslag van het bestuurlijk 
overleg met het ministerie over het onderwerp van de hoogspanningsmasten. Daarnaast had de raad 
van het college het standpunt te goed met betrekking tot het bestuurlijk akkoord. Spreker zal dat bij 
het betreffende agendapunt nog even toelichten. Voorts ligt er een nagekomen motie van de fractie 
van Streekbelangen. Een aanpassing van de brief aan het BRU naar aanleiding van het 
initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid. Een amendement van D66 met betrekking tot de 
auditcommissie en een amendement van de Partij van de Arbeid met betrekking tot de 
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auditcommissie. Tot slot de motie van Duurzaam Stichtse Vecht waarvan zo-even is afgesproken dat 
deze als eerste agendapunt wordt behandeld. 
Is de agenda verder akkoord?

Frank van Liempdt heeft een tweetal zaken. Bij agendapunt 13 staat dat hij heeft verzocht om dit 
voorstel te bespreken. Dat is correct. Dat hoeft echter niet vanavond. Hij had een verhaal van een 
kleine 20 tot 25 minuten hierover, maar hij heeft besloten om dat vanavond niet te houden. Wel heeft 
spreker daar nog een vraag over want in de besluitenlijst van de werksessie staat dat hij alleen 
spreektijd zou hebben over dit onderwerp en dat bevreemdt enigszins. Daaraan gekoppeld de vraag 
hoe het dan zit met de andere onderwerpen die als hamerstuk staan geagendeerd? Het zou zo maar 
eens kunnen dat hij een werksessie niet kan bijwonen en dat hij vooraf niet heeft kunnen aangeven 
dat hij het er in de raad over wil hebben. Het kan dan niet zo zijn dat hij niet over zo’n onderwerp in 
de raad het woord mag voeren. Een werksessie is niet een entiteit die kan bepalen wat we wel of niet 
in de raad gaan bespreken. 

De voorzitter merkt op dat het op verzoek van de heer Van Liempdt staat geagendeerd om de reden 
dat hij afwezig was bij de werksessie. In die zin heeft hij spreekrecht. Voor de andere fracties was het 
een hamerstuk en daarom neemt zij gevoeglijk aan dat dit de opmerking was naar aanleiding van de 
werksessie. De heer Van Liempdt had het kunnen bespreken maar hij geeft nu aan dat het een 
hamerstuk kan blijven.

Frank van Liempdt viel over het zinnetje ‘alleen spreekrecht voor de heer Van Liempdt’ en dat leek 
hem niet correct.

De voorzitter concludeert dat agendapunt 13 een hamerstuk is.

Frank van Liempdt heeft vanmiddag antwoord gekregen op schriftelijke vragen en daar zou hij zo 
meteen conform het Reglement van Orde nog nadere inlichtingen over willen inwinnen tijdens het 
mondelinge vragenuur.

De voorzitter zegt dat het dan de bedoeling is dat hij dat de volgende vergadering doet.

Frank van Liempdt wijst erop dat het Reglement van Orde zegt dat het de eerstkomende vergadering 
na de beantwoording is van de schriftelijke vragen en dat is vanavond. 

De voorzitter meldt dat de motie met betrekking tot agendapunt 16 op verzoek van de fractie van 
Breukelen Beweegt niet vanavond wordt geagendeerd. 
Kan agendapunt 7 als hamerstuk worden vastgesteld? Akkoord.
Kan agendapunt 8 als hamerstuk worden vastgesteld? Akkoord.
Kan agendapunt 13 als hamerstuk worden vastgesteld? Akkoord.

4 Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad 

De voorzitter merkt op dat door veel fracties veel vragen zijn gesteld. In principe was de gedachte dat 
deze vragen enige spoedeisendheid moeten hebben. Dat kan niet helemaal eruit worden gehaald 
gezien de hoeveelheid vragen, maar spreker verzoekt gezien de lange agenda om geen lange 
aanleidingen te houden bij de vragen en om zich te beperken tot het stellen van de vragen, zodat 
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daar een antwoord op kan komen. Daarbij begint zij bij de vragen van de PvdA omtrent de 
starterslening.

Ingrid Groenewegen heeft toch een kleine inleiding nodig. De PvdA heeft vragen over de afschaffing 
van de starterslening. De raadsleden ontvingen op 9 mei een raadsbrief van de griffie, gedateerd op 
28 april, waarin stond dat Stichtse Vecht starters op de woningmarkt niet gaat ondersteunen door 
middel van startersleningen en dat we daarmee tegelijk € 110.000,-- aan provinciale bijdrage aan de 
neus van de starters voorbij laten gaan. Ook als gemeente hadden we moeten investeren om deze 
regeling in stand te houden maar daar gaat het nu even niet om.
Navraag leert dat de provincie al langere tijd met Stichtse Vecht in gesprek is over dit gereserveerde 
bedrag. De PvdA is onaangenaam verrast dat de raadsleden hier pas informatie over ontvangen op 
het moment dat de ’deadline’ al is gepasseerd. Het provinciale bedrag stond immers tot 1 mei 
gereserveerd. Het instrument van startersleningen dient een voor Stichtse Vecht zeer relevant doel, 
namelijk het bevorderen van doorstroming op de huurmarkt door starters, met name jongeren, om die 
de gelegenheid te geven om in hun eigen streek een betaalbare koopwoning te betrekken. Als 
raadsleden hadden wij daar graag met het college van gedachten over willen wisselen, maar die 
kans is de raad ontnomen door als mosterd na de maaltijd met een raadsbrief te komen. 
Sinds wanneer wist het college dat vóór 1 mei besloten moest worden over het door de provincie 
gereserveerde geld? Wat is de reden dat de raad niet eerder is geïnformeerd of betrokken is geweest 
in de besluitvorming? Overweegt het college nog alternatieven om doorstroming op de huurmarkt te 
bevorderen en jongeren te faciliteren om in hun eigen gemeente te kunnen blijven wonen? Deze 
laatste vraag stelt de fractie ook omdat dit zou kunnen verduidelijken waarom het college de raad niet 
in deze afweging heeft betrokken. 

Wethouder Klaas Wiersema meldt dat de gemeente Maarssen, in tegenstelling tot Breukelen en 
Loenen, niet heeft deelgenomen aan het instrument van de startersregeling. Dat betekent dat het 
geld dat daarvoor beschikbaar was automatisch vanaf 1 januari van dit jaar zou zijn vervallen. De 
provincie heeft Maarssen destijds gevraagd wat ze gaat doen. Vanwege de herindeling is uitstel 
gekregen tot 1 mei. Dan is vervolgens de vraag hoe je dat gaat harmoniseren en of dat een 
bevoegdheid is van de raad of van het college. Het college heeft eigenlijk gezegd: Als de gemeente 
dat budget nog gaat gebruiken, waar leidt dat dan naar toe? Dat is ook te zien in de raadsbrief. Als je 
kijkt naar het landelijk gemiddelde van de aanvrager van een starterslening – geciteerd uit de brief – 
is er één aanvraag van € 1.500,-- en dat betekent dat je na ongeveer één kwartaal, ongeveer tien à 
twaalf leningen, door je budget heen bent. Als je dat wilt gaan doen, moet je een verordening 
vaststellen en van alles weer gaan organiseren. 
Toen heeft het college eigenlijk zich afgevraagd of dat nog wel zinvol is. Dan is het belangrijk dat je 
kijkt naar de woningmarkt. Het doel van een starterslening is de doorstroming van huur naar koop in 
een bepaalde doelgroep. Dat is een probleem dat je zeer beperkt oplost met startersregelingen. De 
gemeente heeft daar momenteel geen pasklaar antwoord op. Sommige gemeenten hebben in het 
verleden woonvisies vastgesteld en ideeën en we hebben hier met maatwerk, met constructies via de 
huisvestingsverordening, wel mondjesmaat wat starters kunnen laten doorstromen, maar niet in de 
aantallen die gewenst zijn. Dat is de belangrijkste reden waarom hier niet mee verder is gegaan. 

Ingrid Groenewegen vindt het prettig dat de wethouder nu de uitleg geeft die zij zo ontzettend graag 
had willen hebben voordat de beslissing is gevallen. Nu heb je een regeling weggegooid die we niet 
meer terugkrijgen, waarbij de wethouder ook aangeeft dat er niet zomaar goede alternatieven zijn. 
We hebben daarmee wel € 110.000,-- uit Maarssen aan onze neus voorbij laten gaan. De wethouder 
stelde al even de vraag of dit een raad- of een collegebevoegdheid is. De PvdA zou heel graag in dit 
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soort politieke keuzes gekend worden, voordat er regelingen zijn afgeschaft die we voorlopig niet 
meer terugkrijgen. Graag hier een meer adequate handelswijze in de toekomst. Dit is een gemiste 
kans.

Wethouder Klaas Wiersema zegt dat dit ook zal gebeuren. In een normale setting, bij het begin van 
een starterslening gaat een college altijd naar de raad. Nu hebben we te maken met twee gemeenten 
die daar wel aan deelnemen en eentje niet met een eindigend budget. Dan is dat een beetje 
ingewikkeld, maar spreker zal ervoor zorgen dat het college voortaan wat dat betreft eerder naar de 
raad gaat.

Frank van Liempdt memoreert dat in het verleden in de gemeente Maarssen veelvuldig de discussie 
is gevoerd over hoe de uitbreiding van horeca tegen te gaan en zelfs terug te dringen. De 
moeilijkheid lag veelal in het feit dat veel panden een zogenaamde dubbelbestemming hebben. Op 
de Bolensteinsestraat 22 heeft altijd horeca gezeten. De eigenaar wil dit pand verhuren ten behoeve 
van detailhandel. Wij hebben begrepen dat de gemeente niet wil meewerken aan deze 
bestemmingsplanwijziging en dat vinden wij een beetje vreemd. Is het niet zo dat detailhandel een 
lichtere bestemming is dan horeca en kan het college uitleggen waarom de gemeente erop staat dat 
er op de Bolensteinsestraat 22 horeca blijft en er geen winkel in mag? 
Een ander pand in dit kader waarvan de gemeente vindt dat er geen winkel in mag, is Parkweg 1. Er 
heeft hier toch altijd een winkel in gezeten? Wat is dan nu de bestemming van deze locatie? Wat zit 
er op dit moment op die locatie en waarom mag er van de gemeente geen detailhandel meer in? 

Wethouder Klaas Wiersema zegt dat als je kijkt naar het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht 
dat de raad van Maarssen in 2007 of 2008 heeft vastgesteld, je daar bepalingen ziet die je ook 
terugvindt in Loenen en Breukelen. Dan gaat het erom dat de gemeente de detailhandel wil 
concentreren in het centrum van het dorp en dat de horecamogelijkheden worden beperkt. 
Vervolgens is het zo dat het bestemmingsplan van oudsher een dubbelbestemming geeft. Zelfs vaak 
nog woningen, detailhandel en horeca of varianten daarop. Dat scheelt per dorp. Als je daar één 
bestemming afhaalt, heb je te maken met planschade en dat weerhoudt vaak gemeenteraden om dat 
te doen. Dat betekent dat je een dubbelbestemming gaat opleggen. Dat is ook gebeurd voor het pand 
Bolensteinsestraat 22. Dat heeft ermee te maken dat het van oorsprong een bestemming Horeca 
heeft en als die bestemming vervalt, wordt het Gemengde doeleinden II. Dat betekent 
dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, wonen en ambachtelijke bedrijven en iets 
dat daarop lijkt. Dit is een hele bewuste keuze, omdat je die detailhandel wilt concentreren in dat 
gebied. Het bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht kent overigens geen ontheffingsbepalingen 
om dit te wijzigen. Er ligt ook geen concrete aanvraag hiertoe. Dat is de reden dat het college er geen 
medewerking aan wil verlenen. 
Parkweg 1 is een beetje hetzelfde verhaal. Daar zit nu een nagelstudio in en spreker weet niet of 
daar in het verleden een winkel heeft gezeten. Ook hier geldt Gemengde doeleinden II. Liever geen 
detailhandel. Dat willen we concentreren in het dorp. Spreker hecht eraan om dit ook zo te houden. 
Het is erg belangrijk om de detailhandel te concentreren in het dorp want dat versterkt elkaar en dat 
hebben we nodig in de verschillende dorpen.

Frank van Liempdt stelt dat wanneer de wethouder de situatie met betrekking tot Parkweg 1 in 
ogenschouw neemt en of de wethouder weet waar Parkweg 1 ligt. Er zat namelijk vroeger een 
fietsenwinkel in, Boeijenga. Als de wethouder dan een stukje verderop kijkt en naar de overkant kijkt 
en nog een stuk verderop richting Termeerweg, ziet de wethouder daar nog meer winkels. Het 
argument, we willen die winkels concentreren, lijkt een beetje een achterhaald argument. Het past 
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namelijk exact in de setting in de straat om daar detailhandel toe te staan. Spreker verzoekt de 
wethouder om er nog eens naar te gaan kijken of er een mogelijkheid is om dat toe te staan. 
Wat betreft Bolensteinsestraat 22 zegt de wethouder dat is gekozen voor horeca of dienstverlening. 
Als de portefeuillehouder daar niet anders over gaat denken, zal daar horeca blijven. Dat is niet in het 
belang van de inwoners. Een mooie winkel daar is beter voor het dorpsaangezicht. 

De voorzitter wijst erop dat de doelstelling is om vragen te stellen en dat na het antwoord van de 
wethouder korte aanvullende vragen mogen worden gesteld en geen ’statements’.

Frank van Liempdt merkt op dat de wethouder het heeft gehad over planschade. Deze eigenaar wil 
vrijwillig dat die horecabestemming eraf wordt gehaald ten faveure van detailhandel. Dat kan in het 
kader van de geschiedenis. Dit zou op de steun van de wethouder moeten kunnen rekenen.

Wethouder Klaas Wiersema zegt dat van een goed wethouder mag worden verwacht dat hij van te 
voren nadenkt of hij de vraag positief kan insteken en dat gewoon het bestemmingsplan wordt 
veranderd. Hij wijst erop dat de omstandigheden gelijk zijn aan die in 2008. Je hebt altijd verspreid 
winkels in je dorp. Je praat niet vanuit een blanco situatie. Je praat vanuit een gegroeide situatie. Je 
ziet winkels verdwijnen uit kernen. We willen dat met z’n allen niet en we spreken met elkaar af – 
althans de raad van Maarssen heeft dat gedaan – dat we die winkels willen concentreren. Dan moet 
je ook niet incidenteel daarvan afwijken, want dat is dan iets dat van je afgaat. Dat heb je dan op een 
gegeven moment niet meer onder controle en dat is geen goede zaak voor Maarssen. 
De heroverweging is gemaakt en spreker blijft van mening dat dit niet wenselijk is. 

Ron Druppers is bevreemd over het antwoord van de wethouder. Zijn fractie is eveneens van 
mening …..

De voorzitter wijst erop dat de heer Druppers alleen een vraag mag stellen en geen ’statement’ kan 
afleggen. Anders moet hij het onderwerp in een werksessie agenderen en dan is het een 
bespreekpunt. Zeker gezien het feit dat er nog veel vragen zijn, wil spreker hier strikt in zijn 
vanavond. 

Ron Druppers zegt dat dit misschien maar op korte termijn moet gebeuren. 

Frank van Liempdt merkt op dat enige tijd geleden door de interim-griffier is besloten dat zijn 
fractiesecretariaat niet de openbare stukken in de leeskamer mocht inzien. Die baseerde dat besluit 
op het Reglement van Orde waarin staat dat de leeskamer alleen toegankelijk is voor raadsleden en 
wethouders. Nu is gebleken dat burgerwerksessieleden wél toegang hebben tot de leeskamer en dat 
bevreemdt zijn fractie. Daar staat niets over in het Reglement van Orde. Nu is het niet zijn bedoeling 
om burgerwerksessieleden de toegang tot de leeskamer te ontzeggen, maar zijn fractiesecretariaat 
dient in de gelegenheid te worden gesteld om de ook aan zijn partij gerichte openbare stukken in te 
zien. Het kan nooit de bedoeling zijn van de interim-griffier dat er elke week een Wob-verzoek 
binnenkomt om die stukken in te zien. Kan zijn fractiesecretariaat morgen alle “openbare” stukken die 
ook in de leeskamer te vinden zijn, komen inzien? Het maakt niet uit op welke locatie. Het hoeft niet 
in de leeskamer als de interim-griffier dat per se niet wil. Het mag ook ergens anders, maar zijn partij 
wil ze nog deze week kunnen inzien. 

De voorzitter meldt dat het Wob-verzoek in behandeling is bij de griffier en daarom geeft zij hem kort 
het woord. 
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De griffier zegt dat hij destijds zijn beslissing heeft genomen op grond van het onderliggende 
Reglement van orde. De vragen die daaronder liggen – er is een officieel Wob-verzoek ingediend – 
worden juridisch getoetst. Daarop kan niet worden vooruit gelopen. Zodra het juridische advies 
binnen is, zal dat worden meegenomen in het antwoord dat de heer Van Liempdt krijgt. 

Frank van Liempdt meldt dat er geen Wob-verzoek is ingediend om zijn fractiesecretariaat de stukken 
van de leeskamer te mogen laten inzien. Dat heeft de interim-griffier ook zo gemaild. Het Wob-
verzoek ging over de inhoud van de leesmap. Die wil zijn fractiesecretaris inzien. Er ligt geen Wob-
verzoek over toegang tot de leeskamer. Dit speelt nu al ruim anderhalve maand. Ook 
burgerwerksessieleden en inwoners moeten ergens de openbare stukken van de raad kunnen inzien. 
Het kan niet zo zijn dat er op de leeskamer stukken zijn die alleen voor de raadsleden zijn te lezen, 
voor zover ze niet geheim zijn. De openbare stukken dienen voor iedereen te zijn in te zien. Dat moet 
deze week worden geregeld. 

De griffier herhaalt dat hij heeft gehandeld in het vertrouwen dat hij het Reglement van Orde goed 
heeft toegepast. Daarin staat dat er voor de raadsleden stukken zijn die voor hen ter inzage zijn 
gelegd. Daar heeft hij naar gehandeld. Dat betekent dat het niet een locatie is of een map is die voor 
iedere burger toegankelijk is. Dat is een ander circuit en hij heeft aan de heer Van Liempdt uitgelegd 
hoe dat zit. Iedere burger kan – naast de stukken die voor de raadsleden ter inzage liggen -  ook aan 
zijn trekken komen wat dat betreft. Dat gebeurt door het ter inzage leggen van stukken voor burgers. 

Frank van Liempdt zegt dat vanmiddag de beantwoording is gekomen op schriftelijke vragen, door 
zijn partij ingediend. Dat ging over de politiebezetting bij Koninginnedag. Hij licht er één antwoord uit 
want dat begrijpt hij niet. We hebben dezelfde dag kunnen constateren dat er te weinig politie op 
straat was en dat wordt ook gedeeltelijk erkend in de beantwoording. Alleen, en dan gaat het om 
antwoord 2: “De minimale bezetting in de middag is het gevolg geweest van extra verplichte levering 
van personele capaciteit aan de mobiele eenheid naast de reeds ingeplande personele capaciteit 
voor Koninginnedag in Maarssen. Dit verzoek voor extra capaciteit voor de mobiele eenheid is daags 
voor Koninginnedag binnengekomen. Ondanks de minimale bezetting in de middag was de politie 
voldoende in staat om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Bij calamiteiten zou er binnen 
tien minuten mobiele eenheid beschikbaar zijn geweest.”
Had de aanvraag voor de mobiele eenheid te maken met de voetbalwedstrijd op zondag wellicht? 
Spreker kan zich moeilijk voorstellen dat de dag daarvoor ineens mobiele eenheid opgeroepen wordt 
voor een evenement dat de volgende dag gehouden wordt als Koninginnedag, omdat men niet weet 
of het uit de hand loopt of niet. 
De inzet van mobiele eenheid staat in de top van de geweldspiraal. Het is niet voor niets zo dat er bij 
voetbalwedstrijden geen mobiele eenheid in het stadion zichtbaar aanwezig is. Dat is om agressie 
tegen te gaan. De voorzitter geeft een antwoord dat er niets aan de hand is; dat er binnen tien 
minuten de mobiele eenheid kan zijn. Dat zou betekenen dat bij een klein opstootje op straat ineens 
een peloton ME-ers de straat op komt. Als zij wil dat de zaak uit de hand loopt, moet zij dat vooral 
onderdeel van beleid maken. Dat is niet juist.
Kan de voorzitter nogmaals uitleggen waarom zij ervoor heeft gekozen om binnen tien minuten als 
achtervang mobiele eenheid inzetbaar te hebben om de veiligheid op Koninginnedag te waarborgen? 

De voorzitter is van mening dat de heer Van Liempdt er verkeerde conclusies aan verbindt gezien de 
manier waarop hij het uitlegt. Het gaat er alleen om dat de openbare orde en veiligheid op die manier 
goed te handhaven was. Als zich een ernstige calamiteit zou voordoen, die vraagt om politie-inzet, 
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was er dus achtervang geregeld. Ook heeft de heer Van Liempdt kunnen lezen bij de beantwoording 
van de volgende vraag dat het Utrechtse korps dan ook politie-eenheden zou inzetten. 

Frank van Liempdt stelt dat de voorzitter het heeft over grote calamiteiten. Een klein opstootje wordt 
opgelost door dienders ter plaatse. Als de dienders niet ter plaatse zijn, zou het risico kunnen 
bestaan dat die calamiteit niet wordt opgelost. De ME komt bij een grote calamiteit. Dan hebben de 
handhavers ter plaatse al gefaald. Als zij niet ter plaatse zijn – als Maarssen door het oog van de 
naald is gekropen – is zijn vraag op zich terecht geweest. Als je achtervang een peloton ME-ers is als 
het uit de hand loopt, heb je in het tussentraject niets op straat gehad om het niet zo ver te laten 
komen dat het uit de hand loopt. Graag daarover in het vervolg beterschap.

De voorzitter laat die conclusie aan de heer Van Liempdt, want dat zou inhouden dat als ME-ers 
nodig zijn ze er alleen maar op los kunnen slaan. Het zijn gewoon agenten die een heleboel meer 
kunnen dan dat. 

Bertine Oosthoek merkt op dat de bespreking van de planontwikkeling op het landgoed Nijenrode is 
verschoven naar de maand september. De CDA fractie wil toch graag een vraag hierover stellen 
omdat zij hierover is benaderd door enkele inwoners. Volgens hen zou de gemeente namelijk een 
procedurefout hebben gemaakt en hierover schriftelijk zijn aangesproken door de provincie. De 
fractie hoort graag of dit klopt en zo ja, verzoekt het college de betreffende brief openbaar te maken.

Wethouder Pieter de Groene zou het antwoord heel kort af kunnen doen met de melding dat er geen 
sprake is van een procedurefout maar hij zal dat toelichten. Er leefde het misverstand dat de 
gemeente Breukelen eind 2010 een ruimtelijke visie heeft vastgesteld en vervolgens ter inzage heeft 
gelegd zonder consultatie van de provincie. Dit is niet juist. De raad van de gemeente Breukelen 
heeft slechts ingestemd met een conceptvisie. De definitieve vaststelling vindt pas plaats – en daar 
zijn we vandaag nog steeds niet – na beschouwing van de inspraakreacties, de uitkomsten van het 
verkeersonderzoek en de uitkomsten van het overleg met de provincie. Recent is deze ambtelijke 
provinciale reactie ontvangen. 

Bertine Oosthoek verzoekt in het kader van de duurzaamheid de wethouder van sport, de heer 
Van der Horst, om de afvalscheiding extra onder de aandacht te brengen van de sportverenigingen. 
Het college heeft eerder aangegeven acties te willen ondernemen om de afvalscheiding in de 
gemeente te doen toenemen. Het CDA ziet met name kansen op het gebied van de inzameling van 
plastic flesjes. Op en rond de sportvelden wordt een enorme hoeveelheid sportdrank in plastic flesjes 
geconsumeerd. De flesjes eindigen na gebruik helaas bij het verzamelafval naast het karton en 
overig kantineafval. Het CDA verzoekt wethouder Van der Horst om onder het motto ´be smart, houd 
plastic apart´ met name de jeugd te stimuleren om het afval te gaan scheiden. Hiertoe zou hij 
bijvoorbeeld bij openingen van toernooien of bij feestjes van jubilerende verenigingen 
inzamelingsbakken of zakken kunnen verstrekken, samen met promotiemateriaal van 
NederlandSchoon.nl. Tevens zou afvalscheiding opgenomen kunnen worden in de gedragsregels 
voor sportclubs. Respect voor het milieu. Het CDA verzoekt de wethouder of het mogelijk is om het 
startschot voor deze campagne te geven op zaterdag 11 juni a.s. als hij de opening verzorgt van het 
jubilerende open toernooi van de tennisvereniging in Breukelen. Omdat het CDA erg staat voor 
persoonlijke verantwoordelijkheid, biedt spreker hierbij haar assistentie op die dag aan.

Wethouder Vital van der Horst staat heel positief tegenover het voorstel. We hebben hier wel te 
maken met bedrijfsafval en soms met beheerders die het gepacht hebben. Daarover moet dus even 
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een gesprek worden gevoerd met de diverse kantines, maar spreker is op 11 juni aanwezig. Hij zal er 
aandacht aan schenken en in de contacten die hij regelmatig heeft op de sportparken in het weekend 
dit gesprek aangaan in de loop van het jaar. De meeste sportclubs hebben nog een enkel toernooi en 
dan gaat alles dicht. Daarom zal hij er aan het eind van het jaar op terugkomen, maar we zien elkaar 
in ieder geval op 11 juni. 

Bertine Oosthoek zegt dat de website van de gemeente er aantrekkelijk uitziet en hij wordt steeds 
vaker, gelukkig, effectief geraadpleegd. Het CDA verzoekt het college om op die gemeentelijke 
website ook tijdig aandacht te schenken aan evenementen die gefaciliteerd worden door de 
gemeente, zoals bijvoorbeeld De Beursvloer in Breukelen op 22 september, de jaarlijkse Dudok de 
Wit herdenking op 1 oktober en de Week van de Dialoog die door Stichting Dialoog Stichtse Vecht in 
de maand november wordt georganiseerd. Een summiere opsomming, want gelukkig vinden er heel 
veel evenementen in de gemeente plaats, maar naast het cultuurfestival is er genoeg te noemen en 
het zou fijn zijn als het allemaal is te vinden op de website. 

Wethouder Gera Helling dankt voor de positieve woorden over de website. Dat klinkt als muziek in de 
oren. Het verzoek is intern in de organisatie gelegd om de evenementen tijdig bekend te maken. Er 
wordt dus aan gewerkt. 

Jos van Nieuwenhoven meldt dat het winkelcentrum Zwanekamp op dit moment redelijk te maken 
heeft met overlast, intimidatie, inbraak, ramkraken enz. Klopt het dat de gemeente geen paaltjes of 
betonblokken wil plaatsen op het laatste stukje voor het winkelcentrum, zodat ramkraken niet meer 
mogelijk zijn en zo ja, waarom niet? Is het juist dat onze gemeente beschikt over één of meerdere 
mobiele camera’s en zo ja, kunnen deze camera of camera’s worden ingezet om de overlast nabij het 
winkelcentrum tegen te gaan? Kan het college aangeven of er al maatregelen zijn of worden 
genomen om de overlast te verminderen en welke middelen de gemeente heeft om overlast tegen te 
gaan? 

De voorzitter legt uit dat de lijn van de gemeente altijd is geweest dat waar het ramkraakpaaltjes 
betreft dit de verantwoordelijkheid van de ondernemer is. De veiligheid in en om de onderneming is 
aan de ondernemer zelf. Uiteraard zal daar waar vergunningen nodig zijn de gemeente daar 
medewerking aan verlenen. Daar waar het eventueel gewone paaltjes of afzettingen zou betreffen, 
kan in overleg met de afdeling Wijkbeheer bekeken worden of dat inpasbaar is. 
Het klopt dat de gemeente beschikt over één mobiele camera. Op dit moment vindt er overleg plaats 
met het openbaar ministerie of deze camera wellicht in Zwanekamp ingezet kan worden. 
Gisteren heeft overleg plaatsgevonden tussen de wijkcommissie, de gemeente en de politie om te 
bespreken wat eventuele maatregelen kunnen zijn. Er wordt gekeken of die camera ingezet kan 
worden. Daarvoor is een beslissing van het openbaar ministerie nodig. Voorts wordt er in ieder geval 
door de politie extra surveillance ingezet. Dat moet op dit moment zichtbaar zijn. Daarnaast blijft 
woninginbraak een thema waar landelijk en regionaal het hoofd over wordt gebogen; hoe dit ook via 
andere methodes zou kunnen worden aangepakt. Dat wordt ook een belangrijk onderwerp in het 
gesprek dat na de zomer gevoerd gaat worden over het nieuwe integrale veiligheidsplan. 

Cock van der Kaaij wil van het college weten wat zij van plan is of al doet met Utrecht 2040. Utrecht 
2040 is het strategische plan van de provincie Utrecht om samen te zorgen voor een duurzame en 
aantrekkelijke regio. Stichtse Vecht hoort daar volgens DSV een proactieve rol in te spelen. Volgens 
het boekje en de strategienota die vast iedereen kent van Utrecht 2040 wordt er beweerd dat 
duurzaam en aantrekkelijk zijn van de provincie een lonkend perspectief is voor velen, zowel 
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inwoners als ondernemers, aldus Gedeputeerde Staten in oktober 2010. Het is een strategie die 
levend is, die geen blauwdruk is maar wel een kompas voor het handelen. Stichtse Vecht heeft te 
maken met de koers van dat kompas. Sommige dingen overkomen ons en op andere momenten 
kunnen we invloed uitoefenen op de koers. 
Concrete zaken die daar lopen – en dat gaat dus niet alleen over 2040 maar ook over een veel 
nabijere periode – daarin is Utrecht. Dat is klimaatneutraal en klimaatbestendig geworden. Het gaat 
over jeugd, het gaat over de Utrechtse landschappen. Denk aan de Heuvelrug en het Groene Hart. 
Het gaat over de omgang met krimp en over de vergrijzing. Het gaat over de transitie van 
kenniseconomie naar duurzaamheidseconomie. Er bestaat op dit moment een Utrecht 2040 netwerk. 
Je denkt dat wellicht misschien een half jaar eerder of later daaraan beginnen niet zo urgent is, maar 
juist nu worden er strategische allianties gevormd, worden nieuwe keuzes gemaakt juist ook door 
bezuinigingen. Vandaar dat spreker daar vandaag aandacht voor wil vragen.
Wellicht denkt het college dat de gemeente Stichtse Vecht al via het BRU aanwezig in dat netwerk. 
Dat klopt en je ziet meteen de ’mismatch’ tussen BRU en het bestaansrecht van Stichtse Vecht. Het 
BRU is een stadsregio met wettelijk verplicht een focus op grootstedelijke zaken. Stichtse Vecht is 
juist ontstaan om daar tegendruk aan te leveren. De groene buffer tussen Utrecht, Amsterdam en 
Schiphol immers. Stichtse Vecht kan laten zien dat we ondertussen inderdaad die grote en krachtige 
gemeente zijn en dat we creatief en innovatief kunnen of willen zijn in dit soort processen. 
Gevraagd wordt in dit document om samen met regiopartners tot cocreatie te komen. Uiteraard 
snappen wij wat hiermee bedoeld wordt en we gaan volgaarne die uitnodiging en uitdaging aan, 
toch? 

Wethouder Piet Ploeg geeft aan dat Utrecht 2040 gaat over duurzaamheid in zijn volle breedte. De 
heer Van der Kaaij heeft innovatieve kenniseconomie nog niet genoemd  en ook de bereikbaarheid, 
het project Wonen, werken en recreëren nog niet genoemd. In het coalitieakkoord heeft 
duurzaamheid binnen de gemeente Stichtse Vecht een prominente rol. Als de heer Van de Kaaij 
straks de uitwerking van het coalitieakkoord in het collegeprogramma ziet, ziet hij dat duurzaamheid 
daar nog een meer prominente rol in krijgt. Er is dus een behoorlijke overeenstemming in doelen. 
Daarnaast wil de gemeente Stichtse Vecht natuurlijk een hele stevige positie in de regio innemen als 
derde gemeente van deze provincie. Wij hebben daar dus medeverantwoordelijkheid voor en het 
hemd is nader dan de rok. Zaken die Stichtse Vecht direct aangaan. 
Voor alle duidelijkheid, we zijn een grote en krachtige gemeente maar we zitten nog een beetje in de 
groei na vijf maanden en we hebben daar dus even wat tijd voor nodig. We werken aan de 
versterking van onze strategische positie. Daar hoort dit natuurlijk ook bij. In de presentatie van de 
gemeentesecretaris in de vorige werksessie is nadrukkelijk aangegeven dat dit ook een 
ontwikkelingstraject voor ons aangeeft. Maar gaat u er maar van uit dat bij de uitwerking van het 
coalitieakkoord en collegeprogramma wij altijd zullen kijken naar de ontwikkelingen in de provincie en 
de rol die wij daarin kunnen nemen, maar wel passend in de groeifase waar we nu in zitten. 

Cock van der Kaaij vraagt wanneer Stichtse Vecht proactief participeert in Utrecht 2040. Spreker 
verneemt van de provincie, van zowel GS leden als de projectleider dat zij met smart wachten op de 
inbreng van Stichtse Vecht en ze zijn graag bereid om bijvoorbeeld in september/oktober naar een 
werksessie te komen om tekst en uitleg te geven om over mogelijke rollen en verwachtingen van 
Stichtse Vecht te kunnen spreken. Lijkt u dat wat?

Wethouder Piet Ploeg had het prettiger gevonden als dit smart ook met hem was gedeeld, want dat is 
tot nu toe niet gebeurd. Er zullen contacten worden gelegd met de provincie om te bekijken wat in 
gezamenlijkheid kan worden gedaan. 
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De voorzitter meldt dat in het kader van versterking van strategische positie een deel van het college 
vanmiddag op een lezing is geweest op Nijenrode van professor Herman Wijffels. Niet zal worden 
geprobeerd om dat te reproduceren maar hij hield een verhaal over de economische crises, de 
bankcrises, waar het vandaan kwam, van de val van de Berlijnse muur tot duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Hij vond duurzaamheid niet zo’n goede term. In Nederland houdt het dan voor veel mensen na de 
eerste vier letters op. ’Sustainebility’ of houdbaarheid zou eigenlijk beter zijn. Wellicht kan DSV daar 
wat mee in de titel van de fractie als Herman Wijffels dat zegt. 
Straks gaat het over de auditcommissie. De heer Wijffels vertelde dat uit onderzoek bleek dat slechts 
vijftig procent van het potentieel van werknemers benut wordt in organisaties. Het hele systeem 
moest op de kop waaronder toezicht- en auditcommissies. Hij vond dat het goed zou zijn als 
auditcommissies niet alleen kijken naar ’profit’ maar ook naar ’people’ en ’planet’. 
Nagegaan wordt of de lezing op papier beschikbaar is zodat de raadsleden dit kunnen nalezen want 
het was heel inspirerend. 

5 Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 26 april 2011

De voorzitter meldt dat de heer Van der Kaaij heeft aangegeven dat op pagina 1 zijn afwezigheid 
dient te worden vermeld. Dat was met kennisgeving.

Met inachtneming van het vorenstaande worden de notulen conform het voorliggende concept 
vastgesteld.

6 Ingekomen stukken en mededelingen

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform de voorgestelde 
wijzen van afdoening.

18. Motie van Duurzaam Stichtse Vecht inzake locatie hoogspanningsstation

De voorzitter meldt dat alle raadsleden een exemplaar van de motie per e-mail hebben gehad maar 
dat er nog een kleine aanpassing op is en de heer Van der Kaaij dat zal toelichten.

Cock van der Kaaij praat in de lijn van de heer Wijffels graag over duurzame ontwikkeling. Dat is 
nooit af en zo kan je Duurzaam Stichtse Vecht ook lezen. Ondertussen wordt een gewijzigde versie 
van best een lastige motie uitgedeeld. Spreker heeft vaker een motie opgesteld. Je doet een paar 
rondjes heen en weer en dan kom je tot een bepaalde vorm van consensus. Dit was er één van als 
één persoon of partij iets wijzigt, je aan de andere kant weer iemand anders verliest. In de stemronde 
zal wel duidelijk worden hoe dit rondje gaat eindigen. De motie is alleen gewijzigd in de opdracht aan 
het college. In plaats van 1 tot en met 4 krijgt de raad nu een versie met A tot en met E. In de kop 
staat motie (gewijzigd). 
Op dit moment zien wij dat het college en de raad (en voor veel mensen is dat gewoon de gemeente) 
op één lijn zitten en geen hoogspanningsstation willen binnen de gemeentegrenzen op het 
grondgebied van Stichtse Vecht. Het is goed om nu aan de inwoners te laten zien waar we als 
gemeente staan. Daarvoor is deze motie bedoeld. 
Het enige discussiepunt is eigenlijk hoe we als gemeente uitvoering kunnen geven aan het 
uitgangspunt: ”Basta, tot hier en niet verder.” Er is al genoeg infrastructuur op ons grondgebied. We 
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hebben al wat last van van alles en nog wat en omwille van landsbelang doen we dat deels graag 
maar de lust voor ons valt soms tegen. Het is geen gemakkelijke discussie die we zo meteen gaan 
voeren want ook in dit geval hebben we geen zeggenschap over deze ingreep op ons grondgebied. 
De geschiedenis kan zich herhalen. Zoals gebeurd is met de verdubbeling van het spoor, met de 
verdubbeling van de A2, met extra vliegverkeer boven ons hoofd, met gevaarlijke transporten op 
weg, water en spoor. Het grote verschil met vroeger (voor 1 januari van dit jaar toen we drie relatief 
kleine gemeenten waren) is dat we nu pretenderen een grote krachtige gemeente te zijn. Weliswaar 
nog in opbouw en in groeifase maar Stichtse Vecht heeft zijn bestaan als groene buffer tussen 
Amsterdam, Utrecht en Schiphol te danken aan het willen zijn van die groene buffer. Dat schept 
verwachtingen en verplichtingen. We moeten het groene karakter beschermen en versterken. Het 
moge duidelijk zijn dat een hoogspanningsstation daar niet in past. 
Stap 1 zou moeten zijn dat we initiatiefnemer Tennet en het Rijk vragen om nut en noodzaak van dit 
hoogspanningsstation aan te tonen. Er is de laatste jaren veel veranderd in de energiewereld. 
Decentrale opwekking zal groeien van vijf naar dertig procent, is de bedoeling. Het gaat vooral over 
duurzame energie, maar ook over warmtekrachtkoppeling, microwarmtekracht en dat soort zaken. 
Hiervoor zijn sterkere netten nodig op wijk- en stadsniveau, maar niet op landelijk niveau. Slimme 
meters komen er aan. Die zorgen er voor dat het landelijk minder en kleinere piekbelastingen te 
verduren krijgt. Zojuist is een geslaagde proef in Groningen afgerond en in Breda komt een nieuwe 
wijk met slimme energienetwerken. Allemaal argumenten om niet meer te investeren in 
hoogspanningsnetten, in oude techniek.
Verder schermt Tennet met zijn n-2 benadering. Weinig mensen begrijpen dat en slikken dat voor 
zoete koek. De bedoeling van de n-2 benadering is dat van het hele elektriciteitsnetwerk er twee 
systemen kunnen uitvallen. Er mogen twee catastrofes tegelijk zijn en dan moet nog steeds de 
volledige energievoorziening op peil blijven. Voor het grootste deel van Nederland is echter n-1 de 
norm. Ook als er één catastrofe gebeurt, moet het systeem in de lucht blijven. In grote gebieden geldt 
de norm n-0. Denk even terug aan de Bommelerwaard waar in december 2007 een Apache 
helikopter tegen een hoogspanningslijn aan vloog. Dagenlang zat het gebied daar zonder stroom. 
Daar was dus helemaal geen reserve. Waarom moeten wij hier n-2 hebben? Voor zover bekend is 
dat geen politieke beslissing en is dat geen technische noodzakelijkheid. 
Vandaag werd ook bekend dat dit kabinet een voortrekkersrol wil vervullen in het benutten van de 
mogelijkheden van de slimme meter, waardoor er dus ook minder noodzaak is voor sterke 
hoogspanningsnetten. Allemaal kansen voor Stichtse Vecht. De innovaties zijn namelijk op komst. De 
provincie Utrecht heeft als ambitie om klimaatneutraal te worden. Daar hoort veel decentrale 
opwekking en minder behoefte aan grote hoogspanningsnetten bij. Tennet gebruikt overigens in zijn 
prognoses dat soort zaken niet en ook de hele onderbouwing, waarom hier een 
hoogspanningsstation moet komen, is mager en/of achterhaald. 
Graag hoort spreker van de raadsleden of er opmerkingen of aanvullingen zijn. Die kunnen dan 
aanleiding zijn om constateringen en overwegingen uit de motie aan te passen. 

De motie luidt als volgt:
“De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2011,
Constaterende dat:
 de gemeente Stichtse Vecht al zwaar belast is met belangrijke infrastructuur op het gebied van 

autoverkeer, treinverkeer, scheepverkeer, luchtverkeer, telecommunicatie, energievoorzieningen 
en buisleidingen;

 de bevolking hierdoor al bloot staat aan grote geluidbelasting, matige luchtkwaliteit, risico’s van 
gevaarlijke stoffen en verlies aan ruimtelijke kwaliteit;
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 het Rijk een hoogspanningsstation wil toestaan in het veenweidegebied west van de A2 en 
overwegende dat:

 de positie van de gemeente Stichtse Vecht als derde gemeente in de provincie Utrecht en de 
grootste Groene Hartgemeente van de provincie Utrecht verplicht tot het innemen van een 
duidelijke stellingname ten opzichte van (nieuwe) infrastructuur en nieuwe ingrepen;

 het zijn van een groene buffer tussen Utrecht, Schiphol en Amsterdam het te beschermen en te 
versterken bestaansrecht van de gemeente is;

 het hoogspanningsstation op de locatie Kortrijk inbreuk maakt op een beschermd 
snelwegpanorama;

 nut en noodzaak van een hoogspanningsstation veranderd is in acht jaar: elektriciteitsgebruik 
heeft zich anders ontwikkeld dan verwacht, er zijn snelle ontwikkelingen op het gebied van 
decentrale elektriciteitsopwekking, smart grids en slimme meters;

 het beroep doen op urgentie na acht jaar dus niet meer geloofwaardig is;
 in lokale kranten te lezen is dat de keuze van het college om zich tegen alle locaties uit te 

spreken niet begrepen wordt;
draagt het college op:
A. belanghebbenden mede te delen dat de raad van Stichtse Vecht geen extra 

hoogspanningsstation op het grondgebied van Stichtse Vecht wenst;
B. hierover actief met bewoners (organisaties), andere overheden (met name provincie Utrecht) en 

de raad te communiceren;
C. met de raad in gesprek te gaan nadat op onafhankelijke wijze de onontkoombaarheid van een 

hoogspanningsstation in de gemeente Stichtse Vecht aangetoond is;
D. waarna de raad alleen onder nog te bepalen voorwaarden kan instemmen met een locatie 

tussen A2 en Amsterdam-Rijnkanaal;
E. belanghebbenden mede te delen dat locatie Kortrijk door de raadscommissie van Breukelen in 

maart 2008 afgewezen is en dat toentertijd een voorkeur is uitgesproken voor de locatie Laan 
van Duuring.

En gaat over tot de orde van de dag.

Linda Hogeveen zegt dat er nogal wat voorbereiding vooraf is gegaan aan het werk van de heer 
Van der Kaaij. Namens een aantal partijen kan zij in ieder geval zeggen dat zij ook voor het 
standpunt zijn van geen hoogspanningsstation in de gemeente. Vervolgens komt het aan op de 
nuances die worden gehanteerd. Inmiddels zijn een aantal partijen met elkaar in overleg en daarom 
vraagt zij een schorsing aan om de laatste puntjes op de i te zetten. Er kan dan namelijk een nieuwe 
motie neergelegd worden. 

De voorzitter vraagt of het dan handig is dat voor de schorsing de wethouder het standpunt van het 
college duidt en het verslag dat de raad heeft gekregen.

Wethouder Klaas Wiersema meldt dat op tafel ligt een verslag van een bestuurlijk overleg. Daar is al 
vaker om gevraagd. Het ministerie wilde dat pas vrijgeven als het was geaccordeerd met 
handtekeningen. Het is goed dat het er nu is, want er was een beeldvorming over het gesprek dat 
geen recht deed aan de inhoud. Nu ligt het gelukkig vast. 
De gemeente heeft gezegd dat geen van de drie onderzochte locaties aanvaardbaar is. Dan lees je 
in de pers dat dat makkelijk is omdat je dan je vingers niet brandt, maar daar zit een argumentatie 
achter. De raadsleden hebben de persberichten gezien en de motivatie. Als je kijkt wat er allemaal 
gebeurt in dit gebied, zien we het onevenredig belast met allerlei zaken op het gebied van 
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infrastructuur, spoor, transport gevaarlijke stoffen enz. Dan is dit standpunt het beste standpunt, maar 
dat mag de raad ook van het college verwachten. 
Het is van belang dat helder moet zijn dat raad en college voor zover spreker dat kan inschatten op 
dit moment op één lijn zitten. Dat moeten we vasthouden, want dat is de enige manier om resultaat te 
bereiken. 

De voorzitter schorst de vergadering.

De voorzitter heropent de vergadering. 

Linda Hogeveen meldt dat de schorsing is aangevraagd door een aantal partijen die het niet geheel 
eens waren met de motie, zoals die er lag van de heer Van der Kaaij. We hebben nu met veel 
partijen de koppen bij elkaar gestoken en we zijn met een meerderheid tot een overeenkomst 
gekomen. Essentieel is dat een meerderheid toch vond dat we geen locatie moeten aanwijzen. De 
zin in de motie van de heer Van der Kaaij over de Laan van Duuring is er onder andere uit. De 
strategie daarachter is dat als je zegt tegen te zijn – en het college heeft dat ook al gedaan – je niet al 
een locatie aan moet wijzen als alternatief, want dan zwak je je eigen motie af. 
De heer Van der Kaaij zal de aangepaste en ondertekende motie nogmaals uitleggen.

Cock van der Kaaij constateert dat alle partijen minus de ChristenUnie-SGP de motie hebben 
getekend. Het komt er op neer dat het college wordt opgedragen om:
A. belanghebbenden mede te delen dat de raad van Stichtse Vecht geen extra 

hoogspanningstation op het grondgebied van Stichtse Vecht wenst;
B. dat het college hierover actief met bewoners(organisaties), andere overheden (met name 

provincie Utrecht) en de raad gaat communiceren;
C. met de raad in gesprek te gaan nadat op onafhankelijke wijze de onontkoombaarheid van een 

hoogspanningstation in de gemeente Stichtse Vecht aangetoond is.
Dit betekent dat de punten D en E van de gewijzigde motie bij deze zijn vervallen en dat deze 
opdracht inhoudt – vandaar dat die vandaag wordt aangenomen – dat het college zo snel mogelijk 
weer in gesprek moet gaan met het ministerie en Tennet, zodat ook de informatieavond die 27 juni is 
gepland in het Van der Valkhotel in Breukelen zo optimaal mogelijk verloopt voor de doelen van 
Stichtse Vecht. 

De voorzitter concludeert dat met de opdracht wordt gevraagd of het college in gesprek wil gaan met 
Tennet en het ministerie om het standpunt van de gemeenteraad te delen, om eigenlijk het standpunt 
van het college daar te herhalen en dat ze kunnen verwachten dat dit ook wordt ingebracht op de 
betreffende avond die volgt. 

Cock van der Kaaij vult aan dat wellicht de suggestie uit het gespreksverslag is te halen of uit 
interviews in de krant dat de gemeente toch procedureel zal meewerken aan een aanwijzing die 
uitdraait op realisatie op Kortrijk. Dat het college alle mogelijke moeite doet om dat te voorkomen en 
in eerste instantie ervoor zorgt dat Tennet en het Rijk nut en noodzaak van het hoogspanningstation 
gaan aantonen, maar wél in gesprek blijven. 

De voorzitter constateert dat het tweede dat de heer Van der Kaaij zegt niet in de opdracht staat. Dat 
zou vervolgstap twee zijn, want dan gaat spelen dat de gemeente juridisch niet in beroep kan tegen 
datgene wat het Rijk wenst. Met de wet die destijds is aangenomen, is dit een exclusieve 
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bevoegdheid geworden van het Rijk die daarin een afweging maakt in het algemeen belang. Dit om 
de positie van de gemeente helder te hebben naar de publieke tribune toe. 

Cock van der Kaaij vult aan dat de gemeente ook heeft aangegeven om geen verzet te willen plegen. 
De gemeente kan wel opkomen voor het belang van de gemeente, voor de belangen van de 
inwoners en wellicht bewoners faciliteren om bijvoorbeeld aan te dringen en om protesten te laten 
horen dat eerst nut en noodzaak moeten worden aangetoond, voordat de schop de grond ingaat.

Wethouder Klaas Wiersema zegt dat dit een motie is waar het hele college goed mee uit de voeten 
kan. Wij gaan morgen in overleg met Tennet over de inhoud van deze motie en al de zaken die 
daarbij komen. Aan Tennet zal worden gevraagd of zij op 27 juni nut en noodzaak gaat uitleggen. In 
de motie staat bij C dat met de raad in gesprek moet worden gegaan, nadat op onafhankelijke wijze 
de onontkoombaarheid van een hoogspanningsstation in Stichtse Vecht is aangetoond. 
Er moeten twee lijnen gelijktijdig worden ingezet. Dat is ook de officiële weg van 22 juni en alles wat 
daarna komt. Het college heeft gezegd dat geen obstructie en verzet zal worden gepleegd, want dit 
doelt er op dat - als er een inpassingsbesluit ligt - het college formeel een bouwvergunning moet 
verlenen. Dit doelt alleen maar op de bouwvergunning als er een definitief besluit is genomen. 

Jan Boogerd kan een heel eind meegaan met de ingediende motie. De fractie vindt sterk aan het 
collegestandpunt dat zij kiest voor de nuloptie. Er gebeurt helemaal niets meer, want er is al genoeg. 
Daar moet je het bij laten. Punt C gaat een stapje verder, omdat op onafhankelijke wijze de 
onontkoombaarheid van een hoogspanningstation eerst moet zijn aangetoond. Dat is een brug te ver. 
Het ’statement’ van het college in eerste instantie van de nuloptie is voldoende als dat in de motie tot 
uiting was gebracht. Dan gaat het om de punten A en B. Daar had zijn fractie medewerking aan 
verleend, maar vanwege punt C wordt er niet in meegegaan. 
Overigens, in het gesprekverslag van 18 april stond dat de gemeente wel de vrijheid had om een 
zienswijze in te dienen. Is dat juist?

Cock van der Kaaij vraagt of ChristenUnie-SGP met de motie kan meegaan en dan in een 
stemverklaring aangeeft dat afstand wordt genomen van C om de unanimiteit van de gemeente van 
de eerste twee plaatsen te laten zien.  

Jan Boogerd wil best zeggen dat hij voor A en B is maar tegen C, maar dat is een herhaling van 
zetten. 

De voorzitter is van mening dat door beide partijen hetzelfde wordt beoogd. Het gesprek gaat 
plaatsvinden met Tennet over nut en noodzaak en het verzoek om dat duidelijk te maken. Eigenlijk 
maakt de heer Boogerd duidelijk dat dit niet in de motie moet worden gezet, want dat maakt het 
’statement’ krachtiger. Want vervolgens wordt feitelijk gevraagd om de aangenomen motie onder de 
aandacht te brengen c.q. rechtstreeks door te sturen naar het ministerie. Dan zou je dat punt weg 
kunnen halen in de wetenschap dat het college heeft toegezegd dat ze dat wél inbrengt in het 
gesprek met Tennet. Het gaat de heer Boogerd om de kracht van het signaal?

Cock van der Kaaij constateert dat twaalf van de dertien partijen voor A, B en C zijn. In de schorsing 
is besproken dat C in feite een krachtig signaal is en ook weer gebruikt kan worden om weer aan 
tafel te komen. Alleen met A en B zou het kunnen zijn dat je niet meer aan tafel terecht komt. C kun 
je zien als een uitnodiging tot gesprek om weer aan tafel te komen. Vandaar dat C vrijwel unaniem 
erin is gekomen. 
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Rob Roos vraagt of de wethouder de motie steunt of ontraadt.

De voorzitter meldt dat de wethouder letterlijk heeft gezegd dat het college goed uit de voeten kan 
met de motie.

Wethouder Klaas Wiersema zegt dat de gemeente een zienswijze kan indienen. Er was even een 
discussie wie dan de gemeente is, de raad of het college. Degene die hiervoor gestudeerd hebben 
zeggen dat dit de raad is, omdat de raad in principe het bestemmingsplan zou hebben moeten 
maken en dat is dus het orgaan dat officieel de zienswijze kan indienen.

De voorzitter concludeert dat de motie unaniem is meegenomen met de aantekening van de 
ChristenUnie-SGP dat ze tegen C is maar wel voor A en B. 

7 Vaststellen van het bestemmingsplan Herenweg 10c te Maarssen

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform voorstel van 
burgemeester en wethouders.

8 Vaststellen van de Bouwverordening Stichtse Vecht 2011, inclusief de vaststelling van de 
bebouwde kom van Stichtse Vecht

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform voorstel van 
burgemeester en wethouders.

9 Instemmen met de conceptbrief van het college van burgemeester en wethouders aan het 
BRU inzake de concept Regionale Agenda 2011-2014 BRU en het concept Regiodocument 
BRU, Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

De voorzitter meldt dat de PvdA een verbeterd amendement heeft ingediend en dat een poging is 
gedaan om dat in de brief te verwerken. 

Erik van Esterik doet een toelichting vooraf, mede namens Streekbelangen en D66. De PvdA heeft 
een amendement op de brief ingediend om het amendement wat verder aan te scherpen en om het 
belang van de gemeente nog wat concreter neer te zetten. Vervolgens heeft Streekbelangen een 
tweede amendement voorgesteld en D66 had nog een tweetal aanscherpingen. Alle drie zijn 
verwerkt in de voorliggende brief. De amendementen van de PvdA zijn cursief, die van 
Streekbelangen vet en van D66 in rood. 

Wethouder Klaas Wiersema is van mening dat hij niet meer de juiste versie voor zich heeft.

De voorzitter legt uit dat de heer Van Esterik het heeft over de verbeterde versie van de brief van het 
college, waarin een onderscheid is gemaakt in vet en cursief met de nieuwe teksten. 

Erik van Esterik hecht eraan om iets concreter opmerkingen in de brief op te nemen over allereerst 
de NRU. Het is het oude standpunt. Maximaal 53 d(B)A en 80 km per uur. Het is al eerder herhaald 
bij het BRU, maar wij denken dat het volledig is om dit nog een keer te arresteren. Het tweede is het 
station Breukelen. Dat kan er krachtig in. Wanneer de buslijnen daar goed blijven aansluiten op de 
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treinregelingen en wanneer de P&R voorziening qua capaciteit toeneemt. Geen onbekende 
standpunten maar goed om concreet te arresteren in het belang van dat gebied. Verder kan de PvdA 
zich vinden in de aanpassingen die D66 en Streekbelangen hebben toegevoegd, waarbij wordt 
benadrukt dat de lijn 120 discussie al eens eerder in het verleden is gevoerd in Breukelen door PvdA 
en D66 samen. Vanzelfsprekend willen we die er ook graag in opgenomen hebben. 

De voorzitter zegt dat nu de vraag is aan de raad of zij ermee akkoord gaat dat de nagezonden brief 
waarin een aantal dingen cursief staan zo naar het BRU wordt gestuurd.

Marnix Veldhuijzen meldt dat het CDA met de meeste tekstvoorstellen kan instemmen. De discussie 
vorige week met het BRU over het station Loenersloot doch in ieder geval het P&R terrein daar, vond 
het CDA sympathiek en waarschijnlijk het merendeel van de raad. Daarom zou hij graag zien dat 
daar iets over in de brief wordt gezet. We hebben nu de mogelijkheid om bij het BRU ’input’ te geven 
en laten we daar vooral gebruik van maken. 
Ergens in het Regiodocument staat in zwart cursief: “Wij merken hierbij op dat het geplande aantal 
woningen in het Regiodocument (2.225) het door de voormalige gemeente Breukelen gehanteerde 
kwantum verre overstijgt.” Dat gelooft spreker zonder meer, maar hij neemt aan dat de 2.225 de 
plancapaciteit van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen is, dus in totaal nu de 
gemeente Stichtse Vecht. Dan is het wat curieus om alleen de plancapaciteit van Breukelen aan te 
houden in de brief. 

Wethouder Klaas Wiersema was kort geleden nog enthousiast over de gewijzigde conceptbrief maar 
dat begint een beetje te temperen. Het is heel goed dat de gemeente zich richting BRU hard gaat 
maken voor een aantal belangen zoals die hier zijn genoemd. Je kunt echter ook overvragen. Met 
alle respect voor het station Loenersloot. Het is een discussie die een tijd geleden is gevoerd en is 
afgerond of in ieder geval niet heeft geleid tot. Om die nu opnieuw weer in te brengen via het BRU, 
daar heeft spreker twijfels over. Voor het overige is de tekst prima.
Als je kijkt naar het aantal woningen in het Regiodocument. Daar zijn verschillende versies. Het 
belangrijkste verschil is dat er een versie is met de woningen uit de Corridor en er is een versie 
zonder de woningen uit de Corridor. Het gebied in Breukelen. De discussie is dat er een 
ontwerpversie ligt en of dat voldoende is om de aantallen al mee te nemen. Dan gaat het om een 
aantal van 1.200. Daarom stelt hij voor dat de tekst zo wordt aangepast dat het helder wordt over 
welke aantallen voor welke kernen we het hebben. We hebben een lijstje van kernen waar de 
verschillende gemeenten in het verleden al de opgaven hebben vastgesteld en dat lijstje zou in de 
definitieve tekst naar voren moeten komen.

Mieke Hoek gaat akkoord met de voorgestelde brief. De aanscherpingen zijn uitstekend, maar ze zou 
nog een kleine wijziging willen meegeven. Wellicht zegt de wethouder dat dit al op de rit staat. Er 
staat in het rood een opmerking van D66 “en de rechtstreekse buslijn tussen Amsterdam en Utrecht”. 
Het schijnt zo te zijn dat de bus die Abcoude aandoet niet het treinstation aandoet. De halte is bij het 
industrieterrein en men moet dan tien minuten lopen om bij het station te komen. De wens is ….

Franko Živković-Laurenta merkt op dat Abcoude een heel andere gemeente is. We spreken alleen 
over het stuk door Stichtse Vecht.

Mieke Hoek stelt dat als je pleit voor een lijn tussen Amsterdam en Utrecht je langs Abcoude komt. 
Als je treinreizigers wilt lokken, moet de bus bij het station stoppen en niet tien minuten lopen daar 
vandaan. 
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Franko Živcović-Laurenta stelt dan voor dat de wethouder met de wethouder in Abcoude gaat praten 
en dan komen ze er samen uit.

Mieke Hoek herhaalt dat het gaat over de lijn tussen Amsterdam en Utrecht en er zou meegenomen 
moeten worden dat de bus stopt bij het treinstation van Abcoude. Dat is een toegevoegde waarde.

Wethouder Klaas Wiersema vindt het erg sympathiek maar mevrouw Hoek moet zich goed realiseren 
dat wat betreft concessies deze gemeente nog is gesplitst. Bij het grondgebied Maarssen hebben we 
het over het BRU en bij het grondgebied Breukelen-Loenen over de provincie. We vragen aan het 
BRU of ze zich hard maakt voor een lijn, waarvan een gedeelte in concessie is bij de provincie en 
vervolgens doen we er nog een schepje bovenop door ook nog even de verbinding met Abcoude te 
verbeteren in de provincie Noord-Holland. Het is te begrijpen, maar het is niet verstandig want het 
BRU krijgt dan niet de juiste indruk en daarom raadt spreker dit af. Hij heeft regelmatig gesprekken 
met de provincie en met collega’s van De Ronde Venen. Daar zal hij een keer proberen om een 
duwtje te geven, maar niet via deze brief aan het BRU. 

De voorzitter resumeert dat de wethouder aangeeft dat de raad het moet laten bij de versie die hier 
nu ligt in de wetenschap dat spreker het punt over Loenersloot vorige week nog in het DB heeft 
gemaakt. 

Linda Hogeveen vraagt of de voorzitter de aangepaste versie bedoelt.

De voorzitter meldt dat zij de aangepaste versie bedoelt, zoals net met elkaar besproken en dan niet 
de twee nagekomen punten. Vervolgens concludeert zij dat de raad unaniem akkoord gaat met de 
voorliggende aangepaste versie. 

10 Benoeming en beëdiging van een tweetal burgerleden voor de werksessies

De voorzitter verzoekt de heer Klomps en de heer Koole om naar voren te komen. Is de raad akkoord 
met de benoeming van beide heren? De raad stemt hiermee in.
Beide heren hebben aangegeven dat ze de eed willen afleggen. Derhalve leest de voorzitter de eed 
voor:
“Ik zweer dat ik, om tot lid van de werksessie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk, enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 
als lid van de werksessie naar eer en geweten zal vervullen.”

De heer Klomps: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

De heer Koole: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

De voorzitter feliciteert beide heren van harte met hun benoeming. 
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11 Vaststellen van de:

A. Verordening Werkgeverscommissie
B. Organisatieverordening op de griffie
C. Mandaatbesluit griffiepersoneel gemeente Stichtse Vecht

De voorzitter meldt dat de raad voor de verordening van de griffie nog een kort erratum heeft 
gekregen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform de voorstellen van de werkgeverscommissie.
 
12. A. Vaststellen van de verordening op de Auditcommissie Stichtse Vecht

B. Instellen en benoemen leden van de auditcommissie

De voorzitter meldt dat voor dit agendapunt twee amendementen zijn ingediend. 

Erik van Esterik dient een amendement in ten aanzien van artikel 3, lid 1. De PvdA wil het 
lidmaatschap verbreden naar niet alleen de raadsleden maar ook de werksessieleden. Daar zijn twee 
belangrijke argumenten voor. De eerste is een principiële. De fractie ziet geen reden waarom 
werksessieleden wel kunnen praten over financiële zaken in de werksessie en dat niet in de 
auditcommissie zouden kunnen doen. Voorts is er een pragmatische reden. De PvdA had de heer 
Verhage op het oog om lid te worden van de auditcommissie vanwege zijn expertise op dat gebied. 
Toen liep de fractie tegen de belemmering aan dat dit niet mogelijk was volgens de verordening. De 
andere argumenten staan bij de toelichting, maar het was zuiver om in deze volgorde te melden wat 
de aanleiding was.

Het amendement luidt als volgt:
“De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 31 mei 2011
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
De verordening op de auditcommissie als volgt aanpassen:
Artikel 3 lid 1
“De raad benoemt de leden van de commissie uit haar midden.”
Te vervangen door:
“De raad benoemt de leden van de auditcommissie. Deze leden kunnen zijn raadslid en/of 
werksessielid”
Toelichting:
De auditcommissie bevordert op grond van affiniteit en deskundigheid vanuit een a-politieke context. 
Het is daarom mogelijk het “werven” van leden van de auditcommissie breder te doen dan alleen 
raadsleden en het lidmaatschap te verbreden naar de werksessieleden zijnde geen raadslid. Enkele 
argumenten:
- Deskundigheid en affiniteit met financiën kan ook aanwezig zijn bij werksessieleden en hier 

maken we dan ook gebruik van
- Door het lidmaatschap van de auditcommissie te verbreden naar ook werksessieleden ontlasten 

we raadsfracties als het gaat om werkdruk
- Werksessieleden niet zijnde raadsleden kunnen ook het woord voeren tijdens werksessies over 

Financiën, dus vanuit dat oogpunt is er geen reden om hen het lidmaatschap te onthouden van 
de auditcommissie.
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Naam en ondertekening:
Gerjet Wisse Ingrid Groenewegen Erik van Esterik”

Voorts wil spreker inhoudelijk iets zeggen over de auditcommissie. De PvdA heeft al eerder gevraagd 
om hiermee te starten en is blij dat het nu zover is. Twee redenen. Allereerst de formele reden. 
Daarmee is de raad ook in gesprek met de accountant. Hebben we dat netjes geregeld. Dat lijkt ver 
weg en technisch maar het is erg belangrijk omdat de raad daarmee ook het kader meegeeft aan de 
accountant voor de controle o.a. Ten tweede. De auditcommissie kan op een inhoudelijke wijze, a-
politiek, meedenken over het P&C instrumentarium, de begroting, de jaarrekening en vooral de 
bestuursrapportage want dat is een belangrijk bijsturingsinstrument. Het is goed dat de 
auditcommissie gaat functioneren als een soort bijna klankbordgroep met het college of die 
producten ook in goede orde ontvangen worden. 
De fractie kan instemmen met het amendement van D66. Zij stelt voor van vier tot zes leden naar zes 
+ twee leden te gaan. Met dat voorstel zijn we het eens. Met de inhoudelijke argumentatie is de 
fractie het maar ten dele eens. Zij gebruikt als argument dat de auditcommissie het waarschijnlijk 
extra druk zal krijgen vanwege de financiële situatie. In de optiek van de PvdA is dat geen rol voor de 
auditcommissie. De auditcommissie zou echt a-politiek mee moeten denken met de afdeling en met 
het college. Niettemin zal de auditcommissie het wel heel druk krijgen als is het maar vanwege het 
opzetten van de hele P&C cyclus. 

Jaap Rehbock is van mening dat de auditcommissie straks gaandeweg toch een belangrijker rol krijgt 
dan de heer Van Esterik zojuist zei, want de tekorten zullen kamerbreed zijn. De bezuinigingen en de 
toedeling van de aangekondigde rijkstaken. Als je even kijkt wat het bestuursakkoord vermeldt zie je 
€ 15,-- per inwoner korting. Dat we al een miljoen gaan verliezen. We zullen voor een zeer 
ingrijpende herstructurering staan. Gezien de belangrijke taakstelling en de belangrijkheid van het 
werk dat de auditcommissie zal verwachten, lijkt het D66 essentieel dat de auditcommissie voltallig 
kan beraadslagen en ook intern binnen de raad, de coalitie en de oppositie overleg kan plegen.
Met zes leden zonder plaatsvervangende leden is de voltalligheid en de voltallige aanwezigheid met 
de vergadering niet gewaarborgd. Zeker als er zeer frequent overleggen zijn, is het beter om artikel 3 
lid 2 te wijzigen en uit minimaal zes leden en twee plaatsvervangende leden zal bestaan. In de tekst 
van het amendement staat een omissie. In het besluit moet staan bij artikel 3 lid 2: “Per fractie niet 
meer dan één”.

Het amendement luidt als volgt:
“De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2011
Overwegende dat:
 De aanrollende tekorten, bezuinigingen en ongedekte toedeling van aangekondigde 

Rijkstaken de gemeente Stichtse Vecht voor een zeer ingrijpende financiële herstructurering 
plaatsen en er na de zomer van 2011 enorme financiële ingrepen te verwachten zijn, zowel in 
aard, aantal als in omvang.

 Gezien de belangrijke taakstelling, de belangrijkheid van het werk die de auditcommissie te 
wachten staat het essentieel is dat de auditcommissie telkens voltallig zal beraadslagen en ook 
intern overleg zal plegen.

 Met zes leden zonder plaatsvervangende leden de voltallige aanwezigheid niet gewaarborgd 
is bij de waarschijnlijk zeer frequente overlegsessies.

Besluit:
Artikel 3.2 te wijzigen in:
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De commissie bestaat uit minimaal zes leden en twee plaatsvervangende leden. Per fractie niet meer 
dan één.
Artikel 6.1 te wijzigen in:
De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke 
aspecten van de taken van de commissie. Deze vergaderingen vinden zoveel als mogelijk plaats in 
voltalligheid (met zes – al dan niet plaatsvervangende – leden).
En gaat over tot de orde van de dag.”

Jan Boogerd begint met het amendement van de fractie van de PvdA. De heer Van Esterik heeft een 
heel betoog gehouden over de aard van de werkzaamheden van de auditcommissie. Het lijkt een 
hele goede weergave van waar het over gaat. Het is een a-politiek orgaan dat dient als een soort 
klankbordgroep. De auditcommissie is eigenlijk bij uitstek het orgaan van en voor de raad. We willen 
het lidmaatschap van de auditcommissie daarom beperken tot raadsleden. Daarom heeft de fractie 
geen behoefte aan het amendement van de PvdA. 
In het amendement van D66 begeeft de auditcommissie zich op glad ijs. Als ze zich wat dieper 
bezighoudt met de bezuinigingen en de heroverwegingsoperatie, waagt de commissie zich op politiek 
ijs terwijl het sterke punt van een auditcommissie is dat het een a-politiek adviesorgaan is ten 
behoeve van het college en de raad. Dat is dus niet zo’n sterk punt. 
Voorts zou de commissie in voltalligheid moeten vergaderen. Dat leidt tot extra complicaties voor de 
auditcommissie en om die redenen wijst de fractie ook het amendement van D66 af.

Ron Druppers zegt dat zijn partij het amendement van de PvdA zal steunen. De argumenten die 
daarvoor zijn gebruikt, zijn zeer logisch en worden ook door zijn partij gedragen. Wat betreft het 
amendement van D66 is hij het met de vorige spreker eens. De fractie heeft daar geen behoefte aan 
met dezelfde argumentatie.

Frank Masteling sluit zich aan bij de argumenten van de heer Boogerd. Daarmee heeft hij in feite het 
standpunt van de VVD verwoord. De VVD is dus ook tegen beide amendementen met dezelfde 
argumentatie.

Dik van ’t Hof is het met de PvdA eens dat het moet worden toegestaan dat er ook werksessieleden 
bij de auditcommissie kunnen. Het amendement van D66 is geen verdieping voor de taak die de 
commissie heeft, namelijk a-politiek. 

Mieke Hoek sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie-SGP. Beide amendementen worden 
dus afgewezen.

Renie Vis zegt dat haar fractie beide amendementen kan steunen. 

Piet Paul steunt het amendement van de PvdA. Het amendement van D66 wordt niet gesteund om 
de redenen die al zijn genoemd. 

De voorzitter brengt het amendement van de PvdA in stemming. Na stemming blijkt dat het 
amendement is verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Voor het amendement 
stemmen de fracties van Maarssen 2000, PvdA, Streekbelangen, GroenLinks, Groep Frank van 
Liempdt DVV, Breukelen Beweegt en Maarssen Natuurlijk! 
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Vervolgens wordt het amendement van D66 in stemming gebracht. Na stemming blijkt dat het 
amendement is verworpen met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen. Voor het amendement 
stemmen de fracties van PvdA, Streekbelangen en D66.

De voorzitter concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat met de instelling en het benoemen van 
de voorgestelde leden van de auditcommissie. De voorzitter wenst de leden veel succes.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad tot het vaststellen van de verordening op de 
Auditcommissie Stichtse Vecht.

Wethouder Pieter de Groene brengt onder de aandacht de oproep van de griffie tot aanmelding voor 
de leden van de procesbegeleidingscommissie, want het college zou snel hiermee willen starten.

12 Vaststellen van de Erfgoedverordening 2011 Stichtse Vecht

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform voorstel van 
burgemeester en wethouders.

13 Jaarrekening en financieel verslag 2010 en begroting 2012 en meerjarenraming 2012-2015 
van Welstand en Monumenten Midden Nederland

Ingrid Groenewegen memoreert dat haar fractie in de werksessie een voorstel heeft gedaan om een 
zienswijze in te dienen bij de jaarstukken van Welstand en Monumenten Midden Nederland. Dat 
voorstel werd door veel fracties ondersteund. Intussen heeft de raad van het college een conceptbrief 
gehad waarin verwoord stond de zienswijze die zij wilde gaan indienen. De fractie heeft daar nog 
eens goed naar gekeken en vond dat dit niet helemaal conform het betoogde was. Het zit een eind in 
de richting maar op twee punten zou de fractie het behoorlijk aangescherpt willen hebben. 
Het college geeft in haar brief aan dat zij wat betreft de storting van het overschot in het 
egalisatiefonds – zij het eenmalig – zich kan vinden in het voorstel. De fractie heeft betoogd dat dit 
niet akkoord is. Conform het reglement van Welstand en Monumenten Midden Nederland zou de GR 
de overschotten die het maximum van de algemene reserve te boven gaan moeten aanwenden om 
de tarieven te matigen dan wel dat terugstorten naar de deelnemende gemeenten. De fractie ziet dat 
graag in de brief opgenomen. 
Voorts heeft de PvdA betoogd dat gemeenschappelijke regelingen ook hun reserves zouden moeten 
matigen net zoals de gemeente dat moet. Daarom dient er te worden ingevoegd dat met Welstand en 
Monumenten Midden Nederland een debat moet worden aangegaan of duidelijkheid moet worden 
verkregen over de benodigde minimale algemene reserve.
De conceptbrief van het college zat niet bij de vergaderstukken en het ligt dus niet als zodanig voor. 
De fractie heeft toch gemeend dat daar een amendement op moet worden gemaakt. Dat is vorige 
week opgestuurd en het ligt nu ook op tafel.

Het amendement luidt als volgt:
“Wijzigingsvoorstel bij de “zienswijze Jaarrekening 2010”,
Conceptbrief aan Welstand en Monumenten Midden Nederland gedateerd 19 mei 2011
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 31 mei 2011,
Kennis genomen hebbend
- Van de beraadslagingen tijdens deze vergadering en de openbare werksessie van 17 mei jl.
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- Van de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van Welstand en Monumenten Midden 
Nederland

- Van de conceptbrief aan Welstand en Monumenten Midden Nederland inzake jaarrekening 2010 
Besluit de tekst van de brief aan Welstand en monumenten Midden Nederland inzake zienswijze 
jaarrekening 2010 als volgt aan te passen:
 P.1, 3e alinea laatste zin verwijderen en vervangen door:

“De onderbouwing van uw besluit om het positieve resultaat toe te voegen aan het 
egalisatiefonds is ons niet duidelijk. Vooralsnog kunnen wij niet akkoord gaan met uw besluit om 
de ‘reserve egalisatie tarieven’ te verhogen met bijna zestig % tot € 85.376,--. Het overschot zou 
conform art. 29 van her reglement van de Gemeenschappelijke Regeling aangewend moeten 
worden voor de tariefbepaling voor het jaar 2012, dan wel naar rato omzet terugbetaald moeten 
worden aan deelnemende gemeenten. Wij verzoek u het reglement alsnog toe te passen dan wel 
te onderbouwen waarom dit niet mogelijk of wenselijk is.”

 P.1, 4e alinea eerste zin verwijderen
 P.1, 4e alinea tweede zin wijzigen in:

“De gemeente ziet graag op korte termijn een standpunt ontwikkeld worden over de inzet van de 
‘reserve egalisatie tarieven’”.

 P.1, 5e alinea, 3e zin als volgt te wijzigen:
“Zaken als ‘het herijken van de AR’ en ‘mogelijke overschotten terug te laten vloeien’ en ‘de 
vraag naar een verantwoorde ondergrens van de AR’ kunnen c.q. moeten collectief worden 
besproken”

En gaat over tot de orde van de dag.”

Wethouder Piet Ploeg zegt dat hier inderdaad bij de vorige gelegenheid uitgebreid over is gesproken. 
Naar aanleiding van tussentijds contact dat met de fractie van de PvdA heeft plaatsgevonden over 
hun visie, heeft het college er nog eens over nagedacht en het college deelt bij nadere 
heroverweging het standpunt van de PvdA en derhalve wordt het amendement op dit punt 
overgenomen. 

De voorzitter constateert dat dit ook de instemming heeft van de andere fracties en derhalve wordt de 
voorgestelde tekst van de PvdA verwerkt in de zienswijze. 

14 Initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA inzake het bestuursakkoord Rijk-Gemeenten

De voorzitter memoreert dat het college heeft toegezegd dat vanavond met een standpunt zou 
worden gekomen, omdat het college nog even in afwachting was van de landelijke ontwikkelingen. 
Vanavond gaat het debat verder en daarom heeft het college een voorlopig standpunt vandaag 
geformuleerd. De raad heeft dat op de tafel gevonden en spreker zal het nog even kort toelichten.
Met elkaar is de discussie gevoerd waarmee het meeste effect kan worden bereikt. Het college is het 
geheel eens met een groot deel van het bestuursakkoord. Onder andere als je kijkt naar de taken, 
bijvoorbeeld jeugdzorg maar ook WSW dat de gemeente krijgt van het Rijk. Het college is van 
mening dat de gemeentelijke overheid dit op een veel betere manier zou kunnen invullen. Het college 
deelt de zorg van de PvdA met betrekking tot de financiën op dat punt en is daarom van mening dat 
daar nog aandacht aan besteed moet worden en dat er meer middelen voor beschikbaar moeten 
komen. 
Het standpunt van het college is dus dat het college zou willen stemmen ja mits. Ja omdat het college 
het met grote delen van het akkoord eens is en mits omdat de voorwaarde is dat de aanvullende 
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middelen er komen, dat de VNG dat op moet pakken en daar in de najaarsvergadering over terug 
moet rapporteren. Mocht dat op die vergadering niet toegezegd worden, dan is het antwoord nee.

Erik van Esterik heeft eerst behoefte aan een verhelderende vraag want de voorzitter legt de brief 
van het college uit als een ja mits terwijl spreker de brief had uitgelegd als een nee tenzij. Er staat 
namelijk in dat als er geen extra budget komt voor de Wet Werken Naar Vermogen het college 
alsnog tegen het bestuursakkoord zal stemmen. Dat lijkt een nee tenzij hoewel het ook anders kan 
worden geïnterpreteerd en je kunt zeggen dat we het met grote delen eens zijn maar we willen dit wel 
geregeld hebben. Daar moeten we het in het debat wel over eens zijn. Als de voorzitter de 
boodschap brengt, ja, we zijn het er in principe mee eens maar we hopen op, is dat een ander 
signaal dan wanneer je zegt, we kunnen er ons alleen maar in vinden wanneer. 

De voorzitter legt uit dat het ja mits is. Dat heeft te maken met de discussie die is gevoerd in de 
wetenschap hoe dit soort discussies eerder zijn verlopen op een VNG congres, waarmee je het beste 
je doel kan bereiken. Het heeft ook te maken met een initiatief dat het college van Amersfoort is 
gestart, ook met de ja mits en waar meer gemeenten zich achter scharen. Daarom wil het college 
inzetten op de ja mits om het signaal af te geven dat het college achter een heleboel onderdelen van 
het akkoord staat, maar dat wij willen dat er extra middelen voor het WSW-gedeelte komen. Als die 
harde toezegging daar niet komt, zal nee worden gestemd. Daarom is het voor het college vanuit het 
strategische oogpunt een ja mits en geen nee tenzij.

Jan Boogerd deelt de positieve toon die spreekt uit de brief van het college. Het is een goede zaak 
dat al die verschillende wetten worden samengevoegd en dat alle dingen zoveel mogelijk bij de 
gemeente terecht komen, want de gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Ook zijn 
fractie maakt zich zorgen over de financiering van het geheel wanneer het gaat om de WWNV. Dan 
worden besparingen beoogd van 1,8 miljard euro en dat is een fors bedrag. Dat is ook een beetje de 
teneur van het amendement van de PvdA dat zij daar grote problemen mee heeft.
De fractie vraagt zich af of de gemeente daar partij in is. Dit is namelijk in eerste instantie een 
aangelegenheid tussen het kabinet en de Staten-Generaal. Hoe gaat de voorzitter om met de stelling 
die het college heeft geponeerd mits. Verwacht de voorzitter dat op het congres de VNG zich 
verklaart voor de inspanningsverplichting of iets dergelijks? Op dat moment kan zij namelijk met het 
kabinet nog geen zaken hebben gedaan. 

De voorzitter zegt dat daarom in de brief staat dat het college de VNG met die opdracht op pad stuurt 
en dat de VNG daar in de najaarsledenvergadering op moet terugkomen. 

Erik van Esterik vraagt wanneer de VNG die opdracht aanvaardt – ervan uitgaande dat een 
meerderheid van de gemeenten het daarmee eens is – en de VNG komt na de zomer terug met het 
antwoord dat het niet is gelukt. Dan zijn de gemeenten dus akkoord gegaan met het 
bestuursakkoord?

De voorzitter antwoordt ontkennend. Het is heel duidelijk ja mits. Dat is inmiddels ook goed 
afgestemd met andere partners die dit amendement daar zullen indienen. Het is een heel duidelijk ja 
mits. Als dat geld er niet komt, wordt het antwoord dus nee. Het college zal dan goed opletten hoe 
het gaat met stemmen, omdat dit vaak heel dimensionaal is. Daar zit het college heel geharnast in. 

Erik van Esterik constateert dat het een nee tenzij is maar de voorzitter formuleert het bestuurlijk heel 
netjes.
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De voorzitter zegt dat de heer Van Esterik het door heeft. 

Jan Boogerd dacht gelezen te hebben dat tijdens het congres de gemeenten alleen maar voor of 
tegen het bestuursakkoord kunnen stemmen.

De voorzitter zegt dat dit klopt maar er is veel commotie en er zullen allerlei amendementen of moties 
volgen en daarom kan het college zich niet voorstellen dat het VNG bestuur dat niet toelaat. Dan 
wordt misschien wel het antwoord direct nee. Het college gaat ervan uit dat die discussies zo 
gevoerd worden.  

Jaap Rehbock zou graag zien dat het wordt geformuleerd als een ja met een ontbindende 
voorwaarde. Dat dus het akkoord wordt ontbonden op het moment dat de gemeente de financiering 
niet krijgt.

De voorzitter antwoordt bevestigend. Dit is een initiatief geweest in onze provincie van het college 
van Amersfoort. Daar heeft het college vandaag overleg over gehad dat dit die ontbindende 
voorwaarde moet hebben en het college van Amersfoort is ermee akkoord dat het in die zin wordt 
aangepast. 

Mieke Hoek wil de boodschap meegeven dat niet akkoord moet worden gegaan met het 
bestuursakkoord. Het gaat te veel op het bordje van de gemeente komen terwijl de financiële 
middelen die voor de taken nodig zijn onzeker zijn. Dan geeft het woordje “mits” niet de zekerheid dat 
het wél in orde is. Het is een experiment en het eist van de gemeente veel expertise terwijl die niet in 
iedere gemeente aanwezig is. Door het verschil van kwaliteit, ontoereikende financiële middelen en 
mankracht in een gemeente, kan er een ongelijke behandeling voor de zwakkeren in onze 
samenleving ontstaan. Wij zullen van het experiment de dupe worden. Denk aan de ouderen, 
jeugdzorg, mindervaliden, sociale werkplaatsen, laagopgeleiden o.a. Te meer omdat voornoemde 
groepen afhankelijker zijn van de geboden diensten en minder voor zichzelf kunnen opkomen. Dat is 
een heel belangrijk punt. Daarom wil HVV het advies meegeven om niet voor het akkoord te 
stemmen.

Erik van Esterik zegt dat dit niet de enige raad is die hier vanavond of deze week over vergadert. In 
heel Nederland formuleert men zinnen over nee, voor, tegen, ja mits en nee tenzij. Dit is een hele 
ingewikkelde afweging, terwijl de rode draad is dat geen enkele gemeente enthousiast is over het 
bestuursakkoord. 
Voorts moeten we goed scheiden dat er een kabinetsbeleid is en een bestuursakkoord. Er zijn zaken 
in het kabinetsbeleid vastgelegd. We kunnen hoog of laag springen maar die gebeuren gewoon 
ongeacht het bestuursakkoord. Het bestuursakkoord verzacht eigenlijk feitelijk alleen maar het 
kabinetsbeleid door met allerlei maatregelen te komen, waarmee het kabinet de gemeenten iets 
tegemoet komt. De vraag is of dit het maximale onderhandelingsbod is of valt er nog te 
onderhandelen. 
Wij gebruiken steeds het argument naar onze inwoners en instellingen dat we moeten bezuinigen. 
Het is helaas niet anders. Het komt niet door de herindeling. Het komt niet door ons eigen beleid. Het 
komt door het rijksbeleid. Dan is het wel heel vreemd wanneer je zonder slag of stoot akkoord gaat 
met dit bestuursakkoord. Want dan zeg je eigenlijk dat we er toch mee akkoord zijn gegaan, zij het 
dat iets is verzacht. 
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Er zijn heel veel argumenten voor en tegen te geven. De fractie blijft op het standpunt staan dat het 
veel verstandiger is om nee te zeggen tegen dit bestuursakkoord, want daarmee dwing je de VNG en 
vooral het kabinet weer tot onderhandelen aan de onderhandelingstafel en Nederland is te lang 
gewend geweest om het bestuurlijk netjes aan te pakken. Iedereen voelt de neiging dat je beter goed 
in overleg kan blijven, maar misschien is het punt aangeland dat eindelijk eens nee moet worden 
gezegd tegen een dergelijk bestuursakkoord. 
Er kunnen allerlei inhoudelijke voorbeelden worden genoemd. Het is aantoonbaar dat mensen die nu 
van een Wajongregeling gebruik maken of in de WSW zitten eruit vallen, vervolgens in de WWNV 
komen en vervolgens scherper worden getoetst dan ze ooit getoetst zijn. Die vallen twee keer in een 
valkuil. Dat is voor de PvdA onacceptabel en dat wordt niet gecompenseerd in dit bestuursakkoord. 

Jan Boogerd stelt dat dit iets is wat de Tweede Kamer met het kabinet moet bediscussiëren. 

Erik van Esterik wijst erop dat de gemeenten die regelingen uitvoeren en dat is de eerste overheid 
om aan te geven dat het ons niet bevalt en dat er onderhandeld moet worden over verdere 
verzachting van die maatregelen. De WSW wordt nog ongenoemd, maar daar vallen grote klappen. 
Daar gaan we van 100.000 naar 30.000 WSW-ers. Dat gaat stap voor stap. De huidige WSW-ers 
worden niet aangetast in hun rechten. Dit betekent wel dat de instroom bekort wordt en dat zien we 
vervolgens terug in de bijstand. 
De decentralisatie van de jeugdzorg. Het klinkt aantrekkelijk dat dit in handen van de gemeenten 
komt. Veel gemeenten zitten er om te springen, maar vervolgens wordt er wel vijf procent op gekort. 
Wie zegt dat gemeenten het efficiënter kunnen organiseren? Het is nu al grotendeels belegd bij 
twaalf provincies en het worden vervolgens 450 gemeenten die dat met centrumgemeenten moeten 
gaan organiseren. Het wordt weliswaar weer gecompenseerd met een soort compensatiefonds, maar 
dat is eindig. Er zit een veronderstelling achter dat lokale overheden blijkbaar inefficiënt werken. Dat 
is een stelling die niet is aangetoond. Wij worden vervolgens als gemeente geconfronteerd met vijf 
procent korting. Hoe gaan wij dat aan onze cliënten te zijner tijd uitleggen? Als we daarmee akkoord 
gaan, zeggen wij dus eigenlijk dat we akkoord gaat met versobering van die regels. 
Er zijn veel redenen om in te stemmen met ja mits en er zijn veel redenen om te zeggen dat een 
standpunt moet worden ingenomen van nee tenzij. Zo legt spreker overigens het standpunt van het 
college uit. Er zijn ook veel argumenten om te zeggen nee, het is beter om nu eens een keer aan te 
geven dat we niet akkoord gaan met het bestuursakkoord. 
Dit is het standpunt van de PvdA en wij begrijpen dat Het Vechtse Verbond zich daarachter schaart. 

Ron Druppers meldt dat zijn fractie niet de vlag heeft uitgehangen voor het bestuursakkoord. De 
fractie heeft dezelfde overwegingen als de PvdA en niet wordt begrepen dat er in de brief van het 
college wordt gesproken over het feit dat een aantal beleidsterreinen van het Rijk naar de gemeenten 
zouden kunnen gaan, omdat ze hier beter uitgevoerd zouden kunnen worden. Niet wordt gezien hoe 
dat kan als het over de schutting wordt gedonderd en het geld er niet bij wordt gedaan. Misschien 
moeten we het dan teruggooien over die schutting en dat ogenblik is nu aangebroken. 
Maarssen 2000 denkt dat de inwoners van Stichtse Vecht de dupe worden van de rijksbezuinigingen 
op deze terreinen die de gemeenten door het overhandigen van deze beleidsterreinen financieel in 
de problemen brengen. Het zou zelfs zo ver kunnen gaan dat bijvoorbeeld bij een WMO andere 
beleidsterreinen die er nu bij komen geld zullen moeten inleveren om die begeleiding betaalbaar te 
kunnen houden. Op WVG voorzieningen en woonvoorzieningen en dergelijke zou wellicht ook extra 
bezuinigd moeten worden, omdat dit beleidsterrein te weinig geld meekrijgt. Maarssen 2000 past 
daarvoor. De bodem voor de zwakkeren in de samenleving is bereikt. De gewone bezuinigingen die 
eraan komen, zullen het moeilijk genoeg maken om een aanvaardbaar niveau van voorzieningen te 
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kunnen behouden. De fractie zit er niet op te wachten om andere beleidsterreinen op onze nek te 
nemen die er voor zorgen dat we op al die andere terreinen nog meer problemen krijgen dan we al 
krijgen.
Dus geen ja mits maar gewoon nee!

Janine van Doesburgh merkt op dat er nu wordt gesproken over een regeerakkoord. Over de 
uitvoering van de bezuinigingen. We moeten niet vergeten dat alle inwoners van Stichtse Vecht 
landelijk hebben gestemd. Zij hebben gestemd voor dit kabinet. We hebben het hier over een 
politieke discussie die eigenlijk niet in deze gemeente gevoerd moet worden.

Ron Druppers is van mening dat we zien bij de volgende verkiezingen of de kiezers het echt eens zijn 
met het beleid dat nu wordt gevoerd. Die discussie wil spreker over een half jaar met mevrouw 
Van Doesburgh aan. 

Erik van Esterik zegt dat inderdaad deels wordt gediscussieerd over het kabinetsbeleid, maar het 
bestuursakkoord is om de in- en uitvoering van het rijksbeleid te faciliteren. Het is nu aan gemeenten 
om aan te geven of zij dit uitvoerbaar en acceptabel achten. In die zin voeren we geen discussie over 
het kabinetsbeleid ’an sich’ maar over hoe dat landt in gemeenten. 

Janine van Doesburgh zegt dat als het bestuursakkoord niet wordt ondertekend dat niet wil zeggen 
dat het regeringsbeleid niet wordt uitgevoerd. De gemeente kan wat aangeven, maar het 
regeringsbeleid heeft daar geen invloed op.

Erik van Esterik stelt dat wanneer tegen het bestuursakkoord wordt gestemd het kabinetsbeleid niet 
verdwijnt maar de gemeente hopelijk de VNG en het kabinet dwingt om opnieuw te onderhandelen. 
We zeggen eigenlijk met elkaar dat we niet tevreden zijn over het onderhandelingsakkoord. Het is het 
nog niet helemaal. We zitten op tachtig procent. We willen gewoon net iets meer. We zitten in een 
onderhandelingsproces. 

Cock van der Kaaij heeft qua dit proces een parallel met het hoogspanningstation: nee tenzij. In grote 
lijnen kan hij zich inhoudelijk vinden in het verhaal van de PvdA en HVV. Het kabinetsbeleid is al een 
aantal malen genoemd als vertrekpositie voor dit hele verhaal. In het kabinetsbeleid is er geen lange 
termijnverhaal te vinden over leefbaarheid in dit land. Dan kan een bestuursakkoord nog van alles 
proberen om dat te verzachten, maar ook daarin ziet hij geen positief vergezicht. Dan toch een ja 
mits positie innemen? Daarmee loop je risico’s, namelijk het risico om een proces ingerommeld te 
worden waar je op een gegeven moment niet meer uit komt. Dan heb je toch ja gezegd en 
vervolgens gebeurt er iets waardoor het extra budget er niet komt of slechts een klein beetje budget, 
maar dan zit toch je ja er al. 
Communicatief: geef een duidelijk signaal af en doe dat op de manier van nee tenzij. In de brief wordt 
opgemerkt: “We vinden belangrijk om nu onze onderhandelingspositie ten aanzien van het 
bestuursakkoord niet te belasten met een negatief standpunt.” Als dat wel negatief wordt en het is 
een veel duidelijker standpunt en je kunt het ook nog met kracht van buurgemeenten doen. De stad 
Utrecht is voor zover bekend ook tegen. Wat doet een stad als Amersfoort? Wij zijn de derde 
gemeente.

De voorzitter merkt op dat zij uitgebreid heeft uitgelegd wat Amersfoort doet.

Cock van der Kaaij kan zich voorstellen dat de VNG Utrecht tot een standpunt komt.
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De voorzitter stelt dat het belang van grote steden altijd anders is dan van andere gemeenten want 
die hebben een geheel eigenstandige positie bij de verschillende departementen. Meestal loopt dat in 
dit soort discussies niet synchroon met wat andere gemeenten willen. De zorgen wel, maar de 
uitkomst niet.

Cock van der Kaaij herhaalt dat een duidelijk signaal moet worden afgegeven en dat nee moet 
worden gezegd.

Piet Paul is ook tegen de bezuinigingen op de sociale voorzieningen en dus tegen het 
bestuursakkoord. Met name aan de onderkant van de samenleving de risico’s die daar gelopen 
worden op het financiële gebied. GroenLinks vindt niet dat er dingen over de schutting worden 
gegooid. In het bestuursakkoord worden ook heel goede zaken overgeheveld. Je kunt dat echter 
alleen maar doen als er voldoende budget tegenover staat. Daarom zegt ook GroenLinks nee tenzij. 
Wees duidelijk en zeg nee tenzij de bezwaren die gehoord worden ook worden gehonoreerd. Dan is 
het nee tenzij.

Rob Roos merkt op dat in de brief staat dat de WWNV valt onder de AWBZ, de WMO, de WWB en 
de jeugdzorg. Streekbelangen heeft een motie voorbereid. In de brief blijkt een hele versmalling op te 
treden, namelijk alleen voor de WWNV. Dat is niet in lijn met hoe hij zich het standpunt van het 
college zou hebben voorgesteld en zoals nu ook uit diverse sprekers uit de raad blijkt. Daarom moet 
toch worden gesproken over de motie van Streekbelangen om aanvankelijk het idee dat kon worden 
volstaan met de vraag te stellen aan het college of zij nog behoefte heeft aan die motie ter 
versterking van het standpunt bij de VNG. Nu blijkt dat het over twee heel verschillende dingen gaat.

De voorzitter zegt dat dit klopt en daarom neemt zij aan dat straks gewoon gestemd wordt over de 
motie net als over het voorstel van de PvdA.

Linda Hogeveen sluit zich aan bij het standpunt van het college en wenst het college daar veel 
succes mee.

Warner van Vossen deelt de visie die de PvdA vanavond heeft uitgesproken. Het is een duidelijk 
verhaal. De fractie zal tegen het bestuursakkoord zijn.

Frank Masteling zegt dat ook de VVD het eens is met het standpunt van het college ja mits, nee 
tenzij. Het is duidelijk zoals de voorzitter het heeft verwoord en daar staat zijn fractie achter.

Jan Boogerd maakt zich eveneens zorgen over wat op de gemeente afkomt. Het is echter primair 
een aangelegenheid tussen kabinet en Tweede Kamer. Dat is een discussie waarin wij ons niet 
moeten mengen. Het collegestandpunt brengt op een goede manier onder woorden wat ook bij zijn 
fractie speelt, namelijk dat het een goede zaak zou zijn wanneer we onze zorgen over de kwaliteit 
van de uitvoering – wanneer het feest doorgaat – duidelijk kenbaar maken. In het ja mits is dat op 
een goede wijze verwoord. 
In het theoretische geval zou de motie ja mits kunnen worden afgewezen. Wat is dan de volgende 
stap die het college neemt? Stemt zij dan voor of tegen het bestuursakkoord? 

De voorzitter legt uit dat het college tegen zal stemmen als de VNG die opdracht niet aanvaardt. 
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Erik van Esterik constateert dat een wat ingewikkelder situatie ontstaat, omdat een groot aantal 
partijen zegt laten we maar het standpunt nee, we zijn tegen of nee tenzij innemen. Er zijn vier 
partijen die een meerderheid vertegenwoordigen die zeggen dat ze het eens zijn met de collegebrief. 
Er ligt ook nog een tussenmotie van Streekbelangen. Het is inhoudelijk ingewikkelder dan het ja mits 
van het college. Inmiddels legt hij dat uit als een dubbel nee tenzij want het college zegt dat zij tegen 
het bestuursakkoord stemt als de VNG de opdracht niet accepteert. Als de VNG de opdracht wel 
accepteert en in het najaar komt met de mededeling dat het niet is gelukt, stemt het college alsnog 
tegen het bestuursakkoord. Daarom is het een dubbel nee tenzij. De voorzitter formuleert het echter 
netjes als een ja mits. 
Het is ingewikkeld dat het college dat standpunt alleen inneemt op het vlak van de WWNV en niet 
voor de WSW, de Wajong en de jeugdzorg. Dat is heel vreemd. Eigenlijk hoopt hij dat het college 
meent dat de VNG een verbetering ten opzichte van het huidige bestuursakkoord binnenhaalt. Dan 
hebben we in ieder geval die onderhandelingen. Als dat op het vlak is van WSW en WWNV is dat 
nog beter. Als het lukt op het vlak van de Wajong en de WSW, is dat misschien net zo goed of nog 
wel beter dan alleen maar op het vlak van de wet. De voorzitter formuleert het standpunt te eng. 
Eigenlijk zou het moeten gaan over alle sociale maatregelen waar de meeste gemeenten tegenaan 
hikken. Het college zegt dus eigenlijk tegen de VNG. Gaat u maar gewoon in onderhandeling en kijk 
of er nog meer uit te halen valt op die vlakken. Hoe moet dit een plek krijgen in de besluitvorming? 

Mieke Hoek sluit zich aan bij het betoog van de heer Van Esterik. Het standpunt van het college is 
inderdaad smal. Het moet in de breedste zin voor de zwakken in de samenleving. Daar moeten we 
voor op komen. Dat is onze burgerplicht en daarom zitten we hier. 

De voorzitter is van mening dat iedereen inclusief het college het daarmee eens is.

Rob Roos stelt dat het nooit zo mag zijn dat mensen die echt hulp behoeven in deze gemeente zij dat 
van gemeentewege niet kunnen krijgen omdat de budgetten tekort schieten. Dat dreigt nu wel. Hij 
schrok van het standpunt van het college dat het standpunt heeft verengd tot de WWNV en dat 
brengt hem ertoe om de motie onder de aandacht te brengen die immers een veel bredere strekking 
heeft. 
Het is een ingewikkelde landelijke discussie en natuurlijk moet er bezuinigd worden. De fractie heeft 
geprobeerd om te zoeken naar een middenweg door eens krachtig op te treden met het op landelijk 
niveau stichten van een fonds waar de gemeenten uit kunnen putten als echt de nood aan de man 
komt voor de hulpbehoevende burger die dat echt nodig heeft. Als je dat voor elkaar kunt krijgen, 
spaar je de kool en de geit. Dat is de strekking van de motie die is ingediend. Natuurlijk kan over de 
formulering gesproken worden. Graag een reactie van het college hierop.

De motie luidt als volgt:
“De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 31 mei 2011,
Kennis genomen hebbende van het voorgestelde bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen,
Overwegende dat
- In het voorgestelde bestuursakkoord uitspraken worden gedaan met betrekking tot het 

Gemeentefonds, de AWBZ en WMO, de decentralisatie van de jeugdzorg en de WSW
- Die uitspraken leiden tot kortingen op de beschikbare financiële middelen van de gemeenten
- Door die kortingen hulpbehoevenden onvoldoende vanuit de gemeenten kunnen worden 

ondersteund
- Een dergelijk effect onaanvaardbaar is
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- Het college alles in het werk dient te stellen om de hulpbehoevenden in voldoende mate te 
kunnen blijven ondersteunen

Draagt het college op
- Bij de VNG te bevorderen dat er een noodfonds op landelijk niveau wordt ingesteld waar 

gemeenten aanspraak op kunnen maken, indien aangetoond kan worden dat de noodzakelijke 
verstrekkingen aan echte hulpbehoevenden de draagkracht van de gemeente te boven gaan

- Aan de VNG aan te geven dat alleen onder de garantie van het realiseren van voornoemde 
voorwaarde ingestemd kan worden met het voorgestelde bestuursakkoord

- Dit standpunt te verwoorden tijdens het aanstaande VNG congres
En gaat over tot de orde van de dag.”

De voorzitter zegt dat het goed is om even te schorsen maar zij zal kort aangeven wat de 
overwegingen zijn geweest rondom het voorlopige standpunt van het college. Dat heeft te maken met 
wat de heer Van der Kaaij heeft gemist. Je moet er namelijk bij kwesties rond Sociale Zaken altijd 
naar kijken waar je het meeste rendement uit kunt halen. Ook met de WMO is de gemeente in staat 
gebleken om het inderdaad efficiënter te doen. Het idee was dus om je te richten op datgene waar je 
echt ziet waar de grote pijn gaat zitten. Dat is het verhaal dat is beschreven. Daarom is het college 
meegegaan met het standpunt van Amersfoort – waar dit college overigens niet alleen in staat – om 
daar alle pijlen op te richten. Het is kabinetsbeleid en die taken zullen hoe dan ook waarschijnlijk over 
de schutting komen. Het is alleen nog even de vraag: kun je nog ruimte voor extra middelen vinden 
op het punt waarvan we echt denken dat het echt helemaal mis gaat lopen als dat niet het geval was. 
Dat was de reden waarom het college is meegegaan met het standpunt van de gemeente 
Amersfoort. Met alles wat nu is gezegd, stelt spreker voor om even te schorsen. Dan kan in de 
vergadering dit onderwerp worden afgerond. 

Vervolgens wordt de vergadering geschorst.

De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat het college even overleg heeft gehad. Het 
college is van mening dat je je pijlen moet richten op datgene waar je echte pijn ziet. Dat betekent 
rondom de WWNV. Daar vallen onder: de Wajong, de WSW en de WWB. Daar moet je niet de 
AWBZ, de jeugdzorg en de WMO onder laten vallen, omdat het namelijk om een korting van vijf 
procent gaat en het realistisch is dat die efficiencykorting door de gemeente gevonden kan worden. 
Dat heeft ook te maken met de andere regelgeving die is toegepast en dat de gemeente dat een 
andere invulling kan geven. Het is strategisch niet handig om dat er nu ook bij te betrekken maar echt 
te blijven inzetten op de Wajong, de WSW en de WWB, omdat het college oprecht meent dat daar 
pijn komt die de gemeente nooit voor elkaar kan krijgen en daarmee zouden inwoners worden 
getroffen. 

Erik van Esterik zou graag een korte schorsing willen. Het college neemt het standpunt in dat zij 
verwacht dat die kortingen realistisch zijn. Dan verwacht spreker dat het college nooit meer met een 
mededeling komt dat die regelingen worden versoberd, omdat er te weinig geld is. Het college zegt 
daarmee immers dat het bestaande beleid in stand kan worden gehouden. Dat is een belangrijke 
uitspraak die het college deed en die houden we vast.

De voorzitter schorst de vergadering.

De voorzitter heropent de vergadering. Haar opmerking is een andere dan de uitleg die de heer 
Van Esterik daaraan gegeven heeft.
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Erik van Esterik hecht eraan om het initiatiefvoorstel zoals dat voorligt te handhaven en hij wil het 
graag in stemming gebracht hebben. 

De voorzitter brengt het initiatiefvoorstel van de PvdA in stemming. Na stemming blijkt dat het 
voorstel is verworpen met 15 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Voor het voorstel stemmen de 
fracties van Maarssen 2000, PvdA, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, GroenLinks, Maarssen 
Natuurlijk!, Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse Vecht.

Frank van Liempdt zegt dat hij nog altijd lid van de VVD is, maar de heer Van Esterik heeft vanavond 
een betoog gehouden dat hem overtuigd heeft en daarom stemt hij voor het initiatiefvoorstel. 

Rob Roos verbaast zich dat in deze tijd, waarin de gemeente vele miljoenen moet bezuinigen, de 
voorzitter net zegt dat de korting op de AWBZ en de WMO wel kan worden opgehoest. Dat is een 
onbegrijpelijke uitspraak. Streekbelangen heeft geprobeerd met de motie die gemaakt is, voordat 
kennis was genomen van de brief van het college, een fraaie middenweg te bewandelen. Gezien wat 
er nu gebeurt, trekt de fractie de motie in en stemt voor het initiatiefvoorstel van de PvdA. Het is heel 
jammer dat het college aldus opereert.

De voorzitter merkt op dat zij dat wel in een context heeft gezet met de veranderde wet- en 
regelgeving en de manier waarop de gemeente dat invulling kan geven. Het college wil inzetten op 
waar zij denkt dat de echte pijn zit en dat moet te allen tijde worden voorkomen. Die zorg deelt het 
college en zij zal daar heel strijdbaar in zitten. 

15Motie van de fractie van Breukelen Beweegt betreffende de OZB-compensatie voor 

sportverenigingen 

Deze motie is van de agenda afgevoerd.

16 Verlenen van ontslag aan de heer drs. T.C. van Waes als griffier per 1 juni 2011

Linda Hogeveen dankt de heer Van Waes voor zijn werk en wenst hem veel succes toe in wat hij 
hierna gaat ondernemen.

De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met het eervol ontslag verlenen aan de heer 
Van Waes.
Vervolgens verzoekt zij de raad om kort wat te kunnen zeggen tegen de heer Van Waes en daarna 
zal de heer Van den Bosch graag ook iets willen zeggen.
Theo, vandaag nemen we afscheid van jou en ik persoonlijk doe dat eigenlijk voor de tweede keer. 
Vanmorgen hebben we dat even met het college gedaan en de Goudesteinbewoners, de 
medewerkers op de griffie en hier vanavond in de raad. Ik wil graag een aantal dingen herhalen die ik 
vanmorgen al heb gezegd, want is het toch goed om iedereen mee te nemen in de lange periode dat 
Theo zich heeft ingezet voor onze gemeente en dat wij ook samen hebben mogen werken. Dat is 
inmiddels anderhalf jaar. 
Theo is binnengekomen in de voormalige gemeente Maarssen om ons te helpen bij het verbeteren 
van het ambtelijk-bestuurlijk samenspel. Op een gegeven moment was een griffier nodig en Theo gaf 
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aan dat hij die functie ook op andere plekken had uitgevoerd en dat hij zich zo verbonden voelde en 
of we daar niet over in gesprek zouden kunnen. 
Zo is Theo interim-griffier geworden bij de gemeente Maarssen. Toen zaten we inmiddels midden in 
het fusieproces. Dat was de reden dat we geen griffier meer in dienst gingen nemen. Toen is Theo 
aan de slag gegaan als kwartiermaker-griffier om met een werkgroep die in het leven was geroepen 
van de drie voormalige raden na te denken over hoe straks de nieuwe raad moet gaan functioneren 
en vast voorzetten te leveren voor de aanzet tot het nieuwe vergadermodel. Voorts is een hele 
procedure gedaan rond de werving van een nieuwe griffier die we helaas opnieuw moesten gaan 
doen. Toen is uiteindelijk besloten dat dit wordt doorgeschoven naar de nieuwe raad en dan kan de 
nieuwe raad zich buigen over wie de definitieve vaste griffier moet zijn van de gemeente Stichtse 
Vecht. Toen is Theo gevraagd om voorlopig als interim-griffier aan te blijven. In anderhalf jaar heeft 
hij inmiddels een hele carrière achter de rug bij onze gemeente.
Hij heeft daarin veel mensen leren kennen en hij is ook enorm verbonden geraakt met de oude 
gemeente Maarssen en ook met de nieuwe gemeente. Nu dat afscheid dichterbij kwam, werd dat 
hem steeds moeilijker. Zijn kracht is dat hij altijd op de relatie zit en dat hij graag in een rol zit waarin 
hij mensen wil meenemen in een soort coachende rol hoe het anders, beter en op een hoger plan 
getild kan worden. Daar ligt zijn hart en daar heeft hij zich ook voor ingezet.
Theo had een opdracht gekregen om te bouwen, om na te denken over een vergadermodel, om 
verordeningen voor te bereiden. Een aantal daarvan hebben we vanavond gelukkig weer kunnen 
vaststellen. Theo is nadrukkelijk bezig geweest met de opbouw van het functioneren van deze raad, 
zoals we dat vanavond hebben gedaan met een veelvoud van onderwerpen en om half elf met elkaar 
klaar zijn. In die zin hebben we stappen gemaakt.
Hij is ook heel nauw betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen en dat schept ook een band, 
want dat was ook heel erg belangrijk. Dat heeft hij ook met hart en ziel gedaan. 
Dan komt nu het moment van afscheid nemen. Dat vindt hij moeilijk. Soms is dat ook zo en dan is het 
ook goed en dan moet je het afronden in de wetenschap dat je enorm veel werk hebt verricht, waar 
heel veel dankbaarheid voor is, ook vanuit de raad. Van het college en van de mensen waarmee je 
hebt samengewerkt weet ik dat je niet alleen gewoon een interim bent geweest, maar dat je je ook 
echt met ons verbonden hebt. Ik zelf heb ook wel enige persoonlijke emotie, want als je anderhalf 
jaar zoveel verschillende processen met elkaar meemaakt kun je je voorstellen dat je bijna een boek 
kunt schrijven over wat je allemaal samen heb meegemaakt. Daar gaan we over een paar maanden 
nog eens over napraten. Dan gaan we dat alles nog eens memoreren.
Namens mij persoonlijk, Theo, hartelijk dank voor je inzet en je betrokkenheid bij onze nieuwe 
gemeente en namens het college. Het ga je goed met je nieuwe uitdaging. Veel geluk, ook in je 
privéleven. Geniet ook van je vrouw en van je twee zoons waar je enorm trots op bent. Dank Theo.

Wim van den Bosch heeft behoefte om namens de raad een paar woorden tot Theo te richten. Ik heb 
hem vanuit het Breukelse wat minder snel leren kennen. In het fusieproces is hij op een gegeven 
moment in beeld gekomen als kwartiermaker. Vanaf dat moment is hij dus eigenlijk in de volle 
breedte van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht in voorbereiding betrokken en daarna vanaf 
3 januari bij de formele benoeming tot interim-griffier van de gemeente hebben we hem dus van 
dichtbij leren kennen.
Ik moet zeggen - en ik denk dat ik namens de gehele raad spreek – dat hij een enorme kennis heeft 
en deze ook ingebracht heeft bij alle stukken die in het fusieproces zijn ingebracht en noodzakelijk 
waren. Maar ook moeten we signaleren dat zijn lat, die hij voor de nieuwe gemeente op het oog had, 
vrij hoog lag. Ik wil niet zeggen te hoog. Het is gevaarlijk als je de lat hoog neerlegt, maar aan de 
andere zijde geeft dat ook een stukje zelfreflectie: Niet alles wat ik wil bereik ik. Er moet wat te 
wensen blijven.
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Theo, hartelijk dank voor je inzet. Ik zou je namens de raad veel voorspoed willen toewensen. Ik wil 
ook niet onvermeld laten de wijze waarop je ook in het persoonlijke vlak met de mensen omgaat en 
omgegaan bent en dat ongetwijfeld in de toekomst dat verder nog hanteren zult. 
Ik mag daar ook nog een persoonlijke noot aan toevoegen. Het heeft me bijzonder goed gedaan toen 
je me ook in het ziekenhuis voor mijn operatie bezocht. We hebben indringend en persoonlijk met 
elkaar kunnen spreken. Ik waardeer dat zeer. Ik hoop ook dat er nog iets van mag achterblijven, want 
het was toch een bijzonder gesprek en ik wil je persoonlijk toewensen Gods zegen in het verdere. 
En namens de raad wil ik je een kleinigheid aanbieden. Dat kan op een stil moment enige vreugde 
geven, maar aan de andere zijde mag ik je er ook op wijzen dat er andere zaken in het leven zijn wat 
nog meer vreugde geeft. Maar dat kan ik je niet geven. Dankjewel. 

Theo van Waes realiseert zich dat hij in een buitengewone positie heeft kunnen werken. Het was al 
vanaf november 2009. Ik ben eigenlijk een beetje van het ene in het andere gerold. Soms denk je dat 
het toeval is maar soms denk ik ook dat het zo moet zijn. Zo’n interim-opdracht is eigenlijk één grote 
lange opdracht met allerlei verschillende aspecten. Gelukkig heb ik nogal wat ervaring in de lokale 
overheid en ik kon het overal kwijt. Het kostte geen enkele moeite om vanuit mijn betrokkenheid bij 
jullie te zijn en jullie te helpen om een aantal slagen te maken. Dat heb ik met heel veel plezier 
gedaan. Soms heb je er misschien wel eens aan getwijfeld, maar dat is niet zo. De dagen waren ook 
voor mij heel intensief. We hebben immers met elkaar ongelofelijke slagen gemaakt. Of de lat te 
hoog of te laag lag. Ik vind dat niet zo relevant.
Belangrijk is dat we met elkaar ongeveer een beetje een sprong in het diepe hebben gemaakt. Als je 
nu ziet waar we allemaal zitten. Of het nu de organisatie is of het college of de raad. We hebben al 
buitengewoon veel bereikt met elkaar. Op het moment dat je dat uitspreekt, realiseer je je ook dat het 
nog maar een pril begin is en dat er nog heel veel te doen is.
Daar wens ik jullie vreselijk veel succes bij. Jullie zijn heel goed uit de startblokken gekomen en ik 
wens jullie op het verdere ’parcours’ heel veel succes en veel plezier. Ik hoop dat Stichtse Vecht 
inderdaad die ambitie kan gaan invullen die we allemaal een klein beetje in ons hart dragen en waar 
we allemaal ons steentje aan willen bijdragen. 
Ik heb het met buitengewoon veel plezier gedaan. Ik ga niemand persoonlijk beantwoorden of dank 
zeggen. Allemaal heel erg bedankt en het gaat jullie allemaal heel goed en ik kom graag nog een 
keer terug.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.36 uur en wenst iedereen wel thuis.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 28 juni 2011.

De griffier, De voorzitter,
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