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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op dinsdag 29 mei 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 te 
Loenen aan de Vecht. 
 
Voorzitter   Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier    Jelle Hekman 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van ‘t Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, Marnix 

Veldhuijzen, Hetty Veneklaas  
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd (tot agendapunt 7), Wim van den Bosch, Ike Roetman 

(vanaf agendapunt 7) 
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock,  
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
PvdA Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Han Lyre, Kathalijne de Kruif, Jos van 

Nieuwenhoven, Fred Westra, Elfride Zeldenrust  
Wethouders 
CDA    Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66    Pieter de Groene 
Streekbelangen   Vital van der Horst 
VVD    Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Afwezig   Franc Janssen (PvdA) 
    Frank Masteling (VVD) 
    Franko Zivkovic-Laurenta 
 
    
 
1. Opening 
 
De voorzitter: goedenavond allemaal. Berichten van verhindering van de heer Masteling en de heer 
Janssen.  
 
Linda Hogeveen: mijn collega Zivkovic-Laurenta is afwezig in verband met examens en mijn collega 
Rehbock komt er elk moment aan. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter: wij stellen vanavond de agenda vast voor vanavond en uiteraard ook voor 
donderdagavond. Iedereen akkoord? 
 
Ron Druppers: ik zou willen verzoeken om hamerpunt 13 te verplaatsen naar de bespreekstukken.  
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De voorzitter: akkoord. Dan is hiermee de agenda vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht over Voorjaarsnota 2012 
 
De voorzitter: voor het spreekrecht over de voorjaarsnota zijn geen aanmeldingen. 
 
4. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2012 
 
5. Raadsvoorstel onderzoek vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling gemeente 

Stichtse Vecht 
 

a. Algemene Beschouwingen 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. De Voorjaarsnota 2012 legt een aantal beleidsinhoudelijke 
keuzes voor over thema's en onderwerpen op korte en middellange termijn. Met heldere taal en wat 
dynamiek, daar houdt de VVD wel van. 
In de achterliggende tijd zijn al grote stappen gezet om de gevolgen van de economische crisis voor 
onze gemeente aan te pakken en de financiën van de gemeente duurzaam op orde te brengen. 
Gezien de heroverwegingsoperatie die we net achter de rug hebben, de 2,7 miljoen tekort uit de 
voorjaarsnota en ongeveer nog 9 ton dat in 2012 voortkomt uit het lente akkoord is het niet alleen 
kiezen maar vooral ook snoeien om te groeien. Onze speerpunten: behouden en versterken van de 
leefbaarheid van de 12 kernen, veiligheid, flexibiliteit door minder regelgeving en zelfredzaamheid 
door burgerparticipatie. Wij zullen met z'n allen opnieuw voor moeilijke keuzes komen te staan. De 
VVD zal deze verantwoordelijkheid nemen, waarbij ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet 
kunnen blijven doen, we met kostendekkende tarieven moeten werken en het niet wenselijk is de OZB 
te verhogen. 
De VVD vindt dat er meer aandacht moet zijn voor externe financieringsbronnen als subsidies, maar 
ook door gezamenlijk met het bedrijfsleven projecten uit te voeren. We moeten kritisch blijven kijken 
naar bezuinigingen op onze eigen middelen, deze moeten immers naast de cofinanciering gezet 
worden. In dit licht willen we met nadruk de centrumplannen van Breukelen en Loenen noemen. 
Sterke centra in alle kerkdorpen en daarmee een goed ondernemersklimaat zijn het hart van onze 
dorpen. 
In onze mooie gemeente hebben we een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Inwoners worden 
betrokken om zelf ook een bijdrage te leveren aan een veilig klimaat. Wij zien graag een goede balans 
tussen repressieve- en preventieve maatregelen. In dit kader vragen wij ons af of het aantal van twee 
boa’s voor Stichtse Vecht voldoende is voor de handhavingstaken. In de begroting is een extra budget 
van € 216.000 uitgetrokken voor veiligheid. De VVD zou graag zien dat een deel van dit budget 
besteed wordt aan de inzet van extra handhavingscapaciteit. Wij vragen om hier extra aandacht aan 
te geven in de begroting van dit najaar. 
De vele wijkcommissies, dorpsraden en verenigingen in onze gemeente zijn een gemeengoed. Wij 
moeten dit koesteren en faciliteren. De VVD vraagt om het vereenvoudigen van de regels en 
vergunningen, het is voor de vele vrijwilligers nog niet altijd duidelijk of er een vergunning moet 
worden aangevraagd. Voor lokale evenement die georganiseerd worden door niet commerciële 
organisaties zou een vrijstelling van leges passend zijn. 
Bijzondere aandacht zouden wij willen vragen voor het probleem van de leegstand. Leegstand van 
winkelruimtes maar ook van kantoorpanden, met name in Maarssenbroek. In verschillende gemeenten 
is onlangs een pilot gestart om in samenwerking met marktpartijen te komen tot een reductie van de 
leegstand. Ingezet wordt op transformatie en/of herontwikkeling. De VVD zou graag zien dat ook in 
Stichtse Vecht de strijd meer voortvarend wordt aangegaan. Wij willen het college dan ook vragen 
bijvoorbeeld het Nieuwegeinse model te onderzoeken en te kijken of dit soelaas kan bieden voor de 
problematiek in Stichtse Vecht. 
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Tot slot willen wij het college hartelijk danken voor het gedane werk maar ook dank aan de inwoners 
en de vrijwilligers die de gemeenschap waarvoor de raad van Stichtse Vecht zich inzet pas echt 
mogelijk maken. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. De Algemene Beschouwen. Het is naar aanleiding van de 
strategische heroverweging dat ik aanhaal: het doet iedereen pijn. Dit hebben we vorig jaar al 
aangekondigd. Dit is al gebleken en deze moeilijke tijd voor Stichtse Vecht duurt voort. Het geldt ook 
niet alleen voor overheidsinstanties. Bedrijven en burgers in alle kernen hebben met zwaar 
economisch weer te maken. 
Het CDA Stichtse Vecht staat voor: sociaal, degelijk en duurzaam. Landelijk komen er vanuit het lente 
akkoord nog meer bezuinigingen op ons af. Ondanks deze extra financiële doelstellingen, willen we 
niet meer in de sociale voorzieningen snijden. Deze zijn wat ons betreft niet aan de beurt. 
Subsidies willen we op wezenlijke toevoeging aan de gemeenschap beoordelen. Het 
voorzieningenniveau zullen we hier niet overal extra willen verlagen. Wel zullen we hier gedwongen 
worden voor moeilijke keuzes en moeten we onze verantwoordelijkheid hierin nemen.  
Op cultuur- en sportgebied zullen nog bezuinigingsmaatregelen genomen worden. Gezien de grote 
bezuinigingen op cultuur menen wij dat het buitengewoon onwenselijk is om in de tweede ronde weer 
op cultuur te bezuinigen. De huidige taakstelling zorgt al voor knelpunten en als daar een tweede 
ronde overheen komt, kan dat onherstelbare gevolgen hebben. 
Sowieso zijn wij van mening dat het onverstandig is om in het kader van bezuinigingen wezenlijke 
voorzieningen in onze gemeente nu af te breken, omdat wij dit later niet ongedaan kunnen maken. De 
lange termijn schade die wij daarvan zullen ondervinden, door teruglopend toerisme en een daling van 
het algemeen welbevinden en daarmee leefbaarheid in de kernen, vinden wij niet verantwoord en 
daarom kiezen wij bewust voor behoud van de wezenlijke voorzieningen zoals zwembaden en 
dorpshuizen. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de bibliotheek zullen we goed volgen. We 
zullen ons inspannen om pijn eerlijk te verdelen en de leefbaarheid hoog te houden. 
Vanuit voorafgaande volgt direct onze financiële visie. De lange termijnvisie moet gericht blijven op 
een gezonde financiële huishouding op sociaal beleid en duurzaamheid. Wij zijn overigens tevreden 
dat het college alsnog gehoor heeft gegeven aan de oproep van het CDA om de taakstelling op 
Sociale Zaken te matigen, door de re-integratie budgetten te verhogen met ruim € 250.000. Meer 
uitstroom uit uitkeringen realiseren met minder budget was en is een utopie. 
Verder vinden we het van belang dat we spoedig naar de huisvesting van de gemeente kijken. Hierbij 
zijn de volgende criteria belangrijk: kosten, ligging en doelmatigheid. Bestemming van de 
overblijvende gebouwen wordt hierbij ook betrokken. 
Het college heeft haar verantwoordelijkheid vorig jaar goed opgepakt. In de financiële plaat is rekening 
gehouden met “onvoorzien” en dit is zeer noodzakelijk gebleken. Qua portefeuilles letten wij erop dat 
een flexibele inzet mogelijk blijft waar noodzakelijk dan wel wenselijk. Te veel pijn moet worden 
kunnen blijven verzacht. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Mooie verhalen van mijn voorgangers. Ons verhaal is een iets ander 
verhaal want deze voorjaarsnota is geen voorjaarsnota. Belangrijke input om tot een gewogen besluit 
te komen voor wat betreft voorstellen en uitwerkingsrichtingen om in november een besluit over de 
begroting 2013 aan de raad te kunnen voorleggen, mist Maarssen 2000 in deze voorjaarsnota. De 
meicirculaire en de eerste bestuursrapportage 2012 ontbreken. 
Door de val van het kabinet en het daardoor uitblijven van duidelijkheid over rijksbezuinigingen en de 
gevolgen daarvan voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds kunnen wij nauwelijks tot een 
reëel beeld komen van wat er financieel op ons afkomt en om dan nu richting te geven en keuzes 
maken, is voor mijn fractie wat moeilijk. 
Vanwege deze onduidelijkheid stellen sommige gemeenten de voorjaarsnota uit om alleen met een 
kaderbrief of ze besluiten zelfs om helemaal met niets te komen. Vanwege de financiële 
onduidelijkheid uit Den Haag en dan wordt het Kunduz akkoord wel genoemd maar 12 september zijn 
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er verkiezingen en dat kan op 13 september door de papiervernietiger gehaald zijn. Vanwege de 
financiële onduidelijkheid is het volgens de fractie van Maarssen 2000 niet mogelijk om nu een reëel 
financieel beeld te representeren. Wij hadden het dan ook wijs gevonden als het college in oktober 
met een najaarsbrief was gekomen waarin de mei- en de septembercirculaire waren meegenomen die 
dit keer in plaats van de voorjaarsnota de opmaat naar de begroting waren geweest. 
Dan was er waarschijnlijk ook een oplossingsrichting geweest voor het tekort van bijna 2,8 miljoen 
want dat wordt wel geconstateerd, ik weet niet op grond waarvan maar ik zie ook geen oplossingen 
voor het tekort dat het college nu al op de begroting 2013 verwacht. 
Wij vinden het wel erg makkelijk dat u nu kiest om veel zaken te noemen als autonome 
ontwikkelingen. Om vrijwilligersorganisaties niet aan de rand van de afgrond te brengen, ze hebben 
per slot van rekening al 7,5 procent ingeleverd, en om mensen aan de onderkant niet door de bodem 
te laten zakken zullen wij als raad echt zelf keuzes moeten maken. Het is duidelijk dat deze 
voorjaarsnota in de ogen van Maarssen 2000 geen richting geeft voor de opstelling van de 
programmabegroting 2013. Wij kijken dan ook uit waar het college in november uiteindelijk mee komt 
en misschien neemt u dan toch mee dat wij die najaarsbrief zouden willen hebben en komt u daar in 
september of oktober mee. 
 
Gerjet Wisse: voorzitter, de PvdA is teleurgesteld over de kwaliteit van de voorjaarsnota. Ons 
voornaamste punt van kritiek is het feit dat u geen oplossingsrichting geeft voor een financieel 
gezonde begroting 2013. Wij doelen hier op de 2,7 miljoen tekort en daarboven de door u gemelde 
bezuinigingen van het rijk van inmiddels € 900.000 maar het is niet onmogelijk dat dit weer verandert 
als er een nieuw kabinet komt. Alles wordt doorverwezen naar de begrotingsbehandeling. Het is zeer 
gebruikelijk dat een college dat zicht heeft op de beïnvloedbare budgetten met voorstellen komt en 
daarbij keuzemogelijkheden aangeeft. De raad maakt dan de keuzes, stelt de kaders en het college 
gaat aan de slag om de begroting voor te bereiden. Bestudeer de voorstellen van de expertgroepen 
van eind 2011. Onderzoek of in de alternatieve begroting van de hele oppositie bruikbare besparingen 
zitten. En vooral: kom met een visie. 
U heeft dat nagelaten, de PvdA wil de handschoen oppakken en wel kaders stellen. Investeer in 
duurzaamheid. Voorbeelden zijn er te over. Van energiebesparende maatregelen in gemeentelijke 
eigendommen tot aan biomassa en warmte/krachtkoppeling. Dat kan tot structureel forse besparingen 
leiden. Een voorbeeld is het Kikkerfort in Breukelen van enkele jaren geleden. 
Voorzitter, voor de PvdA gelden en golden drie punten waarvan wij vinden dat ze bij de bezuinigingen 
ontzien moeten worden. Dat zijn wijkgericht werken, minimabeleid en vrijwilligersbeleid. Ook dat zijn 
kaders die we u mee willen geven. Eerder kon het college zich hier redelijk goed in vinden. We zijn 
benieuwd hoe u daar op dit moment over denkt. De PvdA wil zicht op de effecten van alle lokale en 
rijksbezuinigingen voor huishoudens met een minimum inkomen. Dat heeft u toegezegd. Hebben wij 
deze minima effectrapportage voor de begrotingsbehandeling? 
Naast bezuinigingen vinden we ook dat er aan de inkomstenkant gekeken moet worden. Een OZB 
verhoging waarbij een duidelijk doel aan de orde is in relatie tot de voornoemde speerpunten wordt  
door ons niet op voorhand afgewezen. Los van deze speerpunten maakt de PvdA zich ernstige 
zorgen over het voortbestaan van de bibliotheek en zou ook hier op voorhand geen absoluut nee 
zeggen tegen een extra financiële impuls, als dat noodzakelijk zou zijn voor het voortbestaan van de 
bibliotheek. 
De fractie van de PvdA heeft eerder al aangegeven met een amendement te komen om de reserve 
Woningbouwdoeleinden uit de voormalige gemeente Breukelen in te zetten voor startersleningen. Het 
doel lijkt ons duidelijk. Het zal als een motor werken bij de bouw van woningen in onze gemeente in 
een prijsklasse waar veel vraag naar is. Het in beweging krijgen van de woningmarkt is niet alleen 
goed voor de starters maar ook voor de economie en als lokale ondernemers betrokken kunnen 
worden, is het voor velen goed inclusief de gemeente. 
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Voorzitter, het is volgens het besluit niet de vraag of we instemmen met de voorjaarsnota, dat zouden 
we dan ook niet gedaan hebben. Het gaat nu om kennis nemen van en dat doen we: wij nemen 
kennis van een kwalitatief pover stuk. 
Voorzitter, ik ga afronden met een variant op de bekende uitspraak van de Romeinse senator Cato: 
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam oftewel vrij vertaald: overigens ben ik van mening dat 
het college voldoende heeft aan vier wethouders. Maar nu even serieus. Het is wel degelijk niet meer 
uit te leggen aan de inwoners dat overal op bezuinigd moet worden, dat de burgers dat in hun 
portemonnee voelen, dat verenigingen verder moeten beknibbelen en dat het college vervolgens geen 
enkel gebaar maakt. 
Ik zou willen noemen dat we één amendement hebben dat gaat over de vermogenspositie 
startersleningen en vier moties, wijk- en kerngericht werken, minimabeleid, vrijwilligersbeleid en 
duurzaamheid.  
 
Amendement A1 (PvdA): startersleningen 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 31 mei 2012 besluit het 
raadsbesluit “onderzoeken vermogenspositie naar aanleiding van de herindeling”  als volgt te wijzigen: 
 
Punt 4b “de reserve Algemene woningbouwdoeleinden voor een bedrag van € 603.928 vrij te laten 
vallen ten gunste van de Algemene reserve” vervalt en wordt vervangen door: 
 
“4b de reserve Algemene woningbouwdoeleinden voor een bedrag van € 603.928 wordt herbestemd 
en wordt ingezet voor bevordering van de mobiliteit op de woningmarkt door startersleningen. Het 
college stelt voor deze gewijzigde reserve een bestedingsplan op.” 
 
Toelichting: 
ook in Stichtse Vecht is sprake van stagnatie op de woningmarkt. Starters kunnen, mede als gevolg 
van de economische recessie en gewijzigd beleid van banken, steeds lastiger aan voldoende 
hypotheek komen om hun eerste woning te financieren. Hierdoor blijven mensen, die door willen 
groeien naar een woning in een hoger segment, langer in een betaalbare koopwoning en stagneert de 
doorstroming op de woningmarkt. 
Startersleningen kunnen in deze situatie een impuls geven. Inzet van middelen voor deze groep loont 
en heeft een bredere uitstraling. We verbeteren de startpositie van een in potentie kansrijke groep. 
Van een gezonde woningmarkt profiteren niet alleen starters en middeninkomens. Mobiliteit op de 
woningmarkt leidt ook tot een verbetering van het klimaat voor woningcoöperaties en 
projectontwikkelaars. Door gestagneerde bouwprojecten vlot te trekken krijgt de (lokale) economie een 
impuls. Ook voor de gemeente Stichtse Vecht is het van belang dat de woningmarkt niet stagneert, 
dat jongeren niet wegtrekken uit de gemeente en dat de lokale economie op gang blijft. 
Startersleningen kunnen dan ook gezien worden als middel om de economische crisis te bestrijden. 
Wij stellen daarom voor dat het geld, dat bestemd was voor stimulering van sociale woningbouw, 
beschikbaar blijft om de woningmarkt gezond te houden. Voor startersleningen zijn diverse partners in 
diverse constructies denkbaar. Afhankelijk van de gekozen constructie kunnen met het bedrag circa 
20-70 starters worden geholpen. Uitgezocht moet worden welke oplossingen de optimale mix geeft 
van een beperkte risico, een gegarandeerd resultaat en een hoog rendement. 
 
Motie M1 (PvdA): minimabeleid 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehoord de besprekingen in de raad van 29 mei 2012, 
 
Overwegende dat 
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• de voorjaarsnota van het college niet uitsluit om te bezuinigen op het minimabeleid 
• de minima geen slachtoffer mogen worden van bezuinigingen van de gemeente Stichtse 

Vecht gezien de voorgenomen bezuinigingen van de rijksoverheid 
• de meeste partijen in hun programma's ingezet hebben op een goed sociaal beleid 
• het college met de toegezegde minima effectrapportage komt 

 
Besluit het college opdracht gegeven het minimabeleid niet te betrekken bij de bezuinigingsoperatie 
ten behoeve van de begroting 2013  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie M2 (PvdA): vrijwilligersbeleid en vrijwilligersactiviteiten 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht 
gehoord de besprekingen in de raad van 29 mei 2012 
 
Overwegende dat 

• de voorjaarsnota voorstellen van het college niet uitsluiten dat er bezuinigd gaat worden op. 
Daarmee verenigingen en initiatieven geraakt worden, die gedragen worden door de inzet van 
vrijwilligers 

• vrijwilligers het verschil maken voor samenhang in de samenleving 
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het bestuur van de gemeente Stichtse Vecht 

verplicht invulling te geven aan prestatieveld 1 namelijk het bevorderen van het welbevinden 
van de inwoners, dat in belangrijke mate door vrijwilligers in stand wordt gehouden 

• verenigingen en organisaties zijn al gekort met 7,5 % en ook daar stijgen de kosten 
 
Besluit het college opdracht te geven niet te bezuinigen op het gebied van vrijwilligerswerk en 
vrijwilligersactiviteiten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
de gemeente Stichtse Vecht kan zijn verantwoordelijkheid nemen door niet eenzijdig te bezuinigen op 
vrijwilligersbeleid en vrijwilligersactiviteiten, aangezien met name vrijwilligers het verschil maken als 
het gaat om het bevorderen van de samenhang in de samenleving. De vergrijzing - belangrijk ijkpunt 
van het coalitieprogramma - zal in toenemende mate een beroep moeten doen op vrijwilligers. 
 
Motie M3 (PvdA): investeren in duurzaamheid 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht 
gehoord de besprekingen in de raad van 29 mei 2012 
 
Overwegende dat 

• het coalitieakkoord en het collegeprogramma duurzaamheid als een serieuze kernwaarde 
heeft opgenomen 

• de voorjaarsnota geen serieuze opvatting heeft over de uitvoering van het kernbegrip  
duurzaamheid 

• duurzaamheid in casu energiebesparende maatregelen een snel groter wordende prioriteit 
heeft gezien ook de economische situatie 

• investeren in energiebesparende maatregelen al vrij snel lonend is, waardoor het een positief 
gevolg heeft op het gemeentelijke huishoudboekje 
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Besluit het college opdracht gegeven nog dit jaar een onderzoek te doen naar energiebesparende 
maatregelen ten behoeve van beheer eigendommen/schoolgebouwen bijvoorbeeld WKK en ook voor 
de inwoners bijvoorbeeld zonnepanelen en biomassa/WKK 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
de gemeente Stichtse Vecht heeft voor zowel de eigen gebouwen een belangrijke doelstelling om aan 
energie beperkende maatregelen te werken. Dat drukt niet alleen de lasten voor de bevolking maar 
dient ook een hoger doel namelijk de millenniumdoelstellingen. Daarnaast kan de gemeente een 
voortrekkersrol vervullen richting inwoners en daarbij initiatieven nemen die bijdragen aan een 
verlaging van het energiegebruik en daarmee ook aan de lasten van de inwoners. Denk hierbij aan 
gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. 
 
Motie M4 (PvdA): wijk- en kerngericht werken 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht 
gehoord de besprekingen in de Raad van 29 mei 2012 
 
Overwegende dat 

• de voorjaarsnota van het college niet uitsluit om te bezuinigen op wijk- en kerngericht werken 
bij de begroting 2013 

• wijk- en kerngericht werken de hoeksteen is van het betrekken van de bevolking bij de 
inrichting van de samenleving 

• wijk- en kerngericht werken door vrijwel alle partijen gezien wordt als belangrijk om de 
gemeente Stichtse Vecht een identiteit te geven, die past bij de Vechtstreek 

 
Besluit het college opdracht te geven niet te bezuinigen op wijk- en kerngericht werken 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting: 
de gemeente Stichtse Vecht kan alleen tot een succes te leiden als wijk- en kerngericht werken de 
hoeksteen blijft om de gemeente zijn nieuwe identiteit te geven. Essentieel daarbij is om rekening te 
houden met de verschillen in aard en karakter van de woonkernen en wijken. Ook de toezeggingen 
van vrijwel alle partijen in programma's en debatten over het belang van wijk- en kerngericht werken - 
ondanks de nieuwe bezuinigingsopdracht - gestand gedaan moeten worden. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. In 2009 was het Alexander Pechtold die Nederland voorhield dat 
we een stip aan de horizon moesten hebben waar we naartoe konden werken. Ook D66 Stichtse 
Vecht heeft als autonome lokale afdeling dit geluid lokaal uitgedragen en was dan ook verheugd dat 
het college deze slogan heeft overgenomen. Vervolgens heeft D66 het afgelopen jaar als een van de 
coalitiepartijen aardig wat uit haar verkiezingsprogramma bewaarheid zien worden. Zonder daarbij 
compleet te willen zijn noemen we hierbij vier punten. 
1. De aanpak tegen geluidshinder. Denk aan de inzet rondom de snelheidsbeperking op de A2. 
2. Wijkgericht werken wordt niet alleen langs de oude grenzen ingevuld maar ook langs thema's als 

buitengebied en dorpskernen. 
3. Mensen meer betrokken maken bij het gemeentebestuur, onder andere door transparante en 

heldere communicatie. 
4. De heroverwegingen hebben participatief plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van 

taakstellingen per beleidsveld. 
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Natuurlijk blijft er ook voor D66 Stichtse Vecht nog wat te wensen over. Zonder ook hier compleet te 
willen zijn wederom vier punten. 
1. Wij willen graag een visie op bedrijventerreinen.  
2. Wij willen dat zorg dichtbij gebracht wordt en mantelzorg ondersteunt.  
3. Dat armoedebestrijding speerpunt is en dat eenzaamheid bestreden wordt. 
4. Dat de economie en werkgelegenheid bevorderd worden en dat daarbij extra aandacht is voor 

jongeren. Lees inzetten op stageplekken en voorkomen van schooluitval. 
Voorzitter, voor al deze punten zal D66 de komende jaren in ieder geval blijven strijden maar eerlijk 
gezegd verwachten en hopen wij dat net zoals tot nu toe dat de kracht van onze argumenten de raad 
en het college ertoe zal bewegen om deze punten ook als van ons allen te beschouwen. 
D66 Stichtse Vecht voert op een positieve wijze coalitie. Wij geven richting aan waar wij denken dat 
het nog beter kan en luisteren naar de tegenargumenten van andere partijen. Er is nog heel veel te 
doen in de gemeente Stichtse Vecht en we kunnen ons geen time-out veroorloven. 
Voorzitter, als het de D66 fractie het afgelopen jaar iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat het 
verstandiger was om te willen herindelen. De bestuurskracht in onze nieuwe gemeente is inderdaad 
gegroeid. Wat D66 betreft is deze te kwalificeren als zeer goed. Volgens D66 is het college in 
samenwerking met het ambtenarenapparaat het gelukt om op grote lijnen orde te scheppen in de 
chaos die een herindeling logischerwijs met zich meebrengt. Het is het college gelukt om helder te 
krijgen welke grote dossiers aangepakt moeten worden, waar de pijnpunten liggen en welke stappen 
er in samenwerking met de voltallige raad opgepakt moeten worden om te komen tot die bewuste stip 
aan de horizon. 
D66 vindt dat het college in alle dossiers daadkrachtig optreedt, dat het visie ontwikkelt, vernieuwing 
niet uit de weg gaat en het aandurft om moeilijke beslissingen te nemen en knopen doorhakt. Het 
college is een stevige basis aan het leggen voor een solide financieel beleid, hoe om te gaan met 
inwoners, voor de rol die zij in de regio wil gaan pakken, voor een toekomstvisie, hoe om te gaan met 
duurzaamheid en de vergrijzings/verdunningsproblematiek. Samengevat, dit college legt een pracht 
fundament waarop verder gebouwd kan gaan worden maar voorzitter, tot zover de complimenten. 
Met deze algemene beschouwingen kijken we niet alleen naar het afgelopen jaar, we kijken vooral 
ook naar de toekomst en kijken naar de toekomst is heden ten dage geen eenvoudige opgave. We 
leven ontegenzeggelijk in onzekere tijden. Onzeker vanwege de economische omstandigheden, 
onzeker wat betreft de gevolgen die de opeenstapelende crises zullen hebben, onzeker over de 
impact van de komende decentralisaties en daarnaast zijn we ook bezorgd over de druk die de 
bezuinigingen op onze inwoners zal gaan leggen. 
Voorzitter, met zoveel onzekerheden en met zulke grote uitdagingen in het verschiet kiest D66 
Stichtse Vecht voor de gemeente die enerzijds terughoudend is en anderzijds innovatie niet schuwt en 
daarnaast bouwt op goede degelijke fundamenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad de regie 
pakt en de stip op de horizon benoemt. 
Voorzitter, dit brengt mij op het volgende. D66 is dan wel een coalitiepartij maar dat ontslaat ons niet 
van onze taak om het college ook te beoordelen. Naast alle eerder genoemde mooie woorden geeft 
D66 bij deze het college tevens wat feed back en tips mee. D66 is trots op de ambitie van het college 
en het fundament dat het college voor de nieuwe gemeente heeft neergelegd. Echter, komt er ooit een 
moment dat er gebouwd moet gaan worden, dat er stenen gestapeld moeten worden. De tip van D66 
is: vergeet dat niet en blijf niet hangen in het slechts leggen van een goede basis. Blijf opletten dat het 
college zijn regietaak pakt. Tuig participatie niet zover op dat er voor visie ontwikkeling geen tijd is. Als 
er al ruimte in de begroting moet worden gemaakt, dan moet het vooral niet te lastig gaan maar juist 
ten goede komen van de zwakkeren, de mensen die minder in staat zijn zichzelf in tijden van crisis 
staande te houden. Zij zijn het immers die in moeilijke tijden vaak het hardst getroffen worden. 
D66 maakt zich hierom zorgen en is een warm voorstander van extra hulp voor ondersteuning van 
werklozen, uitkeringsgerechtigden, jongeren en ouderen. 
Ik begon mijn algemene beschouwingen met een parafrasering van Alexander Pechtold. Hij zag een 
stip aan de horizon. Onze visie op de collegeplannen in Stichtse Vecht is samen te vatten met: wij zien 
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onze eigen Stichtse Vecht stip ook en pakken dit vol stabiliteit en vertrouwen samen met de voltallige 
raad en overige actoren op. 
 
Renie Vis: voorzitter. Door de rijksbezuinigingen en decentralisatie van de rijkstaken en provinciale 
taken en de daardoor ontstane structurele tekorten heeft de nieuwe gemeente Stichtse Vecht de 
afgelopen tijd hele moeilijke keuzes moeten maken. Bij de strategische heroverweging is gebleken 
hoe belangrijk de rol is die de expertgroepen bij het maken van deze keuzes hebben gespeeld. 
Streekbelangen is daarom van mening dat we ook in bredere zin inwoners bij het maken van keuzes 
en het zoeken naar creatieve oplossingen moeten betrekken om de huidige economische dreigingen 
het hoofd te kunnen bieden. Maak vooral gebruik van de expertise van deskundigen, betrek 
bijvoorbeeld ook ZZP-ers erbij. 
Voor Streekbelangen is sport nog steeds een van de belangrijkste speerpunten. Er moet op dit 
moment zowel geharmoniseerd als bezuinigd worden. Bezuinigingen kunnen worden gevonden in het 
zo laag mogelijk houden van de uitvoeringskosten, ook in de organisatie. In sommige gevallen kan 
een fusie van sportverenigingen een oplossing bieden, waarbij niet uit het oog moet worden verloren 
dat gedwongen fusies niet werken. Streekbelangen pleit voor goed accommodatiebeleid voor binnen- 
en buitensport, alles staat of valt met goede accommodaties. Wij zijn van mening dat sportbeleid uit de 
verenigingen zelf moet komen, het aanbieden van bijvoorbeeld 50+ sportactiviteiten is een eigen 
initiatief en verantwoordelijkheid van de verenigingen. 
Op het gebied van sociale zaken kan naar onze mening nog meer worden samengewerkt, met name 
op het gebied van uitvoering en dienstverlening. Er kunnen poules met deskundigen uit organisaties 
worden gemaakt. 
Ouderen en jeugd. Streekbelangen is van mening dat er niet bezuinigd mag worden op ouderen en 
jeugd. Nu van ouderen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen, pleit Streekbelangen 
ervoor dat bij nieuwbouw eisen worden gesteld met betrekking tot levensloopbestendig bouwen 
(meergeneratiewoningen) en dat in dit zelfde kader soepel wordt omgegaan met aanvragen voor 
aanbouwmogelijkheden. 
In het verlengde hiervan wijst Streekbelangen op het belang van het glasvezelnetwerk voor Domotica. 
Met Domotica kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen door middel van zorg op afstand. Na 
het succesvolle bewonersinitiatief “Breukelen op glasvezel” wordt nu de interesse voor glasvezel 
gepeild onder de overige kernen van de gemeente Stichtse Vecht. Laten we hierbij vooral de 
buitengebieden niet vergeten. 
Wat betreft wijkgericht werken zijn wij van mening dat inwoners zelf moeten aangeven wat ze willen. 
Laten we de deskundigheid en de kracht die daar zit gebruiken. Het wijkgericht werken kan dan terug 
naar de basis: geen gebiedsregisseurs meer maar de gebiedbeheerders moeten we zeker houden. 
Laten we ook voor de praktische aanpak kiezen: geen lijvige beleidsnota's maar concreet de 
wijkcommissies faciliteren. 
Wat betreft de cultuur. Als voorzieningen dreigen te verdwijnen en vrijwilligers dan bepaalde zaken 
oppakken, dienen deze initiatieven ondersteund en gehonoreerd te worden. Dit geldt voor 
bibliotheekvestigingen in het algemeen en voor de bibliotheek Kockengen in het bijzonder. 
Tenslotte. Streekbelangen is voorstander van een kleinere overheid die klantgericht beleid maakt, als 
het om regionale of landelijke zaken gaat samen met omliggende gemeenten. Minder beleid, meer 
uitvoering. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. De fractie ChristenUnie/SGP waardeert het zeer dat het college het 
initiatief heeft genomen voor het onderzoek naar de vermogenspositie. Het is een tegenvaller dat het 
onderzoek leidt tot een tekort van circa € 1,3 miljoen. Samen met de autonome ontwikkelingen en 
enige bijstellingen leidt dit tot een verwacht tekort in 2013 van € 2,6 miljoen. Ik had mij een beter 
afscheid kunnen voorstellen. Het lijkt wel alsof donkere wolken zich boven Stichtse Vecht 
samenpakken. Overigens kan de fractie instemmen met het door het college voorgestelde beleid. 
Niettemin willen we een paar opmerkingen maken. 
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Terecht worden in de strategische beleidskaders de inwoners en de kernen centraal gesteld. 
Uiteindelijk gaat het om het welbevinden van onze inwoners. Dit vraagt om een goed woon- en 
leefklimaat, waarbij het kernenbeleid van doorslaggevende betekenis is. Een kernenbeleid waarbij de 
identiteit van de kernen gerespecteerd wordt. Dit impliceert dat harmoniseren niet betekent 
standaardiseren maar goed samengaan met oog voor de eigenheid. Dus bijvoorbeeld geen uniforme 
sluitingstijden voor de horeca of ongewenste aantasting van de zondagsrust. 
De financiële en sociale structuur van Stichtse Vecht kan versterkt worden door een gemeentebrede 
beschikbaarheid van een glasvezelnetwerk; de echte digitale snelweg. Is het college bereid om met 
de investeerder van “Breukelen op Glasvezel” dit te bespreken en zo nodig te faciliteren? 
Wij zijn benieuwd hoe de proef met ‘het nieuwe werken’ is afgelopen. Daar er meer thuis gewerkt zal 
worden, zal de vraag naar benodigde kantoorruimte afnemen. Dit biedt de mogelijkheid tot 
herhuisvesting van het gemeentelijk apparaat. De hieruit voortvloeiende besparing is broodnodig. Kan 
het college ons hierover verder informeren? 
In december jongstleden is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om Stichtse 
Vecht als millenniumgemeente aan te melden en het basispakket van de VNG gedurende vier jaar 
wordt aangeschaft. Wanneer wordt uitvoering gegeven aan deze motie? 
De fractie ChristenUnie-SGP verwacht dat het college in het najaar een sluitende begroting aanbiedt. 
De zomerzon moet de donkere wolken verdrijven. Wij vinden daarbij dat de positie van kwetsbaren in 
de samenleving ontzien moet worden. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. De voorjaarsnota is wederom vol ambitie en plannen. De leidraad is 
het coalitieakkoord maar we moeten ons wel realiseren dat bij het samenstellen van het 
coalitieakkoord het andere tijden waren. We gingen toen uit van bezuinigingen van rond de                 
€ 8.000.000. Inmiddels zitten we met de komende bezuiniging zo rond de € 15.000.000. Een hele 
uitdaging. 
Het enige wat ons te doen staat is wederom bezuinigen en er voor zorgen dat de boel blijft draaien. 
Tussen de 3 en 4 miljoen is de opdracht voor deze keer. De vraag is hoe gaan wij dat doen. Nog bijna 
160 à 170 projecten moeten geharmoniseerd worden. Bij meer efficiency is daar vast wel ruimte te 
vinden maar dat zal niet genoeg zijn. 
Gaan we nog verder verschralen bij de voorzieningen vooral in de kleine kernen. Nog minder 
bibliotheek, nog minder muziekschool, nog minder sport faciliteren? 
Het toverwoord is zelfredzaamheid. Natuurlijk, hoe zelfstandiger de verenigingen aan de slag kunnen 
gaan om zelf de broek te kunnen ophouden hoe beter het is. Er is in het verleden misschien wel te 
veel gepamperd en het is zo dat het meeste geld van de gemeente naar de zwaksten in onze 
samenleving gaat. Bij iedere korting zijn zij de klos en zal hun leven voor wat de voorzieningen betreft 
steeds zwaarder worden en doet de gemeente het niet, dan gaat het wel via het rijk of andersom. 
Hoe lang kan je nog aan de onderkant weghalen en de bovenkant sparen. De bovenkant vraagt niet, 
is zelfredzaam en hoeft dus ook niet te betalen is niet meer van deze tijd. Ook zij gebruiken de 
sportaccommodaties, profiteren van de winkelvoorzieningen, van goed onderhouden wegen, 
verlichting, veiligheid, brandweer, nutsvoorzieningen, consultatiebureaus, doktersposten, zorgpunten 
et cetera. 
Het Vechtse Verbond wil meegeven: iedereen is gelijk in voor- en tegenspoed. Verdeel dan ook de 
lasten naar evenredigheid. Als er voor € 150.000 met een heel klein kaasschaafje gewerkt kan worden 
over de negen projecten zodat niemand er iets van merkt, zou Het Vechtse Verbond willen voorstellen 
ga nu met een gewone kaasschaaf werken zodat iedereen er een klein beetje van merkt. Daarnaast, 
kijk nogmaals naar de voorstellen van de expertgroepen van vorig jaar, er zitten vast nog wel ideeën 
tussen die nog niet gebruikt zijn. 
Bij de voorstellen van de uitgestelde investeringen zoals vervanging telefooncentrale, implementatie 
opvolger Windows XP tot 2014 zouden wij mee willen geven dit te betrekken bij de definitieve 
huisvesting. Daarnaast wil Het Vechtse Verbond meegeven: kijk over de grens van de gemeente naar 
de buurgemeenten en laten we ons meer richten op samenwerking, ook daarin zijn vele 



11 

 

mogelijkheden voor besparing. Bijvoorbeeld in aanbestedingen bij groen of afvalinzameling, 
zorgcentra, wegenonderhoud et cetera. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. De voorjaarsnota is door GroenLinks met gemengde gevoelens 
ontvangen. Positief is dat er een grote stap voorwaarts is gemaakt naar een goed beleidsmatig 
product. Verder waren wij heel positief verrast door de goede en gedegen onderzoeken naar de 
vermogenspositie en de grondexploitaties van Stichtse Vecht. En met “Focus op Morgen” is het 
college duidelijk ook goed bezig met het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn. 
De inzet is goed maar wij missen in deze fase een uitgewerkte visie. Wat zijn dan de belangrijkste 
zorgpunten? GroenLinks is ook geschrokken van de 2,7 miljoen tekort voor de begroting van 2013. 
Daarbij komen nog de te verwachten extra bezuinigingen vanuit het rijk van 3 tot 5 miljoen.  
Wij begrijpen daarnaast niet waar plotseling de hogere rentelasten van de leningen van de voormalige 
gemeenten van bijna 1,3 miljoen vandaan komen maar het meest teleurgesteld is de fractie van 
GroenLinks in het feit dat het college in de voorjaarsnota nog geen richting geeft hoe Stichtse Vecht 
het verwachte tekort wil gaan dekken. Nog meer bezuinigingen op subsidies aan welzijnsinstellingen, 
cultuur en sport is voor GroenLinks ongewenst. 
Welke voorstellen heeft dan de GroenLinks fractie? De inwoners centraal. Een professioneel en 
transparant gemeentebestuur waarbij communicatie en participatie als middelen worden ingezet. 
Hierbij moet haast worden gemaakt met een centraal gemeentehuis, goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer voor alle inwoners uit alle 12 kernen. 
GroenLinks is verder een voorstander van een gezonde financiële situatie en daarom valt niet te 
ontkomen aan bezuinigingen. Met betrekking tot welzijn en zorg, werk en inkomen moet de gemeente 
een goed sociaal beleid voeren waarbij voor de noodzakelijke bezuinigingen een stapeling van 
effecten voor sociaal zwakkeren moet worden voorkomen. Noodzakelijke bezuinigingen moeten 
gepaard gaan met duurzame investeringen waarmee de regionale economie wordt gestimuleerd. 
Wij willen dan ook een deel van het positieve incidentele tegoed van 2,2 miljoen euro besteden aan 
minimaal twee projecten.  
De eerste is de wens van de GroenLinks fractie dat het gemeentebestuur initiatieven neemt om de 
aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers te bevorderen en ook andere vormen van duurzame 
energie zoals kleinschalige bio-energieopwekking moeten meer gestimuleerd worden evenals 
duurzame straatverlichting. De GroenLinks fractie dient dan ook een amendement in om te starten 
met een zonnecollectief in Stichtse Vecht en hiervoor een bedrag ter beschikking stellen vanuit 
genoemde incidentele meevaller. Door de inwoners financieel te helpen kunnen deze dan 
meeprofiteren van goedkope en duurzame energie. 
Wij willen ook een impuls geven aan het bouwen van starterswoningen. Daarnaast wil GroenLinks dat 
er in de hele gemeente een inventarisatie wordt gedaan van leegstaande kantoren. Tenslotte wil 
GroenLinks een betere ontsluiting van de kernen voor de fiets en het openbaar vervoer. Wij willen 
geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen maar wel revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. 
Voorts moet er minder gepraat en geschreven worden over integraal beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte maar dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd. 
Conclusie van GroenLinks is dan ook met deze voorjaarsnota dat Stichtse Vecht daarom ook een 
positief lente akkoord nodig heeft. 
 
Amendement A2 (GroenLinks): voorjaarsnota 2012 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 29 mei 2012, 
 
Overwegende dat: 
noodzakelijke bezuinigingen gepaard moeten gaan met duurzame investeringen waarmee de 
regionale economie wordt gestimuleerd en inwoners van Stichtse Vecht mee kunnen gaan profiteren 
van goedkopere duurzame zonne-energie, 
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Besluit: 
Paragraaf 5.7.2 “bijstellingen onderzoek vermogensonderzoek naar aanleiding van de herindeling 
Stichtse Vecht” 3e alinea aan te vullen met: “€ 200.000 ter beschikking te stellen voor het starten van 
een zonnecollectief in Stichtse Vecht”, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Warner van Vossen: voorzitter, als ik vanavond de bijdragen van diverse partijen zo hoor, dan lijkt het 
erop dat het met de financiële situatie van Stichtse Vecht nog wel een beetje mee zou kunnen vallen. 
Ik vind dat de ernst van de situatie niet door alle partijen duidelijk naar voren wordt gebracht en ik wil 
daar toch een bepaalde beeldvorming bij gebruiken. Maarssen Natuurlijk! ziet de situatie als uitermate 
zorgwekkend en een situatie die in toenemende mate zorgwekkend is. Ombuigingen tot circa  
€ 15.000.000 zullen wij voor onze rekening moeten nemen. Het roept bij ons een beetje het beeld op 
van iemand die per ongeluk in drijfzand terecht gekomen is, heel veel moeite doet om daar uit te 
komen maar eigenlijk steeds verder wegzakt. Financiële meevallers zijn er niet. Tegenvallers zijn er 
steeds. De vermogenspositie is onderzocht en dat leidt weer tot een tegenvaller. Dat zijn heel 
vervelende situaties en daar zal toch een keer een eind aan moeten komen. 
Wij zijn van mening dat een aantal zaken inderdaad omgebogen moeten worden. Er zal bezuinigd 
moeten worden en toch willen wij op een paar punten, speerpunten voor onze partij, die bezuinigingen 
niet. Wij hebben dat al eerder gezegd. Wij hebben aangegeven in de werksessie dat wij het 
onverstandig vinden om te gaan bezuinigen op sport en cultuur. 
Op sport zou ik nog een toelichting willen geven. In een presentatie van de heer Van der Horst bij een 
bijeenkomst van de Sportraad met ambtenaren is een doorkijkje gegeven naar wat er te verwachten 
valt voor de sport de komende jaren. Daarbij is het beeld gecreëerd dat subsidies aan de sport 
volledig worden afgeschaft in een periode van drie jaar. Dat voor de sportverenigingen in Maarssen de 
OZB compensatieregeling volledig wordt afgeschaft en zo kan ik nog even doorgaan. 
Uiteraard komt er ook nieuw beleid maar ik denk dat dat een stap te ver is. Met name het afschaffen 
van jeugdsubsidie is niet goed. Sport is voor de samenleving een bindende factor. Het is ook van 
belang voor de gezondheid. Dat zijn zaken waar onze partij zich sterk voor wil maken. Wij vinden het 
jammer dat op deze wijze naar de sport gekeken wordt. 
Ook hebben wij al eerder aangegeven wat betreft cultuur. Een bibliotheek zou best wat doelmatiger 
kunnen werken, zou ook een andere bedrijfsvoering kunnen kiezen maar afschaffen van de 
bibliotheek hoort er wat ons betreft niet bij. 
Als ik dan kijk naar uw maatregelenpakket in de voorjaarsnota, dan wordt onder andere gesproken 
over bouwleges. Ik denk dat bouwleges nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Dat hangt af van de 
economische situatie. Het enige wat je daar zou kunnen doen en wat wellicht handig zou zijn is om 
het verlenen van bouwvergunningen uit te besteden. Dan kun je in ieder geval de pieken en dalen 
opvangen. De tarieven van de bouwleges mogen kostendekkend zijn. Als men dan vindt dat externen 
te duur zouden zijn, kan dat doorbelast worden. Als er geen werk is, heb je daarvoor ook geen 
mensen aan de slag. Dat zou ik u mee willen geven. Zoals u het beschreven heeft in de voorjaarsnota 
leidt dat al tot de eerste tegenvaller op termijn. 
Dat zijn een aantal punten die wij nog een keer graag bij u onder de aandacht willen brengen. Wij 
hopen dat u daar serieus naar wilt kijken en dat we daarover met elkaar in gesprek kunnen komen. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Breukelen Beweegt kan zich in grote lijnen wel vinden in deze 
kadernota maar de effecten van de benutte schaalsprong zijn tot op heden nog niet overal zichtbaar 
geworden. 
De organisatie staat voor het grootste gedeelte niet meer in de steigers en de buitenkant wordt 
zichtbaar in deze nieuwe vorm. Echter, de duidelijkheid wat dit tot heden heeft gekost moeten wij uit 
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het jaarverslag halen. Wij hadden graag in deze voorjaarsnota 2012 meer benoemd willen zien hoe 
deze ontwikkeling verloopt van bijvoorbeeld inhuur en vast personeel. 
Ook zien wij graag dat u bij het bijstellen van uw uitgavenpatroon meer een richting aangeeft op welke 
gebieden u denkt te kunnen bezuinigen en dan met name op beleidsterreinen die in de strategische 
heroverweging al fors hebben moeten inleveren. 
Ook zien wij dat u probeert om uw inkomstenbron te vergroten met zaken die niet of matig een positief 
effect op onze omgeving zullen hebben zoals bijvoorbeeld reclame-inkomsten. Moeten er dan nog 
meer palen met reclameborden komen of moet er nog meer reclame langs de snelweg of de 
verhoging van de recreatie- en toeristenbelasting? 
U geeft aan dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Dat vinden wij een nobel streven. Maar dan 
zien wij graag ook bij nieuwe ontwikkelingen en maatregelen een kosten/baten analyse meegenomen, 
zeker bij dit interne uurloon van € 96. 
Wij zijn uiterst content dat u wilt werken aan een sluitende begroting maar de keuzes naar de 
toekomst zullen toch zeker ook gewogen moeten worden aan het gelijkheidsbeginsel van onze 
gemeenschap. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Wij hebben ons als partij de afgelopen jaren druk gemaakt over 
de invoering van e-laadpalen in onze gemeente. Uiteindelijk kregen wij de toezegging van het college 
dat ze er in het eerste kwartaal van dit jaar zouden staan. Ze zijn er echter niet. Een belletje met de 
Stichting E-laad heeft ons doen verbazen. De stichting wacht op een akkoord van de gemeente. Kunt 
u uitleggen hoe dit zit? 
Wij lazen deze week de VAR en we zaten een beetje met gekromde tenen. Er komen stukjes voor in 
de VAR die ook voorkomen op de gemeentepagina oftewel doublures. Ik heb er een aantal uitgeknipt 
en ik zal ze u zo laten zien. De inwoners lezen de VAR zeer goed en het politiek commentaar altijd 
scherp. Ik hoor van geen inwoner dat ze dit of dat op de gemeentepagina hebben gelezen. Ik kan het 
namelijk ook op pagina 3 of 4 lezen. De twee pagina's van de gemeentepagina kosten € 155.000 en 
zeker 0,4 fte is structureel bezig om de pagina's te vullen terwijl de officiële mededeling die wij moeten 
doen slechts € 30.000 kosten. Ik zie hier een bezuinigingsvoorstel liggen. Graag de mening van het 
college hierover want u zou ook meer kunnen kijken naar de lokale omroep en andere kranten. 
Complimenten voor het ambtenarenapparaat. De dag voor Pinksteren heb ik een e-mail gestuurd over 
hoe het zat met de koopzondagen en ik kreeg een dag voor Pinksteren het antwoord van een 
ambtenaar hoe het zat en dat het beleid nog geharmoniseerd moest worden. Een dag na Pinksteren 
kreeg ik een e-mail dat het beleid is geharmoniseerd. Het komt in het college en zo snel mogelijk naar 
de raad. Dat betekent dus dat een ambtenaar met Pinksteren heeft gewerkt aan dit beleid en dat vind 
ik een compliment waard en een voorbeeldfunctie in deze. 
Wij verwachten ook dat het koopzondagenbeleid echt geharmoniseerd gaat worden zodat niet 
ondernemers uit Loenen en Breukelen achtergesteld worden in hun vrijheden, in hun ondernemen ten 
opzichte van hun collega's uit Maarssen. Wij gaan voor de maximale ondernemersvrijheid. 
Wat betreft het inspreekrecht van inwoners. Wij hebben begrepen via de mail dat de heer Meur wil 
gaan inspreken aanstaande donderdag. Hij wilde daar een PowerPoint presentatie bij doen en dat 
wordt verboden. Als bewoners komen inspreken, moeten ze alle ruimte krijgen. Als meneer een 
PowerPoint presentatie wil doen en hij blijft binnen de 3 minuten, dan moet dat toch kunnen. Laten we 
blij zijn als politiek dat er inwoners naar ons toe willen komen want daar gaat het over, het 
inwonersniveau. 
De Groep Frank van Liempdt is een partij die vaak op het inwonersniveau opereert. Dat wordt nog wel 
eens denigrerend stoeptegelniveau genoemd maar wij spreken van inwonersniveau want een raadslid 
gaat over de hoofdlijnen en een volksvertegenwoordiger gaat op inwonersniveau opereren. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Hedenochtend hoorde ik Hans Wiegel op de radio met drie 
boodschappen aan politici. Doe niet zo somber. Denk aan de toekomst en zet je in voor de burgers. 
Duurzaam Stichtse Vecht is ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling de enige weg is die we 
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kunnen gaan, die we moeten gaan want er komt geen tweede of derde aarde bij. Ook in Stichtse 
Vecht zullen we onze voetafdruk moeten verkleinen. Duurzame energie is daarbij een belangrijke 
pijler. We zien nu nog bij een deel van de raad en bij de inwoners een bepaalde angst voor 
verandering. Duurzaam Stichtse Vecht ziet het als plicht van de gemeente, zeker ook van het college, 
om hier het voortouw te nemen, om hier leiderschap te tonen. 
Een energietransitie is noodzakelijk, ook in Stichtse Vecht. In deze tijden van financiële crisis vergeten 
we wel eens dat er ook een klimaatcrisis is die van een grotere orde is. Qua kosten moeten we naast 
energiebesparing inzetten op grootschalige windturbines. Dat is het meest kosteneffectief. Als je die 
niet wilt of de discussie niet aan durft te gaan, moet je met een alternatief komen die per definitie 
duurder is. 
We kunnen in een referendum aan onze inwoners vragen waar hun voorkeur ligt. Of een aantal grote 
windturbines langs de A2 zonder lastenverzwaring of inzetten op zonnepanelen in de combinatie met 
een substantiële verhoging van de OZB. Dat zijn de echte keuzes die we hier moeten gaan maken. 
Niets doen aan duurzame energie is kortzichtig en wentelt de problemen af. 
Bij duurzaamheid hoort ook samenwerken, het creëren van win-winsituaties. Ook burgers en bedrijven 
zijn hard nodig om een solide fundament te leggen voor Stichtse Vecht. Dat ontbreekt nog steeds. 
Wat wil Stichtse Vecht nou, hoor je steeds. Wil Stichtse Vecht nu authenticiteit en exclusiviteit in de 
toeristische sector zoals het college op dit moment schrijft of vormen we toch fantasieloze en 
eenvormige recreatieblokken zoals hetzelfde college voorstelt voor de Gageldijk in Maarssen? 
Inwoners wachten al anderhalf jaar op een verhaal van onze gemeente. Wat is de winst van de fusie 
is steeds de vraag. Het ene moment hebben we het over een stabiel inwoneraantal, dan weer over het 
bouwen van drieduizend woningen, nu weer over 1800 woningen. Een visie is toch geen dagkoers. 
Als een duveltje uit een doos spreekt het college nu ineens over instroom van inwoners uit het 
noordoostelijk deel van de Randstad. Recreatieschappen weten ook niet wat ze met ons aan moeten. 
Gaat het nu wel of niet over de kwaliteit van ons buitengebied of gaat het alleen om geld. Nyenrode, 
ook een voorbeeld waar door het ontbreken van een visie een zwabberkoers wordt gevaren. 
Voor Duurzaam Stichtse Vecht is het duidelijk. Er moet snel een lange termijnverhaal komen. Waartoe 
is Stichtse Vecht op aarde is eigenlijk de vraag. Positief zijn we daarom over het strategisch 
visiedocument dat dit jaar moet verschijnen. De focus op morgen is hard nodig. Wat Duurzaam 
Stichtse Vecht betreft betekent dit dat het groen behouden en versterkt wordt, dat er geen groei van 
het aantal inwoners komt, dat er ingezet wordt op duurzame mobiliteit, uiteraard op duurzame energie 
maar ook op ecotoerisme en dat last but not least onze inwoners en bezoekers hier aangenaam en 
duurzaam kunnen wonen en werken. 
Nogmaals, college, collega's. Doe niet zo somber, denk aan de toekomst en zet je in voor de burgers, 
voor alle wereldburgers. 
 
De voorzitter: dank u wel. Wij zijn aan het einde gekomen van de algemene beschouwingen. De 
ingediende amendementen en moties worden nu rondgedeeld. Ik wil voorstellen om even 20 minuten 
te schorsen. Dan kan het college zich voorbereiden op een reactie op uw beschouwingen. Dan kunt u 
even goed kennis nemen van de ingediende moties en amendementen en kunnen we daarna met 
elkaar het debat voeren. Dus ik schors de vergadering voor 20 minuten. 
 

b. Reactie college  
 
De voorzitter: ik wil verder gaan met de vergadering. Eerst zal de heer Ploeg in het algemeen 
reageren op uw beschouwingen, dan per portefeuillehouder kort. Op de moties en amendementen 
wordt morgen schriftelijk gereageerd door het college zodat we dat rustig met elkaar kunt bespreken. 
Dat krijgt u morgen aan het einde van de dag. Na de reactie van het college nu kunt u met elkaar in 
debat. Ik geef graag het woord aan de heer Ploeg. 
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Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Een aantal partijen heeft vragen gesteld over de 
voorjaarsnota en de mate waarin de voorjaarsnota al voorziet in voorstellen om het voorziene tekort te 
dekken. Er is ook aan de orde geweest dat het eigenlijk wel heel erg mooi zou zijn als we eerst de 
bestuursrapportage, de uitkomsten van de meicirculaire enz. hadden geweten. Dat deel ik met u maar  
dit is wel de lijn die we aan de voorkant met elkaar hebben afgesproken. Ook de volgorde, dus dat er 
nu een voorjaarsnota ligt en later meer informatie beschikbaar komt over de meicirculaire, de 
jaarrekening en de bestuursrapportage. Dat is voor u even een gegeven maar het is procesmatig wel 
de volgorde zoals we die ook hebben afgesproken en zoals het ook in de auditcommissie is 
besproken voor dit jaar in ieder geval. 
Aan de andere kant snappen wij natuurlijk wel dat die informatiebehoefte er wel is. Tegelijkertijd zijn er 
ook vragen gesteld over en opmerkingen gemaakt van zou je dit niet participatief moeten oppakken. 
Het college zal in ieder geval als berap, meicirculaire en jaarrekening bekend zijn maar ook als wij 
hebben nagedacht over het proces om te komen tot een goede begroting en daarbij zullen wij ook 
betrekken hoe wij omgaan met vragen rondom burgerparticipatie. Dan zullen wij u een procesvoorstel 
doen van hoe het proces van het opstellen van de begroting eruit gaat zien. Als er meer informatie 
beschikbaar komt die ook relevant is voor het opstellen van de begroting, je weet natuurlijk nooit wat 
er uit de meicirculaire komt, zullen wij u daar uiteraard tussentijds over informeren. Dat is overigens 
wat anders dan dat er direct een tweede of derde rapportage komt met wat structureel wordt 
ingevoerd want anders hebben we straks een bestuursrapportage, een voorjaarsnota, een 
najaarsnota en een tweede bestuursrapportage en zijn we straks het hele jaar aan rapportages kwijt. 
Dus even kort samengevat: procesvoorstel, tussentijdse informatie die relevant zou kunnen zijn voor 
de meningsvorming richting de begroting, dan zullen wij daar tussentijds mee komen. 
Er zijn vragen gesteld over het millennium. Ik plak dat tegelijk even aan duurzaamheid. Heel concreet 
heeft de ChristenUnie gevraagd wanneer de gemeente zich gaat aanmelden en het pakket 
aanschaffen. We zijn al met een aantal zaken rondom het millennium aan de gang. Daar was de heer 
Boogerd bij. Een van de onderdelen is fair trade. Dat hebben we opgepakt en er is een eerste 
startbijeenkomst over geweest in juni. Een ander punt dat onderdeel is van millennium is ook al een 
lopende activiteit, namelijk wereldburger. Er zijn dus al een aantal activiteiten gaande op het terrein 
van millennium. Het punt van het aanschaffen van het pakket. Daar zal ik de komende tijd aan 
besteden om te kijken hoe we dat gaan doen. De kosten zijn niet de grootste maar aan de andere 
kant is ook de financiële situatie niet echt gunstig. 
Er is nog een vraag gesteld over samenwerking van de gemeente. Zoals u weet zijn wij met een 
drietal gemeenten nadrukkelijk bezig over regionale samenwerking op het terrein van niet strategische 
beleidsondersteunende taken. 
Dan wil ik nog heel kort ingaan op het betoog van Maarssen Natuurlijk! U gaf aan dat u de indruk had 
dat wij per ongeluk in het drijfzand zijn gezakt, alle moeite doen om eruit te komen en dat het allemaal 
niet zo goed lukt. Die analyse deel ik niet. Het is wel zo dat wij te maken hebben met een aantal forse 
tegenvallers. Dat hebben wij ook vanaf het moment van ons aantreden nadrukkelijk aangegeven dat 
dat er is en dat we vooral niet optimistisch moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat wij opeens aan het 
wegzakken zijn in het drijfzand. Ik breng u even in herinnering dat we net de strategische 
heroverweging op een goede manier hebben doorlopen. Helaas hebben we vanuit de 
vermogenspositie nog een stevige tegenvaller te dekken maar ik ga ervan uit dat wij dat samen met u 
ook daadwerkelijk zullen gaan doen en wat dat betreft voel ik in ieder geval niet dat wij ergens in 
drijfzand aan het wegzakken zijn. Ondertussen willen we ook gaan bouwen. Dat is heel erg belangrijk 
maar bouwen doe je overigens wel op een stevig fundament anders heb je straks voor de latere 
periode een probleem. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. De CDA fractie heeft een aantal vragen gesteld over de 
wezenlijke voorzieningen in de kernen. Wij hebben daar natuurlijk al bij een aantal beschouwingen 
over gesproken en toen hebben we gezegd als college. Ja, het is juist en we moeten niet alle kernen 
zoals de heer Boogerd van de ChristenUnie/SGP zei harmoniseren is niet standaardiseren. In elke 
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kern zullen we moeten kijken naar maat. Wat heeft een kern nodig. Die discussie zullen wij dit jaar en 
volgend jaar met elkaar zeker aangaan want er zullen keuzes gemaakt worden, dat hebben ook velen 
van u gezegd, en daarbij zullen we ook heel goed kijken welke wezenlijke voorzieningen in kernen 
nodig zijn en hoe je die in stand kunt houden. Daarbij zal ook een beroep worden gedaan op de 
inwoners van de kernen om te kijken in het kader van zelfredzaamheid en meehelpen aan en 
meedoen, in hoeverre je daar gebruik van kunt maken, van andere partijen erbij. Dat hoef je niet 
allemaal alleen als overheid te organiseren. De kracht van de kern staat wat het college betreft in de 
komende tijd centraal. Dus u heeft een onderwerp aangeroerd waar wij zeker nog over komen te 
spreken. 
Een aantal fracties heeft ook gesproken over gebiedsgericht en wijkgericht werken. De insteek is 
daarbij geweest nadat we vorig jaar de kadernota het licht hebben doen zien en u het heeft 
vastgesteld. We zijn nu bezig te kijken heel pragmatisch en praktisch hoe je ervoor kunt zorgen dat de 
zaken in de 12 kernen geregeld worden en hoe je ervoor kunt zorgen dat we op een pragmatische 
wijze de bewonersorganisaties die er zijn bij betrokken worden want die hebben we ook hierbij heel 
hard nodig. 
Streekbelangen geeft aan dat je misschien geen gebiedsregisseurs meer nodig hebt maar veel meer 
de beheerders er in. De gebiedsregisseurs zijn op dit moment het aanspreekpunt, de coördinerende 
factor in zaken die bij elkaar gebracht moeten worden in de externe, dus in de kernen, maar ook in de 
interne organisatie en ik geef al heel lang aan dat we deze 3,5 jaar keihard nodig hebben om 
gebiedsgericht werken vorm en gestalte te geven zowel buiten als in onze eigen organisatie en daarbij 
heb je een aantal coördinerende mensen nodig. We gaan ook elke keer na een periode van werken 
de evaluatie daarover doen en we zullen daar uiteraard goed de vinger aan de pols houden en elkaar 
daarin meenemen. 
D66 gaf aan als het gaat over zorg is een stip aan de horizon een punt. Zorg dichtbij en mantelzorg. 
Dat zijn punten die ook voor ons college heel erg belangrijk zijn en wij zullen daar in de komende tijd 
heel serieus op inzetten. Ik kan u zeggen dat wij al bezig zijn met een pilot voor buurtzorg jong. Dat 
betekent op een andere manier in de wijk wijkgericht die zorg in gaan zetten en wijkteams maken die 
in dit geval met de jeugd die extra hulp nodig heeft aan de gang gaan. Dat is een van de voorbeelden. 
Een ander voorbeeld is dat de aanbesteding van de huishoudelijke hulp er aankomt. Het document 
van het bestek is inmiddels doordrenkt van social return, zorg dat je het wijkgericht oppakt, zorg dat je 
niet de zorg aanbiedt zoals we dat de afgelopen jaren gewend zijn maar juist heel dicht bij de mensen, 
niet slepen met mensen maar zorgen dat de zorg dicht bij de mensen komt en aanspreekbaar is. Dat 
is voor ons belangrijk. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Velen van de partijen hier aanwezig hebben 
aangegeven dat zij het participatieproces vorig jaar erg gewaardeerd hebben en vragen of we daar 
verder mee gaan. We nemen dat in het college op en in het voorstel dat de heer Ploeg naar de raad 
doet zullen we dat verwoorden. 
Twee partijen hebben gevraagd wanneer ze meer horen over de huisvesting. Morgen beslist het 
presidium wanneer wij daar met elkaar over praten. Misschien lukt het nog om dat voor de zomer te 
doen. Extra aandacht voor de fiets. Eind van het jaar komen we met een algemene verkeervisie en 
daar zullen we uiteraard het fietsen in meenemen want daar staat ook een hoofdstukje over in het 
collegeakkoord en alle aandacht zullen we uiteraard gegeven op dit moment binnen zowel het BRU 
als binnen de provinciale aanbesteding en de afstemming van die twee. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. De discussie over leegstaande kantoren, transformatie 
en herontwikkeling. Daar is al veel over bekend en daar is het college al flink mee bezig. Ik denk dat 
het goed is dat we gaan rapporteren wat er bekend is en waar wij mee bezig zijn. Er zijn ook nieuwe 
initiatieven en ik zal daar via een werksessie informatie over verstrekken en ook de link leggen met het 
model Nieuwegein. 
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Streekbelangen. In het kader van de vergrijzing levensloopbestendig bouwen. Dat doen we eigenlijk 
op dit moment standaard, een beetje afhankelijk van welk type woning je bouwt maar ik zal ervoor 
zorgen dat u wat informatie krijgt over de regels die wij daarover stellen en wat het betekent dat 
mensen langer kunnen blijven wonen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Er is een vraag gesteld over de sluitingstijden van 
winkels en horeca. Daarover komen wij binnenkort met een voorstel. U zult begrijpen dat dit in de lijn 
ligt van het coalitieakkoord en wat wij eerder hebben afgesproken.  
Wat betreft de reclame-inkomsten: eerder hebben we afgesproken dat we onze inkomsten met 
betrekking tot reclame zullen verhogen. Daar zijn ook posten voor opgenomen. 
Dan kom ik bij sociale zaken. Dit college heeft juist gekozen voor de kwetsbare groepen. Tot mijn 
grote vreugde zijn in het lente akkoord een aantal punten naar voren gekomen zoals de nullijn voor 
degenen die op het laagste niveau zitten qua inkomen, op het minimumniveau. De stapeling gaat niet 
door en zo zijn er nog een aantal andere zaken die niet doorgaan die een positief effect hebben op de 
minima. Daarnaast stellen wij u voor om voor de re-integratie extra geld beschikbaar te stellen. Het 
CDA verwees daar ook naar. 
Dan met betrekking tot de sport. Bezuinigen doet pijn en harmoniseren moeten wij ook. Wij zullen er in 
ieder geval op toezien dat de accommodaties in stand blijven. Als er samengewerkt kan worden, 
willen wij dat natuurlijk ook heel erg graag. Een sportbedrijf zou waarschijnlijk ook uitkomst kunnen 
bieden met betrekking tot de uitvoeringskosten die omlaag zouden kunnen. Het CDA verzocht om 
behoud van de zwembaden. Dat is in ieder geval het streven want de zwembaden die hier zijn 
functioneren goed en die voldoen ook aan een behoefte. 
 
Wethouder Gera Helling: dank u voorzitter. Eerst wil ik ingaan op het punt van de VVD. Die heeft 
gevraagd om vrijstelling van leges bij het organiseren van lokale evenementen door niet commerciële 
organisaties. Wij zullen daartoe volgende week een voorstel binnen het college hebben. 
Daarnaast zijn er diverse partijen die opmerkingen gemaakt hebben over de bibliotheek. U weet dat 
wij met een zorgvuldige procedure bezig zijn. Wij willen ook tot een zorgvuldige en volledige afweging 
komen en hebben besloten om een externe deskundige in te schakelen die een onderzoek doet. 
Vervolgens is het de bedoeling dat wij na de zomer tot besluitvorming komen. 
 
De voorzitter: dank u wel. Dan nog twee dingen uit mijn portefeuille. Allereerst de VVD met betrekking 
tot de verschuiving van de veiligheidsmiddelen en een boa in dienst nemen. Ik wil u eigenlijk een 
ander voorstel doen want u weet dat wij een torenhoge ambitie hebben om in de top drie te komen 
waar we ook al veel over gediscussieerd hebben. Daarvoor hebben we allerlei 
veiligheidsdoelstellingen en met de middelen die we hadden weten we in ieder geval dat dit ons niet 
gaat lukken. Kijk ook naar vorig jaar met betrekking tot de cijfers. 
Daarom wil ik u een ander voorstel doen. De minister is voornemens om de politiesurveillanten af te 
schaffen. Die wil niet meer op die manier exogeen gefinancierde politiesurveillanten. Dat noopt ons 
omdat we weten dat de raad er wel aan hecht dat we ook zelf aan toezicht en handhaving doen om 
met nieuw beleid te komen. Wilt u ons de ruimte geven als college om in 2013 met elkaar te kijken hoe 
we dat vorm gaat geven en dan ook kijken naar de afspraken die we maken en hoe we dan een 
goede verdeling tussen de taken die de surveillanten nu doen kunnen vervullen en richting 
handhaving. 
Dan met betrekking tot de Groep DVV over de gemeentepagina. Meneer Van Liempdt, ik ben het niet 
met u eens. Ik spreek veel mensen en velen daarvan spellen de gemeentepagina. Natuurlijk is het zo 
dat er soms een overlap is van berichtgeving maar dat weet je natuurlijk niet altijd van tevoren. Wij 
kunnen natuurlijk niet de journalisten vragen om verplicht voor ons dingen te communiceren of daar 
een stukje over op te nemen. Wij hebben hier als gemeente en als gemeentebestuur een eigen 
verantwoordelijkheid in om mensen te laten zien waar we mee bezig zijn. Juist in deze tijden is het 
heel erg belangrijk om mensen goed te informeren over alle processen waar we als gemeente mee 
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bezig zijn en beleidszaken en daar wordt die pagina voor gebruikt. Dus ik zou u toch ten zeerste willen 
adviseren om daar vooral mee door te gaan. 
Tot zover de reactie van het college en dan geef ik u nu graag de ruimte om met elkaar in debat te 
gaan over de voorjaarsnota. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik vroeg mij af welke criteria het college heeft om ergens wel of 
niet op te reageren. We hebben met alle partijen aardig wat dingen gezegd en ik mis bijvoorbeeld een 
reactie op wat wil Stichtse Vecht, wat gaat u doen met duurzame energie, aantal woningen enzovoort. 
Op bepaalde dingen is wel gereageerd en op andere dingen niet. Hoe komt zoiets tot stand of gaat u 
op nog meer dingen reageren? 
 
De voorzitter: wij hebben afgesproken dat wij nu een korte reactie zouden geven. Volgens mij hebben 
we dat gedaan. Als we nu op alles zouden reageren, zou het college er een avondvullend programma 
van maken en dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat er ook ruimte was voor debat. Niet dat 
we hier een hele gedegen analyse hebben gemaakt van waar we wel of niet op reageren. We hebben 
gewoon geprobeerd met elkaar de hoofdpunten er uit te pakken in de wetenschap dat over een aantal 
zaken al beleid is of dat we daarover met u in gesprek zijn maar in het debat kunnen daar misschien 
nog mooie dingen over naar voren komen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Dus blijkbaar komen vooral de lange termijnaspecten op dit 
moment niet aan bod? 
 
De voorzitter: zo zou ik dat niet helemaal willen formuleren. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik heb een vraag gesteld over de e-laadpalen die er het eerste 
kwartaal zouden staan en die er niet staan. Over de VAR zou ik met u ook in debat willen. Dan gaat 
het niet om de VAR maar over de uitingen van de gemeente. De reactie over de koopzondagen was 
redelijk summier. Ik zou daar graag over met het college in debat gaan en ik heb zelfs een oproep 
gedaan over de inspraak en de inspraakrechten van inwoners. Aanstaande donderdag wordt een 
inwoner beknot in zijn recht tot inspraak en daar zou ik toch een reactie op willen hebben van u als 
voorzitter van de raad. 
 
De voorzitter: daar gaat het presidium over en wij vergaderen morgen weer. Het presidium heeft 
daarover een standpunt ingenomen conform onze nieuwe regelgeving. Daar ga ik dus nu zo en zo 
niet op in. 
 
Frank van Liempdt: u bent voorzitter van het presidium en het reglement van orde. 
 
De voorzitter: het presidium komt morgen bij elkaar en dan zal het signaal aan de orde komen en dus 
verder ga ik daar nu niet nader op in. Om u beiden ter wille te zijn kijk ik nog even naar de heer Ploeg 
of hij misschien kort nog antwoord kan geven op de e-laadpunten en op het thema duurzaamheid. 
Een thema waarmee hij zich veel en volgens mij met passie mee bezighoudt. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Voordat ik concreet inga op de e-laadpunten. Het is van 
belang om vast te stellen hoe het gaat met de verkoopcijfers van elektrische auto's. Over de periode 
van januari 2010 tot januari 2012 zijn er 58 elektrische auto's verkocht aan particulieren. Wel wat meer 
aan zakelijke gebruikers maar het waren er wel 58. Dat wil niet zeggen dat we niets doen aan de e-
laadpalen. Er liggen nu drie verkeersbesluiten klaar. Die komen deze week af om e-laadpalen te 
regelen en hierover komt binnenkort een voorstel in het college maar ik zou de verwachtingen niet al 
te hooggespannen willen maken. We kunnen de gemeente volzetten met e-laadpalen maar het is ook 
wel handig als er een auto aanhangt. 
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Als het gaat over duurzaamheid. We zijn op een aantal punten fors bezig met de eerste stappen 
richting formuleren van onze duurzaamheidsambitie. Het eerste is het duurzaamheidsmanifest. Wij 
willen onze duurzaamheidsambities in een duurzaamheidsmanifest neerleggen en dat manifest zal het 
nodige huiswerk aan ons geven in het concreet programmeren en verankeren van onze 
duurzaamheidsambities. Daarnaast zijn we ons in onze eigen organisatie aan het richten op 
duurzaamheid door een programmatische aanpak ook in organisatorische sfeer vorm te geven. 
Daarnaast onze fair trade activiteiten, millenniumactiviteiten, duurzaamheidshuis activiteiten. We zijn 
dus op een heleboel punten behoorlijk bezig maar het is vooral van belang om een heel goed beeld te 
krijgen hoe je dit goed monitort, goed inplant en programmeert want anders zijn we er alleen maar 
over aan het praten en het is ook vooral van belang om dit heel helder neer te leggen en te 
verankeren. Dus u gaat daar de komende maanden absoluut meer over horen van het college. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ik heb niemand van het college gehoord en dat verwacht ik eigenlijk 
van wethouder Ploeg over de expertgroepen. Verschillende fracties hebben het erover gehad. Is daar 
al naar gekeken? Is er naar gekeken of daar nog punten inzitten of gaat u daarmee verder? 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Ik heb aangegeven dat we in het procesvoorstel op 
participatie terugkomen. Dat we het zeer goed ervaren hebben in het afgelopen jaar en uiteraard is de 
suggestie die u doet of daar nog voorstellen bij zitten een hele goede. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Ik heb zonet nog de vraag gesteld over de minima effectrapportage. 
Wanneer kunnen we die tegemoet zien? 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik heb al eerder in de werksessie en in de raad 
toegezegd dat die er aan zou komen. Ik zal u daar zo snel mogelijk over informeren. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Even nog over de e-laadpalen. Het staat in uw eigen program 
dat u dat zou doen. Ik heb inmiddels twee of drie keer het voorstel gedaan en ik heb een toezegging 
gekregen van de wethouder dat ze er zouden komen. Ik heb een toezegging gekregen dat ze het 
eerste kwartaal er zeker zouden staan. Het is inmiddels het tweede kwartaal. Wat maakt een 
toezegging van dit college nou een harde toezegging? Als een toezegging om wat voor reden niet 
gehaald wordt, waarom wordt de raad dan niet actief geïnformeerd over het niet nakomen van 
toezeggingen? 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Het is inderdaad zo dat we iets later zullen komen met de 
daadwerkelijke actie als oorspronkelijk gepland. Het gaat me een ietsje te ver om te zeggen dat we 
onze belofte niet nakomen want de e-laadpalen komen er toch zoals ik u zojuist al aangaf. Het is 
inderdaad met anderhalve maand, twee maanden vertraging dat de besluitvorming in het college en 
de verkeersbesluiten komen. Daar heeft u gelijk in. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Het college is zonet tegemoetgekomen aan de meeste punten van 
D66 maar op één heb ik nog geen antwoord gekregen en dat zou ik graag willen en dat is dat D66 een 
reactie wil hebben op onze wens om een visie te krijgen op bedrijventerreinen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Er is een recent een convenant afgesloten met de 
provincie. Daarin zijn een aantal dingen geregeld voor de komende 10, 20 jaar. Zoals u weet zijn wij, 
ook als gemeente, bereid om als er een bestemmingswijziging zou kunnen komen om daaraan mee te 
werken, zowel voor het bedrijventerrein als voor de bestemming van de gebouwen die daar staan. 
Maar daarvoor hebben we ook marktpartijen nodig want die zijn vaak eigenaar van de panden of van 
de bedrijventerreinen. Ik zal op een later moment er op terugkomen wanneer u een integrale visie 
daarop krijgt. Ik moet ook zeggen dat de bemensing van de afdeling Economische zaken op dit punt 
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minimaal is, dus ik zal ook intern moeten kijken wanneer daar tijd voor is om tot een goede afweging 
te komen maar ik denk dat het niet anders kan dan met de omliggende gemeenten want daarin 
moeten wij samenwerken. Doen we dat niet, dan worden we op de vingers getikt door de provincie. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Mag ik de wethouder vragen om ons alvast dat convenant ter 
beschikking te stellen? 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Het is openbaar en dan kan het maar daar twijfelde 
ik aan. 
 
Piet Paul: ik heb het al van de provincie ontvangen. Ik heb het al enkele weken in huis dus is het 
openbaar. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik ben even getriggerd door de opmerking van wethouder De Groene 
dat we gaan praten over de huisvesting van de organisatie. Het lijkt mij handig als wij eerst 
geïnformeerd worden over de omvang van de organisatie. Het is lastig om dit al voor de zomer in te 
koppen. Ik heb gevraagd hoe het zit met kosten/baten analyses van nieuwe ontwikkelingen en dingen 
waarmee we allen gaan instemmen. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Er is een integrale notitie waarin alle afspraken 
gemaakt over de personele formatie meegenomen zijn. Dat zult u allemaal aantreffen. 
 
Dik van ’t Hof: vindt u het nodig om dat nog voor de zomervakantie in te koppen want ik heb begrepen 
dat we nogal wat punten hebben? 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. We hebben het wel eens gehad over het nakomen 
van toezeggingen en ik heb u toegezegd dat we dit voor de zomer van 2012 zouden doen. Het ligt 
klaar en het is geagendeerd bij het presidium en het is nu aan het presidium om hem in te plannen. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ik heb nog een vraagje over het convenant. Het convenant over 
bedrijventerreinen is afgesloten met de provincie. Het is niet aan de raad voorgelegd en voor mijn 
duidelijkheid wil ik graag weten of dit is gedelegeerd aan het college zodat het niet hoeft te worden 
voorgelegd aan de raad of had het wel voorgelegd moeten worden aan de raad? 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Het is een bevoegdheid van het college en inmiddels 
hebben we handtekeningen gezet. 
 
De voorzitter: er zijn geen dingen buiten wat al in bestemmingsplannen was geregeld. Er staan voor u 
geen nieuwe zaken in. 
 
Mieke Hoek: we hebben laatst in de werksessie een punt behandeld en toen werd ik toch wel even 
verrast maar daar wil ik het nu niet over hebben. 
 

c. Debat 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik wil vragen aan Het Vechtse Verbond en de PvdA of er tussen 
die twee partijen afspraken bestaan tot welke hoogte zij de belastingen willen verhogen in Stichtse 
Vecht. 
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Mieke Hoek: dank u voorzitter. Er zijn geen afspraken tussen Het Vechtse Verbond en de Partij van de 
Arbeid. Soms zoek je een meerderheid voor een motie of zoek je gelijkgestemden maar er zijn geen 
afspraken. Je hebt altijd wel overlappingen. 
 
Frank van Liempdt: maar u wilt wel net zoals de Partij van de Arbeid de belastingen verhogen? 
 
Mieke Hoek: dat zeg ik niet. 
 
Frank van Liempdt: in de vorige werksessie konden wij Het Vechtse Verbond heel duidelijk horen 
pleiten voor de verhoging van de belastingen en vanavond ook de Partij van de Arbeid. In politieke 
termen er geen moeite mee hebben wel gewoon zeggen dat je het wilt en daarom is de vraag of jullie 
op dit gebied al afspraken hebben gemaakt. Eigenlijk tussen coalitie en oppositie want dat vond ik het 
opmerkelijke feit daarvan. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. De  vorige keer heb ik een gedachte laten gaan. Hoe dat ingevuld gaat 
worden, dat wachten we af. Daar hebben we nu nog geen afspraken over gemaakt net zoals u 
voorstellen doet die nog niet vastliggen en waar het college mee aan de slag gaat. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Volgens mij is de Partij van de Arbeid heel helder geweest waarom 
een belastingverhoging bespreekbaar zou kunnen zijn. Ik denk dat de inwoners van Stichtse Vecht er 
best akkoord mee zouden gaan als dit de enige mogelijkheid is om de bibliotheek voort te laten 
bestaan een OZB verhoging van bijvoorbeeld 1%, dan zou de raad hier ook best voor kunnen zijn. 
Dan gaat het over iets. Wij zijn toch wel genuanceerd geweest. Het verhaal hield niet in dat wij voor 
een belastingverhoging zijn. Dat is een onzinnig statement. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Dat begrijp ik, een heldere uitleg. Als de bibliotheek ermee 
gered kan worden, verhogen we de belastingen. Dan de afsluitende vraag mijnerzijds aan de heer 
Wisse van de Partij van de Arbeid. Mocht de eventuele belastingverhoging gebruikt worden om 
bijvoorbeeld particuliere bewakingsdiensten in te zetten want we hoorden net dat de 
politiesurveillanten er afgaan. We gaan er wat anders mee doen dan de bibliotheek. Vindt u het dan 
nog steeds een goed idee? 
 
De voorzitter: even ter correctie. Dat is een voorstel van de minister waarover nog een besluit moet 
volgen in de Kamer. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Ik denk dat u met tientallen voorbeelden zou kunnen komen waarvan 
je op afstand denkt dat het jammer zou zijn als het verdwijnt. Dan iedere keer zeggen, dan maar 
belastingverhoging. We hebben als taak om eerst te kijken of je binnen het programma of in bredere 
zin kunt bezuinigen zodat je bepaalde zaken die je als raad wilt overeind kunt houden. Maar er komt 
natuurlijk een moment dat je moet zeggen dat sommige voorzieningen onbetaalbaar zijn geworden. 
Daar moeten we op minderen en je kunt niet van alles zeggen dat daar een belastingverhoging 
tegenover moet staan. Dat kan nu eenmaal niet. 
Het college komt morgen terug op het amendement en de moties maar ik zou toch een pleidooi willen 
houden naar de collega's om goed te kijken waar wij op inzetten. Onze drie speerpunten die enigszins 
bekend zijn neem ik aan. Ik hoor ook andere partijen verschillende keren zeggen dat wijkgericht 
werken, minimabeleid, duurzaamheid. Dat daar eigenstandig beleid op is om zaken te beschermen. 
Onze moties bieden daartoe de gelegenheid. Wij zijn overigens best bereid als er tekstuele 
aanpassingen moeten zijn om daar met elkaar van gedachten over te wisselen maar ik denk dat wij 
toch aangeven op bepaalde terreinen dat daar inderdaad echt serieus over nagedacht moet worden of 
die moties gesteund kunnen worden. Ik sta dus open voor discussie maar ook na deze vergadering 
om teksten aan te passen c.q. te bundelen. 
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Ron Druppers: dank u voorzitter. Natuurlijk zit er een aantal voorstellen bij die ons aanspreken. Alleen, 
u kunt niet verwachten dat wij u nu gaan toezeggen dat we amendementen of moties wel of niet zullen 
steunen. Donderdagavond is voor u het moment van de waarheid en ik zou ook andere fracties willen 
oproepen om vooral de moties die gaan over de onderkant goed te bekijken. 
Hoever is de heer De Meer bereid om te gaan van wat u zonet gezegd heeft over die groepen om dat 
ook waar te maken? Hoe hard is voor u het stoppen van de armoedeval? Hoe hard is voor u het 
overeind houden van het minimabeleid? Wat bent u bereid daarvoor te doen? 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. We achten dat zeer van belang en we gaan ons daar zeker hard 
voor maken. In die zin zullen wij de oproep van de heer Wisse serieus nemen want wij vinden dat zeer 
zeker een belangrijk hard iets. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Realiseert u zich dat u hiermee een aantal heel andere punten 
aangeeft die belangrijk zijn dan uw coalitiepartner VVD? U zegt dit nu wel zo maar ik zou het heel 
prettig vinden als u zegt: minimabeleid, meneer Druppers, wat ons betreft, daar gaan we niet aan 
komen. Mensen aan de onderkant gaan volgend jaar zoals het er nu uitziet nog extra klappen krijgen. 
Misschien moeten we dan die klappen een beetje zelf opvangen en misschien moeten we zelfs wel 
iets meer doen. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Ik weet niet wat u van mij nog meer verwacht om het duidelijk te 
zeggen. Voor ons is het een hard punt. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Maarssen 2000 en de PvdA geven aan dat donderdag het 
antwoord wordt gegeven maar vragen vervolgens aan het CDA nu het antwoord en dat is iets dat ik 
niet helemaal volg. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik heb het niet over een antwoord over de moties. Ik heb het over 
een antwoord op het betoog van de heer De Meer in zijn algemene beschouwingen. Dat is iets heel 
anders en daar wil ik graag antwoord op maar hij zegt dat het keihard is. Als dit in het najaar aan de 
orde komt, zal ik hem aan zijn woord houden. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Het is voor ons gewoon heel belangrijk en in die zin ook hard. Het is 
voor ons absoluut een heel belangrijk punt. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Waar de discussie zonet over ging was wel of geen lokale 
lastenverhoging en op de een of andere gekke manier is dat bijna een soort taboe onderwerp 
geworden, een heilig huisje geworden, wellicht een schijnprincipe dat een aantal partijen nastreeft. 
Het staat ook heel nadrukkelijk in het coalitieakkoord en dat weet ik ook wel maar waar het uiteindelijk 
om gaat is dat bij lokale lasten en bij de lokale begroting waar we mee bezig zijn voor 2013 en verder 
is dat je een goede balans hebt tussen de dingen die je wilt doen voor de inwoners, het minimabeleid 
en de bibliotheken zijn genoemd, en waar je het geld vandaan haalt. Wellicht moet je zo nu en dan 
toch ergens geld vandaan halen. Dat zou een OZB verhoging kunnen zijn, dat kunnen reclame-
inkomsten zijn enzovoort. 
Wat we heel goed moeten beseffen is dat het relatief voor de belastingdruk van de gemiddelde burger 
bijna nergens overgaat. Ik weet de getallen niet meer precies maar volgens mij werkt de gemiddelde 
Nederlander tot 20 april per jaar om alle belastingen en dergelijke te verzamelen voor het rijk, 23 april 
hebben we ook de provinciale belastingcenten erbij betaald en 25 april de lokale lasten. Als we de 
lokale lasten behoorlijk verhogen, betekent dit dat de Nederlander daar een dag extra voor moeten 
werken waardoor we wel heel veel voorzieningen overeind kunnen houden. 
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Dus mijn oproep aan alle partijen is: wees voorzichtig met het hanteren van het schijnargument. Het is 
wellicht lekker populistisch en het communiceert niet leuk, een lokale belastingverhoging, maar je 
sloopt er de voorzieningen mee en dat is mijn bijdrage hier. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Ik kan in ieder geval meegeven dat D66 eigenlijk wel een beetje 
jaloers is op een van de moties van de PvdA. We hadden eigenlijk gewild dat we die zelf geschreven 
hadden. Welke laat ik nog heel even in het midden, dat horen wij donderdag. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Ik hoop dat mevrouw Hogeveen niet direct na de vergadering vertrekt 
want dan moet ik toch nog even met haar smoezen. 
 
Linda Hogeveen: dat vind ik een uitdaging. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Hoe staat D66 er dan in. Dat schijnargument om geen 
belastingverhoging te doen, never en nooit? 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Dat is een hele goede vraag en daar kom ik later op terug. 
 
Cock van der Kaaij: kunt u aangeven wanneer later want ik neem aan dat u er ook over nagedacht 
heeft toen u die handtekening zette onder die zin in het coalitieakkoord. 
 
Wim van den Bosch: dank u voorzitter. Ik zou de heer Van der Kaaij willen adviseren om het 
coalitieakkoord te lezen. Dan komt u tot een andere conclusie. 
 
Cock van der Kaaij: ik heb het uiteraard gelezen en er staat heel nadrukkelijk in dat er geen voorkeur 
is voor OZB verhoging en ik hoorde de VVD als grootste coalitiepartij net opmerken geen 
lastenverhoging voor de ondernemers terwijl je wel voorzieningen aan het slopen bent. Dat is de 
principe discussie die we hier voor 2013 moeten voeren. Daar wil ik graag een reactie op hebben, met 
name van de coalitiepartijen, dat is waar het om gaat. Dat we verplicht zijn uit te leggen aan onze 
inwoners. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. U heeft in die zin goed gelezen dat we daar in principe niet aan 
willen tornen. Dat betekent dat we in dingen die er nog aankomen het er wel over zouden kunnen 
hebben maar dat zien we dan wel. 
De heer Van Vossen geeft in zijn algemene beschouwingen aan. 
 
Siem Scherpenzeel: een korte interruptie want volgens mij is het zinvol om bij de heer Van der Kaaij 
de taxateur langs te sturen want ik red het niet om in twee dagen de gemeentelijke belastingen te 
verdienen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik zei ook dat ik de getallen niet precies uit het hoofd wist maar 
het is wel degelijk een indicatie dat in het Nederlandse belastingsysteem het allergrootste deel door 
het rijk wordt binnengehaald en daarna herverdeeld over het gemeentefonds en het provinciefonds in 
tegenstelling tot andere landen waar veel grotere autonomie is voor lokale overheden om belastingen 
te heffen. Dus de verhoudingen die ik hier aangaf kloppen wel degelijk. Wat dat betreft hoef ik mijn 
huiswerk niet over te doen en desnoods vraag ik aan de wethouder Financiën hoe dat echt in elkaar 
zit want die kan vast de feiten leveren. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. De heer Van Vossen heeft aangegeven dat hij het gevoel heeft dat 
er hier partijen zijn die de financiële situatie van de gemeente onderschatten. Ik denk dat in ieder 
geval D66 maar ook een aantal andere partijen goed hebben duidelijk gemaakt dat we ons zorgen 



24 

 

maken, dat we onzeker zijn, dat we juist proberen met oplossingen te komen hoe niet alleen tekorten 
maar ook op de langere termijn een solide financieel beleid neer te zetten. Dat dit wel degelijk een 
punt van aandacht is en ik vraag mij af. Als u zegt dat u het gevoel heeft dat partijen de situatie 
onderschatten, waar haalt u dat dan precies vandaan? 
 
Warner van Vossen: dank u voorzitter. Ik heb niet gezegd dat alle partijen dit denken. Met name D66 
heeft het bedrag van 15 miljoen aan ombuigingen en bezuinigingen wel degelijk genoemd in haar 
betoog. Toch heb ik bij andere partijen niet echt de urgentie gevoeld waar wij staan met Stichtse 
Vecht in financieel opzicht en dat heeft mij gebracht tot de opmerking dat er andere partijen zijn die 
daar wat minder zwaar aan tillen. Ik denk dat het aantal tegenvallers dat we nog te verwerken krijgen 
fors zal zijn en dat de 15 miljoen nog niet het einde van het verhaal is. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Om maar meteen op de heer Van Vossen van Maarssen 
Natuurlijk! te reageren. Ook de VVD heeft aangegeven dat wij wel degelijk weten wat op ons afkomt 
en dat we dat heel serieus moeten nemen en opnieuw voor moeilijke keuzes komen te staan en dat 
we daar in ieder geval niet voor weg moeten lopen en we hebben ook die bedragen genoemd. Dus 
dan blijft nog steeds de vraag open staan welke fracties het daar niet mee eens zijn. 
Even reagerend op de heer Druppers van Maarssen 2000. Hij gaf aan dat het CDA en de VVD anders 
in het minimabeleid staan en ik vraag me af waar de heer Druppers dat vandaan haalt. Wij hebben 
ook gezegd dat iedereen mee moet kunnen doen en volgens mij bespreken we hier vanavond niet de 
moties en de amendementen. Ik ben dus benieuwd, meneer Druppers, waar u dat vandaan haalt. 
De heer Van der Kaaij heeft aangehaald dat wij gezegd zouden hebben: geen lastenverhoging voor 
de ondernemers. Ik weet niet wanneer of hoe maar u heeft het mij vanavond in ieder geval niet horen 
uitspreken. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. In mijn geheugen op ongeveer 1 minuut 10 van uw algemene 
beschouwingen maakte u een opmerking die ertoe leidde dat ik de aantekeningen maakte dat u pleitte 
voor lagere lasten voor ondernemers. 
 
Kathalijne de Kruif: absoluut niet, meneer Van der Kaaij. Geen seconde. Ik heb aangegeven dat wij 
als VVD vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de externe financieringsbronnen. Als subsidies 
maar ook door gezamenlijk met het bedrijfsleven projecten uitvoeren. Dat is heel wat anders dan staat 
op 1 minuut 10 en ook op 1 minuut 12 staat dat niet aangegeven. 
Een vraag voor de PvdA en GroenLinks. Beide partijen hebben aangegeven het eigenlijk jammer te 
vinden dat er geen oplossing is in deze voorjaarsnota voor de 2,7 miljoen tekort en ze hadden 
eigenlijk verwacht als ik het goed begrijp dat er hier voorstellen voor zouden liggen. GroenLinks heeft 
gezegd geen richting geven voor hoe Stichtse Vecht het tekort gaat dekken. Tegelijkertijd hebben veel 
fracties en wij hebben dat ook uitgesproken dat het belangrijk is dat er een participatietraject komt in 
wat voor vorm dan ook dat we daar een voorstel voor krijgen.  
Op het moment dat er vanavond in de voorjaarsnota al oplossingen stonden voor het tekort, zouden 
we het participatietraject niet heel serieus nemen en daarom vraag ik mij af hoe de fracties van de 
Partij van de Arbeid en GroenLinks dat hebben bedacht. 
Heel erg dank aan wethouder Helling voor wat betreft. 
 
Gerjet Wisse: ik denk dat dit een kadernota is en in de voorjaarsnota stel je ook kaders. Vandaar dat 
je op dit moment moet aangeven, en dat hadden wij ook verwacht van het college en daar is niet aan 
voldaan, dat er richtlijnen worden aangegeven waar je vervolgens als raad over moet discussiëren en 
kunt bepalen deze richting wel en die richting niet. Daarna volgt uiteraard, dat is een goed idee, een 
participatieproces met inwoners die ook weer andere ideeën hebben maar een kadernota is er niet 
voor niets. 
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Piet Paul: dank u voorzitter. We hebben ook aangegeven dat we de participatieroute een goede route 
vinden. Wij hebben inderdaad gezegd dat in deze nota geen richting is aangegeven. Daarbij hebben 
we als GroenLinks ook aangegeven dat we naast de bezuinigingen die noodzakelijk zijn want we 
nemen dat in de raad heel serieus want ik begrijp van de heer Van Vossen meer partijen maar 
GroenLinks neemt het in ieder geval heel serieus. 
We geven aan dat er ook duurzame investeringen nodig zijn om uit de crisis te komen. We gaan daar 
dus zeker heel serieus mee om en de richting hebben we niet direct teruggevonden maar ik geef ook 
complimenten aan het college, zeker de antwoorden van de heer Ploeg dat hij met duurzaamheid 
bezig is. Dat heb ik zeer goed genoteerd en dat is zeer te prijzen in deze. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Het is een beetje andere vorm dan wij voorstaan maar dat kan 
natuurlijk. Als laatste wilde ik wethouder Helling bedanken voor haar beantwoording wat betreft de 
vrijstelling van leges voor niet commerciële organisaties. Ik begrijp uit de beantwoording dat er een 
voorstel komt in het college. Uiteraard zijn wij erg nieuwsgierig hoe dat eruit ziet en wanneer het naar 
ons toekomt en de heer Wiersema heb ik horen zeggen dat hij de toezegging heeft gedaan om in de 
werksessie of in wat voor vorm dan ook ons bij te praten over de leegstand waarvan ik wel opmerk dat 
ik heb aangegeven in de algemene beschouwingen dat we het hebben over  winkelruimtes en 
kantoorpanden maar we moeten ook nog kritisch kijken naar enkele delen van bedrijventerreinen waar 
eigenlijk hetzelfde voor geldt. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Ik wil nog even ingaan op wat de heer Van der Kaaij naar voren heeft 
gebracht. Hij doet het voorkomen alsof er een direct verband zou bestaan tussen de OZB belasting en 
het voorzieningenniveau. De werkelijkheid is natuurlijk veel ingewikkelder. Het lijkt op het schetsen 
van een dilemma: als je niet voor het verhogen van de OZB bent, ben je voor de afbraak van het 
voorzieningenniveau maar er is totaal geen relatie tussen die twee. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik heb juist een pleidooi gehouden dat het om een balans gaat 
tussen de voorzieningen die je nastreeft, wat je wil doen voor de burgers, en de eventuele financiering 
daarvan. Zoals u nu de koppeling aanbrengt, heb ik hem zeker niet bedoeld. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Ik ben blij dat de heer Van der Kaaij zijn standpunt wat verder heeft 
verduidelijkt waardoor het wat realistischer overkomt maar met de hele hoge windturbines langs de A2 
waar de heer Van der Kaaij het ook over had. Ik denk dat hij daar nog een flinke slag voor moeten 
leveren. Misschien wordt hij wel een soort Don Quichotte als hij niet oppast. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Het punt wat ik probeerde aan te geven in de algemene 
beschouwingen is dat er op een gegeven moment een keuze is. We zullen als grote gemeente een 
bepaald iets moeten doen aan duurzame energie en als grote windturbines die het meest 
kosteneffectief zijn worden afgewezen door deze raad en dit college, zullen we met een alternatief 
moeten komen tenzij u zegt: laat maar, wij wentelen de problemen af op toekomstige generaties. Zo 
ken ik u ook weer niet dus ik verwacht eigenlijk dat u nu met een heel mooi alternatief innovatief 
voorstel komt ten opzichte van die grote windturbines. Zie ik dat goed? 
 
Jan Boogerd: de voorzitter, het is alom bekend dat onze fractie een groot voorstander is van een 
duurzaamheid en dat we daar alles voor in het werk willen stellen maar er moet een goede afweging 
plaatsvinden van de manier waarop je met duurzaamheid omgaat en de instrumenten die je daarvoor 
gebruikt maar duurzaamheid staat zeker bij ons hoog aangeschreven en dat is niet iets nieuws wat ik 
nu vertel. 
 
Cock van der Kaaij: maar hoe gaat u dit dan doen? 
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Jan Boogerd: over de motie van de Partij van de Arbeid. Ik zal niet over de inhoud praten maar er 
stond iets van WKK. Ik dacht eerst dat dit een wijkkerncentrale was maar de heer Wisse heeft mij 
verteld waar het over ging, over warmtekrachtkoppeling. 
 
Gerjet Wisse: warmtekrachtkoppeling is een prachtig middel om heel snel je  investering terug te 
verdienen en een fantastisch middel om schoner en efficiënter om te gaan met energie. De gemeente 
met al zijn gebouwen zou daar een prima kandidaat voor zijn om te kijken of het toepasbaar is en als 
je nog breder kijkt naar andere mogelijkheden, het staat in de motie, dan kun je ook denken aan 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor de bevolking van de gemeente. Er liggen legio 
mogelijkheden. Ik zou heel blij zijn als we massaal achter deze motie gaan staan. Ik proef van het 
college trouwens dat ze echt geïnteresseerd is en ook wel bezig is met duurzaamheid. Ik spits het toe 
op de energiebesparende maatregelen. Het is breder maar juist daar, wat in de motie staat, kunnen 
we snel terugverdienen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Warmtekrachtkoppeling is geen vorm van duurzame energie. 
Om terug te komen bij de heer Boogerd, hoe gaan we dan wel met duurzame energie aan de gang. 
Dan is warmtekrachtkoppeling daar geen invulling van. Dat is alleen maar besparing van fossiele 
brandstoffen en efficiënter inzetten maar geen duurzame energie. Dus ik zoek nog steeds een 
alternatief voor als je windturbines afwijst. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Er zijn een aantal instrumenten. Windenergie levert niet het hoogste 
rendement op. Ik zie op dat vlak geen taak voor de gemeente om te investeren in duurzame energie 
zelf. Het is veel interessanter om partijen in de markt te vinden of iets dergelijks of huishoudens of 
bedrijven in Stichtse Vecht. Er zijn kort samengevat een groot aantal instrumenten die ingezet zouden 
kunnen worden en het is de kunst om die instrumenten uit te zoeken die het hoogste rendement 
genereren. De prijsdaling van zonnepanelen is de afgelopen jaren drastisch. Wanneer een particulier 
zonnepanelen op het dak van zijn huis plaatst en dat huis is een beetje gunstig gelegen, dan maakt hij 
op die investering al een rendement van 12% en dat is veel meer dan je vandaag de dag bij een 
spaarbank kunt krijgen. Voor de consument is het al reuze interessant om over te gaan op de 
aanschaf van zonnepanelen. Wanneer dat gebundeld kan worden, zou er misschien nog iets mooiers 
uit komen. Zonnepanelen en zonne-energie is een zeer doelmatig instrument en bedrijfseconomisch 
gezien gunstiger dan windenergie. Als je windenergie wil opwekken, moet je grote windmolenparken 
een aantal kilometers buiten de kust zetten bij het strand in de zee. Daar levert het een hoog 
rendement op maar niet in een drukke leefomgeving. 
 
De voorzitter: volgens mij zijn we allemaal geschrokken van de uitkomsten van de footprint analyse 
van het Wereld Natuur Fonds voor de Nederlandse bevolking. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Dat betekent dus voor de energietransitie dat het én én moet 
zijn. En de energiebesparing en energiezuinige lampen en de warmtekrachtkoppeling en 
zonnepanelen en windturbines en het meest kosteneffectief zijn nog steeds de windturbines als het 
gaat om een reductie van CO2. Dat zijn de gegevens. Voor zes eurocent heb je een kilowatt uur 
windenergie en voor 20 eurocent zonne-energie. Dus als je kiest voor een duurdere optie, moet je ook 
een financieringsvorm daarbij bedenken en ik ben het met de heer Boogerd eens dat de gemeente 
daar een rol in kan spelen in het faciliteren van marktpartijen. Daar hoop ik eind dit jaar van het 
college in de duurzaamheidsvisie een mooie zinsnede over te zien. 
 
DInno de Meer: dank u voorzitter. Maarssen 2000 had een goede reactie op het minimabeleid en de 
zorgen die wij hebben geuit. Het wordt natuurlijk allemaal puzzelen. We hebben in ons betoog de 
randvoorwaarden die we belangrijk vinden aangegeven namelijk cultuur, bepaalde specifieke 
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voorzieningen. Het minimabeleid is neem ik aan voor Maarssen 2000 ook een belangrijk punt. Hoe 
gaan jullie om met deze hardheid en de wijze waarop die vorm gegeven wordt bij Maarssen 2000? 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. We hebben geen coalitieprogramma maar een 
verkiezingsprogramma waarin wij de belofte hebben gedaan aan de mensen die op ons gestemd 
hebben. Wij hebben gezegd dat we voorzieningen voor mensen aan de onderkant, minimabeleid, dat 
we er voor zorgen dat de vrijwilligers, de parels van onze gemeente, aan het werk blijven, de zieken 
en gehandicapten. We hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan, ik ga nu niet zeggen dat het 
nodig is, maar als het nodig is zou wat ons betreft overeenkomstig ons verkiezingsprogramma een 
verhoging van een belasting niet onbespreekbaar zijn. Er zijn twee partijen die dat niet gezegd hebben 
namelijk de VVD en Groep DVV. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. In het coalitieprogramma en dat heb ik ook vanavond 
aangegeven staat dat het niet wenselijk is. De deur zit niet volledig op slot. We zullen eerst naar alle 
andere mogelijkheden moeten kijken. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Al de dingen die u zonet heeft opgenoemd in uw betoog kosten geld 
en dat moet ergens vandaan komen. U kunt niet alles willen en zeker niet met wat er nu nog op ons af 
gaat komen. Ik ben het helemaal met de heer Van Vossen eens dat we geen idee hebben wat in 2016 
over ons heen komt want er gaat gewoon weer heel veel over de schutting van de gemeente gegooid 
worden. Dan zullen wij toch met zijn allen een keuze moeten maken en de keus die Maarssen 2000 
maakt zijn in ons verkiezingsprogramma en in ons 15 puntenprogramma, pak de eerste drie punten, is 
duidelijk verwoord. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Dan zal de heer Druppers toch zijn betoog moeten bijstellen dat 
er twee partijen zijn die belastingverhoging onbespreekbaar vinden. Het is er nog maar eentje en elke 
partij moet zich houden aan zijn eigen verkiezingsbeloften. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Ik wil de heer Van Liempdt even helpen met zijn geheugen want 
als u naar het verkiezingsprogramma kijkt van de VVD dat u heeft onderschreven staat ‘niet wenselijk’. 
Er staat niet ‘niet verhogen’. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Het lijkt mij duidelijk dat Maarssen 2000 het vooral uit de 
lastenverhogingen gaat halen en niet aan de uitgavenkant. 
 
Ron Druppers: nee, we hebben bij de begroting van dit jaar heel duidelijk aangegeven dat wat ons 
betreft er ombuigingen moeten komen, dat je geld maar één keer uit kunt geven, dat we in het 
apparaat moeten bezuinigen. Ik zie dat op dit ogenblik nog veel te weinig. Dat zou veel meer kunnen 
volgens Maarssen 2000. Als allerlaatste moeten we misschien mensen die het in deze gemeente wat 
beter hebben, het solidariteitsgevoel wat mij betreft weer een beetje terugbrengen en toch de zorg 
voor elkaar, zeker voor de mensen aan de onderkant maar niet alleen dat. Ook het 
gemeenschapsgevoel. Wij moeten zorgen dat de vrijwilligers hun vrijwilligerswerk kunnen blijven 
doen, we moeten zorgen dat wijkcommissies de zorg voor hun wijk kunnen blijven dragen. Ik heb 
trouwens van niemand gehoord en ik denk dat de heer Verkroost dat kan beamen, dat er iets gebeurt 
aan het budget voor wijkgericht werken want dat is toevallig ook dit jaar vrijgesteld van bezuinigingen 
in tegenstelling tot de andere vrijwilligersorganisaties. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Ik hoor de heer Druppers eigenlijk zeggen en ik denk dat onze 
partij het daarmee eens is dat deze raad inderdaad ver naar voren moet kijken en dat wij de stip op de 
horizon moeten gaan bepalen. Dat is de hele tijd wat u zegt. We moeten ver naar voren kijken, we 
moeten beslissingen nemen als raad en daarvoor gaan. 
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Ron Druppers: dank u voorzitter. Dat klopt maar het probleem is dat we vandaag van het college in de 
voorjaarsnota niets aangeboden hebben gekregen wat die stip op de horizon voor mij duidelijk maakt. 
Wat dat betreft kan ik misschien beter naar Specsavers want misschien dat het me dan lukt. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. In de voorjaarsnota zijn wij echt niets tegengekomen wat naar voren 
wordt gebracht door het college als bezuinigingsmogelijkheid. Misschien hebben wij tekst gemist maar 
eigenlijk is alles mogelijk. Dus vandaar dat wij ook gezegd hebben met de moties dat wij de zaken 
waarvan wij vinden dat die goed zijn om te beschermen via deze kaders ook werkelijk beschermen. Ik 
zou graag opheldering willen of er in de voorjaarsnota wordt gesproken over programma's die wel 
beschermd zijn. 
 
De voorzitter: volgens mij heeft u het goed verwoord. We hopen juist bij u op te halen wat u wel en niet 
wenselijk vindt conform de afspraak die gemaakt is door u als fractievoorzitters en door de 
auditcommissie zoals de heer Ploeg heeft aangegeven. 
 
Ron Druppers: voorzitter, waar blijft dan de keuze van het college? Is het college volgend aan de raad 
of biedt het college de raad richtingen aan want ze heeft gewoon veel meer kennis van zaken en in 
het verleden is het altijd zo geweest dat raadsvoorstellen door het college aan de raad worden 
voorgedragen. Natuurlijk hebben wij dan onze eigen verantwoordelijkheid om daar ja of nee tegen te 
zeggen maar ik hoor van het college weinig keuzes. 
 
De voorzitter: dit is een poging om u in een kaderstellende rol te laten functioneren. Daar is dit hele 
proces op geënt maar het is misschien goed dat de heer Ploeg dit nog even kort aangeeft. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Het begint gewoon bij het budgetrecht van de raad. Die ligt 
ook bij de raad en niet bij het college. Dan kunnen we natuurlijk zeggen dat we ons even twee weken 
terugtrekken en we knallen een voorstel in elkaar en we laten u daar ja of nee tegen zeggen. Aan de 
andere kant hebben we ervoor gekozen, trouwens ook in overleg, om de zaak om te draaien. Geeft u 
ons nou richtinggevende uitspraken mee waar we bij het verder uitwerken van voorstellen in de 
begroting rekening mee kunnen houden. Dat is volgens mij een uitdaging voor u maar ook een 
nadrukkelijke handreiking om in een vroeg stadium zonder dat u gaat reageren als raad om al een 
kader aan ons kan meegeven. Dat doet in hoge mate recht aan uw kaderstellende rol als 
gemeenteraad. Dat is de hele opzet van de voorjaarsnota die er nu ligt. 
Traditioneel is het. Wij doen een voorstel en u zegt ja of nee. Nu draaien we het even om. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Het is toch van belang dat wij beschikken over meerdere handvaten 
zoals de meicirculaire en de bestuursrapportage. Pas dan kun je als de raad beter gebruikmaken van 
je budgetrecht en een richting meegeven waar u in de begroting rekening mee moet houden. Dat 
heeft mijn fractievoorzitter proberen aan te geven in zijn eerste betoog van 3 minuten. Je mist zoveel 
basis om richtingen aan het college mee te geven. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Ja en nee. We zitten met een beperking van een 
meicirculaire die we nog niet kennen. Die kan in de plus en in de min uitvallen en ik ga er puur 
conservatief vanuit dat die niet in de plus zal uitvallen. Maar aan de andere kant is het heel erg van 
belang om nu al een aantal financiële kaders vast te stellen met elkaar die los staan van een 
meicirculaire en die los staan van een lente akkoord. Namelijk die gevolgen die rechtstreeks 
voortkomen uit de nota vermogenspositie respectievelijk het gevolg zijn van een aantal maatregelen 
die we hebben moeten nemen om de financiën duurzaam op orde te krijgen. 
Daarbij is het wel fijn als we alles tegelijkertijd weten maar het wordt wel een beetje lastig. Na de 
meicirculaire volgt er immers nog een septembercirculaire. Eén ding weten we in ieder geval wel 
helder, namelijk welke financiële opgave op dit moment op basis van onze eigen harde analyses, 



29 

 

geboekstaafd door de accountant, zal moeten worden gerealiseerd. Dan is het goed wanneer je dat 
weet om alvast een aantal richtinggevende kaders mee te krijgen van uw raad die tenslotte ook het 
budgetrecht heeft. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Zonder meicirculaire doen we niets maar we doen ook niets zonder 
de jaarrekening maar we moeten ook nog kijken naar wat de grootste kostenpost is. Daar stappen we 
steeds overheen. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. De heer Ploeg houdt een betoog waarin hij zegt dat eigenlijk de raad 
de kaders moet aangeven. Daar valt best wat voor te zeggen maar, en dat heb ik ook in mijn 
algemene beschouwingen gezegd is, het heel gebruikelijk gezien ook de kennis en de inzichten van 
het college dat zij toch wat richtingen aangeeft die mogelijk zijn en dat dan de keuze uiteindelijk door 
de raad gemaakt wordt. Enige tijd geleden stond in de VAR een keuze die het college zou hebben 
gemaakt dat straks de begroting gedekt gaat worden uit de algemene reserve. Misschien kunt u dat 
nog ophelderen. Ik heb in de krant gelezen dat dit zou gebeuren voor 2013. Incidentele mogelijkheden 
zijn er natuurlijk ook. Kunt u dat ontkennen of ontkrachten? Dat zou ik heel plezierig vinden en dat 
maakt de opgave om te bezuinigen niet minder makkelijk. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Ik weet niet precies welke krant u leest maar ik kan mij niet 
herinneren dat wij dit soort uitspraken over 2013 hebben gemaakt. Over 2012 zullen wij ook een 
bezuinigingsopgave hebben. Daar komen we in de bestuursrapportage op terug. We hebben nu de 
algemene reserve behoorlijk op orde gebracht en dat doen we niet voor niets. Dat 
weerstandsvermogen hebben we ongelooflijk hard nodig. Dat is wat anders dan dat we zeggen dat we 
die even gaan gebruiken om onze incidentele begrotingstekorten op te lossen of structurele voor dit 
jaar. Ga er maar van uit dat het college buitengewoon zorgvuldig zal omgaan met ons 
weerstandsvermogen. 
De heer Van ’t Hof heeft het over de grootste post. Ik neem aan dat u doelt op personeel. Ik wil u even 
in herinnering brengen dat we een nogal forse bezuinigingstaakstelling op de omvang van het 
personele apparaat hebben gezet en ik wou u ook even in herinnering brengen dat we daarover in het 
kader van de strategische heroverweging besluiten hebben genomen. Dat dus ook de omvang van het 
personeelsapparaat bepaald niet aan de bovenkant en zelfs niet aan het gemiddelde van wat in 
Nederland gebruikelijk is en dat we zitten te krabben aan de bodem van de pan waar het gaat om de 
personele omvang. Dus het is wat mij betreft iets te gemakkelijk om te zeggen dat maar even wat 
personeel moet worden weggehaald. Dat gaat me wat te snel. 
 
De voorzitter: ik ga richting afronding van het debat. We liepen voor en we hebben al meer tijd 
genomen. Dat is ook goed maar ik wil ook zo meteen het afscheid van de heer Boogerd recht doen. Ik 
weet niet hoe u het ervaart maar er heeft vanavond toch een leuk debat plaatsgevonden over politieke 
tegenstellingen en overeenkomsten die volgens mij een aardige richting geven aan het college voor 
de discussies die we moeten voeren. Ik hoop dat u dat net zo heeft ervaren als ik als voorzitter die het 
heeft mogen begeleiden. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Ik heb nog even naar de agenda gekeken en daar staan twee punten 
genoemd. Volgens mij gaat de hele discussie voorbij aan het raadsvoorstel onderzoek 
vermogenspositie. 
 
De voorzitter: de gevolgen daarvan zijn verwerkt in een notitie. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. We hebben nog twee nachtjes de tijd voordat we echt beslissen 
over deze nota en vervolgens nog een aantal maanden voordat de begroting 2013 komt. Aanvullend 
op dat ik zonet al zei over het schijnargument om geen lokale lastenverhoging te doen ben ik 
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ondertussen voorzien van wat extra informatie. Een meerderheid van de raad heeft uitgesproken en 
het college heeft dat ook zo verwoord dat het onwenselijk is om lokale lasten te verhogen. Er komt dus 
ergens een punt dat het wel wenselijk wordt en dan moet je ook de beschikking hebben over 
gegevens. 
Het rijk int per gemiddeld huishouden dat natuurlijk niet bestaat voor inkomstenbelasting, sociale 
verzekeringen, motorrijtuigenbelasting een bedrag waarvoor je ongeveer vier maanden moet werken. 
Voor de gemeentelijke lasten dat voor een gemiddeld huishouden in de provincie Utrecht € 700 is, 
werk je ongeveer anderhalve week. Als je bijvoorbeeld de OZB met 10% zou verhogen, ik begrijp van 
de heer Wisse dat dit ongeveer € 1.000.000 oplevert, moet je twee dagen extra werken en dat kan 
partijen op een gegeven moment helpen van waar de grens tussen wenselijkheid en onwenselijkheid 
zit om lokale lasten te verhogen. 
 
Harry Noltes: voorzitter, er zijn twee afzonderlijke voorstellen. Ik heb weinig gehoord over het tweede 
punt. Ik heb daar wat aan toe te voegen. Ik heb een antwoord gekregen van de wethouder en dat ging 
meer over de Wmo voorziening waarbij we als raad hadden vastgesteld tijdens de beleidskaders dat 
we voor de Wmo een aparte voorziening zouden treffen. Daar wordt nu aan voorbijgegaan. Ik ben dus 
wel benieuwd naar de mening van de overige fracties. We stellen met z'n allen een beleidskader vast 
en vervolgens stappen we daar heel makkelijk overheen. Toen vonden we het een goed idee en nu 
hoor ik er niemand over dat we het opeens weer laten varen. 
Wij waren toen blij met de keuze dat we het voor de Wmo wel doen. Dat hebben we expliciet 
genoemd. Er was toen alleen nog de discussie wat open stond voor welk bedrag. Nu blijkt toch dat het 
college het niet doet en wat dat betreft houden we ons bij ons standpunt dat we niet kunnen 
instemmen met punt 5 waar dat onderdeel van uitmaakt. 
Maar ik ben nog steeds benieuwd waarom we als de raad aan de ene kant hebben gezegd, alle 
fracties, dat dit een goed idee is, en vervolgens hoor ik er niemand over nu het ineens geen goed idee 
meer lijkt. Zijn er nog fracties die daarop willen reageren? 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Ik heb een uitleg gezien van het college hoe dit in elkaar steekt. Dit is 
een open eindregeling en daardoor zullen de mensen die hiervoor in aanmerking komen uiteindelijk 
nooit getroffen worden door een maatregel die te maken heeft met het budget en daarom is een 
speciale voorziening of een reserve ook niet nodig. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Het is altijd een open eindregeling geweest en toen we dat 
beleidskader vaststelden, was het ook een open eindregeling. Toen we de Wmo invoerden, was het 
dat ook. U heeft wel ingestemd met dat beleidskader en u vond het toen een goed idee ondanks het 
feit dat het een open eindregeling is. Nu gaat u als argument gebruiken dat het een open eindregeling 
is en dus is het eigenlijk niet nodig. Ik snap u niet helemaal. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. De wereld is wel wat veranderd in die zin dat we op onze financiële 
zaken moeten letten. Het college doet dat voorstel en daar kan ik het wel mee eens zijn op één punt 
na om allerlei voorzieningen en de reserves die niet echt nodig zijn te verzamelen in de algemene 
reserve waar we tenslotte als raad het budgetrecht over hebben. We blijven dus baas op financieel 
gebied. Ik vind het een goede zaak dat zaken bij elkaar gesprokkeld worden die toch niet gebruikt 
worden want het kan best zijn met de Wmo dat we geld overhouden. Wat zou je dan aan die 
voorziening hebben als je het niet gebruikt? Dan kan je er beter andere dingen mee doen. Het is 
misschien voortschrijdend inzicht maar zo zit het wel in elkaar wat ons betreft. 
De heer Van der Kaaij noemde 1% OZB verhoging € 1.000.000 maar dat is € 100.000 voor zover mij 
bekend. 
 
Cock van der Kaaij: daarom sprak ik over 10%. 
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Gerjet Wisse: mijn collega mevrouw Groenewegen wil nog kort toelichten wat het amendement over 
de startersleningen inhoudt want dat heb ik in mijn betoog nog niet genoemd. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Ik begrijp dat de heer Wisse geld dat overblijft voor de Wmo eigenlijk 
ziet als niet geoormerkt geld en dat het overal voor gebruikt kan worden. Dan begrijp ik niet zijn motie 
met betrekking tot minimabeleid. Stel je voor dat we nou geld overhouden op minimabeleid. Dan vindt 
u ook dat dit vrij besteedbaar is? 
 
Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Natuurlijk is dat vrij besteedbaar geld. Wellicht kan de heer 
Noltes aan de raad uitleggen waarvoor hij zo specifiek bang is wat bij de Wmo gaat gebeuren dat hij 
daarvoor een specifieke bestemmingsreserve wil hebben. Als er een overschrijding is, gaat dat uit de 
algemene middelen tenzij wij een alternatieve dekking vinden want het is een open eindregeling. Als 
we die bestemmingsreserve blijkbaar met z'n allen nodig hebben, dan begroten we kennelijk 
structureel te weinig in voor de Wmo en moeten we daarover praten. Ik snap niet waarom deze 
bestemmingsreserve voor Maarssen 2000 zo verschrikkelijk belangrijk is. 
Bij iedere regeling, als er geld overblijft aan het eind van het jaar of het nou een open eindregeling is 
of geld dat gewoon niet besteed wordt, valt dat in principe vrij in de algemene middelen tenzij wij dat 
op een andere manier oormerken. Die keuze hebben we ook zelf, meneer Noltes.  
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Je kunt natuurlijk bij dit soort regelingen zeggen. Om het resultaat van 
jaar tot jaar een beetje te dempen hebben we wel een voorziening waaruit kan worden geput om het 
te egaliseren als het ware maar het blijft beter om te zeggen: het is een open eindregeling en als we 
tekort komen. Je moet natuurlijk wel behoorlijk nauwkeurig begroten. Dus in dat verband nog wel een 
opmerking over nieuwe zaken die naar de Wmo zijn toegekomen of er aankomen. Dat je wel in je 
begroting daarin moet voorzien dat dit gaat gebeuren. Wellicht kan de heer Verkroost er iets over 
zeggen of in die zin de begroting ook niet uitgebreid zou moeten worden straks voor 2013. 
Dus wat dat betreft is dit wel een zorgpunt want goed begroten is daarin toch wel van belang. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. We hebben de bijdrage die we nodig hebben als 
gemeente voor de Wmo zo scherp mogelijk gecalculeerd de afgelopen periode. Ook vorig jaar een 
keer bijgesteld omdat we daarin onder de maat zaten. Dat betekent dat we alle wijzigingen volgen. Al 
het nieuwe beleid zullen we zo goed mogelijk op basis van historische actuele gegevens ramen en als 
dat niet klopt, zullen we bij moeten ramen of andere keuzes moeten maken en die zullen we met u 
maken. 
 
Ingrid Groenwegen: dank u voorzitter. Ik wil nog een korte toelichting geven op het amendement over 
de startersleningen. Dat is niet omdat de noodzaak daartoe nog niet aan bod is gekomen in de 
algemene beschouwingen maar wel omdat ik hem even wil plaatsen in het kader van waarom we dit 
nu doen. In het raadsvoorstel over de vermogenspositie over de reserve Algemene bouwdoeleinden 
van de oude gemeente Breukelen. Die was bedoeld om een stimulans te geven aan betaalbare 
woningbouw. Uit de rapportage blijkt dat de accountant adviseert om die op te heffen omdat het zou 
kunnen worden gezien als staatssteun. Hij geeft daar een aantal argumenten bij. Wij willen dat geld 
heel erg graag bewaren voor deze doelgroep maar dan op een andere manier inzetten. Vandaar het 
voorstel om die reserve anders te benoemen en in te zetten voor startersleningen.  
Nou weet ik dat aan startersleningen veel haken en ogen zitten en dat er veel nieuwe ontwikkelingen 
zijn op dat vlak. Andere vormen, andere methodieken, andere partners die daarbij betrokken worden. 
Dus daar moet best een hele hoop voor worden uitgezocht. Ik denk dat het uiteindelijke voorstel 
daarvoor pas bij de begrotingsbehandeling, als het college goed heeft uitgezocht op welke manier we 
dat geld kunnen inzetten, met een gefundeerd plan kunnen komen. Dan pas kunnen we zeggen ja en 
op welke manier ja. Wat we nu niet willen en dan refereer ik even aan de uitspraak die de heer Ploeg 
net deed, is dat het geld nu al vervalt in de algemene reserve want de uitspraak die de heer Ploeg net 
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deed van ik ga niet zomaar geld terughalen uit de algemene reserve, een terechte uitspraak, knopen 
we goed in onze oren. We denken dat het geld dat je kunt inzetten voor de onderkant van de 
woningmarkt, de betaalbare woningen, dat je dit nu niet in de algemene reserve moet laten vloeien, 
dat je eerst goed moet nadenken of je dat op een zinvolle manier kunt inzetten door middel van 
startersleningen.  
Dus vandaar dit amendement waarbij we nu niet zeggen dat dit geld nooit naar de algemene reserve 
mag maar wel: denk eerst eens goed na of je dat geld kunt behouden voor de onderkant van de 
woningmarkt. Kom dan met voorstellen college en dan kunnen wij als raad beoordelen of dat een 
zinvolle manier is en of we daar goede prestatie afspraken over kunnen maken en of dat een goede 
manier is om het geld in te zetten. 
 
De voorzitter: dank u wel. Het college reageert morgen op alle amendementen en moties, dus ook op 
deze. Ik wil hiermee het debat afronden en overgaan tot het afscheid van de heer Boogerd. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ik heb even een praktisch punt. We moesten allemaal onze 
beschouwing van tevoren inleveren. Dan zouden wij allemaal deze avond na het uitspreken van de 
algemene beschouwingen de kopieën krijgen van alle fracties. Die hebben we niet gekregen. 
 
De voorzitter: die zouden naar de pers gaan. Hecht u er aan om alle beschouwingen die zijn 
ingeleverd van de griffie te ontvangen? Dat kunnen we verzorgen. Degenen die we aangeleverd 
hebben gekregen, zullen via de griffie verspreid worden. 
(de heren Druppers en Van Liempdt verlaten de vergadering) 
 
6. Afscheid raadslid de heer J.W. Boogerd 
 
De voorzitter: voordat we afscheid nemen van de heer Boogerd wil ik eerst even ruimte geven aan zijn 
familie om binnen te komen. 
(pauze) 
Vanavond hebben wij voor de laatste keer Jan Boogerd als raadslid en als fractievoorzitter in ons 
midden gehad. Mooi een afscheid met algemene beschouwingen Jan want dat past ook bij je. Dit 
afscheid verdient natuurlijk extra aandacht want Jan heeft in de lokale politiek een enorme staat van 
dienst. Ik wil u toch even meenemen. 
Van 1982 tot 1986 lid van de gemeenteraad van Lisse. Van 1990 tot eind 2010 lid van de raad van 
Maarssen en tenslotte vanaf 1 januari 2011 eveneens namens de ChristenUnie/SGP lid van de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht. In de eigen woorden van Jan drie gemeenten met ook een eigen 
dynamiek en karakteristiek. Het spreekt voor zich dat hij gedurende die lange politieke carrière deel 
heeft uitgemaakt van vele raads- en andere adviescommissies en bestuursorganen. 
Jan, op een avond als deze mag het nog eens nadrukkelijk worden gezegd. Je inbreng tijdens die 
zonder twijfel honderden vergaderingen en bijeenkomsten is door iedereen bijzonder gewaardeerd. Je 
hebt het raadswerk door de jaren heen met volle overtuiging uitgevoerd en je hebt op een 
weloverwogen manier gedaan wat van je als volksvertegenwoordiger mocht worden verwacht. Niet 
voor niets wordt je gekenschetst als een eerlijk, integer en zeer aimabel politicus, fractievoorzitter en 
financieel specialist. Bovendien de steunpilaar binnen je partij. 26 jaar lang hield je stand in de zo 
veelzijdige gemeentelijke politiek. Daarbij heb je velen in het bestuurlijk circuit zien komen en gaan. 
Aandacht op beleidsvelden soms verschillende malen zien wisselen maar je hebt altijd hart voor de 
zaak weten te behouden en ingezet op samenwerking. Je droeg standpunten op een 
vertrouwenwekkende manier uit en je wist deze ook met goed onderbouwde argumenten te 
verdedigen. Zonder meer werd jouw mening graag gehoord maar je was er ook niet wars van af en 
toe een tegenstem te laten horen. Ook vanavond hebben we dat weer gemerkt. 
Anders gezegd, je bijdrage was altijd zeer doordacht en bedachtzaam. Je liet binnen de politiek altijd 
nadrukkelijk je gevoel spreken, hield je principes en partijbeginselen hoog en je had een gave te 
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kunnen relativeren op momenten dat het binnen de hectiek van besluitvormingsprocessen passend 
was. Vaker omlijst met de nodige en de voor jou ook wel bekende droge humor. 
Zo heb je vanuit die betrokkenheid ook de totstandkoming van Stichtse Vecht niet voor kennisgeving 
aangenomen. Ook jij zag het belang van een goede en brede basis en je hebt de visies over de 
ontwikkeling van de nieuwe gemeente graag gedeeld. Dank ook voor je bijdrage daarin. 
Dames en heren, de betrokkenheid van Jan Boogerd raakt verder dan de politiek. Een ruime 
maatschappelijke inzet kenschetst nu eenmaal zijn energieke karakter. Zo zette hij zich sinds 2005 
geheel belangeloos in voor de stichting Somo, een ontwikkelingsproject tussen de voormalige 
gemeente Maarssen en de Namibische gemeente Utjo. Somo voert verschillende activiteiten uit 
specifiek gericht op het verkleinen van de helaas nog grote armoede in Utjo. Binnen de stichting zet 
Jan zich naast zijn voorzitterschap onder meer in voor fondsenwerving en bij de projecten wordt de 
financiële verantwoording door hem in het oog gehouden en verzorgt hij presentaties over het werk 
van de stichting. Zo is Jan ook al verschillende malen op eigen kosten naar Utjo afgereisd om de 
lokale situatie en de voortgang van projecten te bekijken. 
Dat hij steeds begaan is met het lot van zijn medemens komt ook naar voren in zijn lidmaatschap van 
de raad van toezicht van ZOA. Een wereldwijde organisatie die concreet hulp biedt aan mensen die 
getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. Maar ook draagt ZOA bij aan een nieuw 
perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samen werken aan hun 
toekomst. Ook helpt de hulporganisatie samen met de getroffen gemeenschappen aan herstel zodat 
zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Vanuit zijn functie als lid van de Raad van 
toezicht volgt Jan op de voor hem bekende nauwlettende manier de organisatie, de vormgeving van 
haar doelstellingen en de resultaten van acties. 
Beste Jan, tenslotte een veel omvattende politieke carrière van niet minder dan 26 jaar. Dat doen niet 
velen je na. Je had ook bij ons in Stichtse Vecht inmiddels een geheel eigen plaats verworven en we 
zullen binnen het politieke circuit je vertrouwde gezicht en grote ervarenheid absoluut missen maar we 
begrijpen je beslissing om plaats te maken voor de jongere generatie. Je mag je vanavond in elk geval 
van overtuigd weten dat het voor een ieder wel duidelijk is dat jij door de jaren heen en op verschillend 
terrein een voorbeeldfunctie hebt vervuld waarbij je ook veel respect en waardering hebt geoogst voor 
je loyale en evenwichtige optreden. 
Hartelijk dank Jan voor je inzet al die jaren en die dank onderstreep ik op een bijzondere manier. Ik 
vind het geweldig je te kunnen vertellen dat jij ter gelegenheid van je afscheid als raadslid en 
fractievoorzitter en mede ook door alles wat je naast het politieke werk hebt betekend door Hare 
Majesteit de Koningin ben benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 
(applaus) 
Vervolgens spelt de voorzitter de bij de onderscheiding behorende versierselen op. 
Jan, we hebben een symbolische cadeautje voor je want jij wilde graag dat er een gift gedaan zou 
worden aan Utjo/Somo. Dus hierbij overhandig ik namens de raad dit cadeau en een bosje bloemen. 
We zullen je missen. Dank voor je inzet en denk aan ons terug. Ik hoorde vanavond dat je nog veel 
gaat inspreken achter de schermen maar dat denk ik toch niet echt. 
(applaus) 
Eerst wil Wim van den Bosch je graag toespreken. Na het afscheid van Jan installeren we natuurlijk 
ook gelijk weer een nieuw raadslid en daarna is er gelegenheid om hem en zijn familie uitgebreid te 
feliciteren. 
 
Wim van den Bosch: voorzitter, ik moet dit via u doen. Daar heeft u vanavond al een paar keer op 
gewezen maar ik moet het afscheid van Jan op een iets andere wijze inleiden dan ik van plan was 
geweest. In de eerste plaats mag ik je bij deze van harte feliciteren, ook namens de fractie, voor deze 
onderscheiding. Ik moet zeggen dat ze je vanaf deze plaats bijzonder goed staan. Dat is het nadeel 
als je naast jou zit. Ik heb vanavond wel een paar keer gedacht: had ik maar ogen in mijn achterhoofd 
want dan kon ik je mimiek wat beter zien en dat mis ik dus maar zo is het wat gemakkelijker. 
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Als ik namens de fractie op dit moment wat woorden wil wijden, mag ik toch wel zeggen dat ik met 
gemengde gevoelens hier sta. Uiteraard heb je, veel meer dan ik, in je raadswerk in een grotere 
gemeente geopereerd en binnen de fractie hebben wij daardoor ook gemakkelijker kunnen wennen. 
Hoewel dat wennen ook wel wat relatief is want sommige dingen wennen nooit maar dat zul je ook wel 
weten. Als mens herinneren we je als sociaal, bewogen, je was er. Ook in het dorp. Je was op straat. 
Dat is bijzonder gewaardeerd. Het gaat niet alleen om een partijpolitiek programma. Uiteraard is dat 
wel het uitgangspunt maar het gaat om je medemens. Ben je bewogen, heb je een stukje 
verantwoordelijkheidsgevoel. Dat konden wij heel goed bij je merken.  
Alhoewel je al zoveel jaren meedraaide, was je toch ook thuis in de moderne ontwikkelingen. Ik hoef 
alleen maar de automatisering aan te halen en zelfs twitterde je op zijn tijd. Niet iedereen nam dat 
altijd in dank af maar toch. Je was in de raad ook een stabiele factor. Door de jaren heen word je dan 
ook automatisch de nestor. Daar hoef je eigenlijk niets voor te doen, alleen maar te blijven zitten. Dan 
word je ook een vraagbaak voor de raad.  
Ik moet je toch verklappen. Ik heb wel eens naar je zitten kijken. Je bent zo volstrekt anders dan ik 
ben. Bedachtzaam, ik ben veel directer, ik interrumpeer graag, dat doe je trouwens ook, maar er is 
geen mens die jou van je stuk brengt. Je gaat gewoon door waar je gebleven was en je wist precies 
wat je zei en ook in je interrupties kon je jouw vinger, wel hardhandig soms, op de zere plek leggen. 
Afhankelijk van hoe zeer het deed, kreeg je een reactie of niet. Sommigen kunnen daar uiteraard van 
meepraten. 
Jouw dossierkennis was ook geweldig en dat geeft een zekere vanzelfsprekendheid om vraagbaak te 
zijn. Ook was je gericht op consensus. Je zocht niet het geschil maar de samenhang. Je zocht dus om 
met elkaar het goede voor de gemeente te zoeken. 
Jan, namens de fractie wil ik je heel hartelijk bedanken ook voor de inzet al die jaren maar in het 
bijzonder uiteraard de fractie binnen Stichtse Vecht. Heel hartelijk dank. Wij zullen als fractie in klein 
comité nog een keer afscheid van je nemen en daar zullen we uiteraard ook nog wat andere zaken 
regelen. We hebben gemeend om dat nu niet te doen. 
Jan, tenslotte. Je hebt een Koninklijke onderscheiding gehad en dat is dus een onderscheiding naar 
verdienste. Nu is er ook een andere onderscheiding van de Koning der Koningen en dat is niet uit 
verdienste. Dat is uit genade en dat wens ik jou van harte toe in je verdere levensavond. 
(applaus) 
 
De voorzitter: Wim, je gaf aan dat het vanaf die plek mooi staat. Dat zullen de anderen straks ook 
zien. Mocht u dat inspireren, een kleine tip. Blijft minimaal 12 jaar zitten, doe wat maatschappelijks en 
wie weet. 
 
Jan Boogerd: voorzitter, ik sta met mijn gezicht naar het college en de raad maar met mijn rug 
naar de familie en anderen op de publieke tribune. Dat voelt een beetje vreemd aan. Ik mag als 
oudste van de familie op allerlei gelegenheden het woord voeren. 2 minuten, het is altijd te lang. Ik 
neem aan dat mevrouw de voorzitter ook vanavond de orde weet te hanteren. Als de mensen achter 
mij zich misdragen dat u ze even tot de orde roept en ze zo nodig laat verwijderen maar dat zal niet 
gebeuren. 
Voorzitter, mevrouw de burgemeester, beste Mirjam. Hartelijk dank voor je vriendelijke woorden en 
ook voor de Koninklijke onderscheiding. Misschien wil je Hare Majesteit de Koningin namens mij 
hartelijk danken daarvoor dat ze de moeite heeft genomen om het op die manier aan mij te bezorgen. 
Wij kennen elkaar al vrij lang. Het doet mij een beetje denken aan de laatste Lintjesregen waar ik bij 
was. Een van de mensen die een Koninklijke onderscheiding kreeg was een verdienstelijk zanger en 
je vroeg hem om op gepaste wijze deze bijeenkomst te besluiten door voor te gaan met het zingen 
van het Wilhelmus. Dat deed hij buitengewoon goed. Het eerste vers kwam er goed uit en nadat het 
eerste vers was afgelopen, vroeg hij of het zesde ook moest. U kent het natuurlijk allemaal: mijn schild 
en de betrouwe, zijt gij o God mijn Heer. Dat kwam er ook goed uit. Na afloop van de plechtigheid was 
er een receptie en toen heb ik nog met hem gesproken. U bent echt een goede zanger, zou u er niets 
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voor voelen bij dit soort plechtige bijeenkomsten van de gemeente te willen optreden als cantor of 
voorzanger omdat op die manier dat de zang van de aanwezigen veel beter klinkt. Zou u die rol niet 
op u willen nemen? Hij geeft er in bewilligd om dat te willen doen. Misschien kunt u de heer Simhof, 
want dat was de betrokken persoon, nog eens vragen of hij vaker op dit soort bijeenkomsten optreedt. 
 
De voorzitter: hij komt toevallig donderdag inspreken dus dat komt mooi uit. Dan kunnen we boter bij 
de vis doen. Iets zingen, misschien kunnen we vanavond al oefenen met elkaar. 
 
Jan Boogerd: het is jammer dat hij er vanavond niet is want dan zouden we misschien ook met het 
Wilhelmus kunnen afsluiten. Voorzitter, nogmaals hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden en 
datzelfde geldt ook voor Wim. 
Je bent eerder raadslid dan dat je raadslid af bent want dit is geloof ik de derde keer dat Wim mij 
toespreekt en het einde is nog niet in zicht maar het is allemaal welgemeend en heel hartelijk bedoeld. 
Ik wist niet dat ik zo'n belangrijke rol had, te midden van de raad, maar ik blijf bescheiden. 
Mirjam, je hebt het al gememoreerd, 30 jaar geleden ben ik in Lisse begonnen als raadslid en het 
eerste wat mij opviel was dat je als raadslid ook een beloning kreeg. Ik was al vaker gewend om iets 
te doen voor de samenleving, of het nu ging om de school, de kerk of verenigingen. Dat ging altijd pro 
Deo maar het raadswerk was een betaalde nevenfunctie. Dat was eigenlijk het eerste dat mij opviel. 
Die tijd, 30 jaar geleden, was een heel andere tijd. Toen ik begon als raadslid waren de 
commissievergaderingen nog besloten. Ik heb de overgang nog meegemaakt van besloten naar 
openbare commissievergaderingen en daar is duidelijk een verschil tussen. Tijdens een van de eerste 
keren dat we in het openbaar vergaderden, zat ik naast iemand van het CDA en die hield een vurig 
betoog waarom het zo slecht was om kinderdagverblijven te subsidiëren. Althans, dat was een wat 
beladen onderwerp. Na afloop van zijn betoog en de bespreking over dat onderwerp zei ik tegen hem: 
dat heb je heel goed gedaan, ik had het niet kunnen verbeteren. Als excuus voerde hij aan dat hij 
dacht dat degene die achter hem zat van de pers was. Dat is nu het verschil tussen een openbare en  
een besloten bijeenkomst. 
Verder zijn integriteit en integriteitvraagstukken van alle tijden. In mijn tijd toen ik pas begon, speelde 
het ook al. Ik kan mij nog herinneren dat we kort voor de gemeenteraadsverkiezingen een gift van een 
plaatselijke projectontwikkelaar hadden ontvangen van ƒ 500. Dat vond ik toch wat vreemd. 's avonds 
na afloop van de vergadering liep ik naar de parkeerplaats en toen vroeg ik aan de fractievoorzitter 
van de Partij van de Arbeid of zij ook ƒ 500 hadden ontvangen. Die had hij niet ontvangen. De 
volgende morgen zat ik net op kantoor en toen werd ik opgebeld door de pers. Meneer Boogerd, jullie 
hebben ƒ 500 ontvangen. Wat gaan jullie daarmee doen. Ik zei dat ik ook had gehoord dat wij dat 
ontvangen hadden maar dat ik er niet over ging. Dan moet u de partijvoorzitter opbellen. Ik heb er 
niets over te zeggen. Dat zou hij doen. Intussen heb ik de partijvoorzitter opgebeld en tegen hem 
gezegd dat hij een telefoontje kon verwachten van iemand van de pers en die gaat je dan die vraag 
stellen. Dan moet je zeggen dat we dat geld ontvangen hebben maar we sturen het weer terug. Zo 
heeft hij alle politieke partijen opgebeld en gevraagd of zij geld ontvangen hadden en wat ze er mee 
gingen doen. Op die manier werd omgegaan met integriteitvraagstukken. Het voelt een beetje raar als 
je van een plaatselijke projectontwikkelaar en ik ken die projectontwikkelaar niet anders dan dat hij 
vroeger een kruidenierszaak had maar als projectontwikkelaar ben ik hem nooit tegengekomen. Het 
voelde een beetje raar als iemand met kennelijk bepaalde bedoelingen probeert iets te doen. 
Nu is het allemaal veel beter geregeld. Nu heb je integriteitsverklaringen en integriteit is nu ook een 
code en daar wordt serieus mee omgegaan. Dat is het verschil met mijn beginperiode als raadslid. 
In 1986 deed de combinatie, de ChristenUnie bestond toen nog niet, die is pas 10 jaar geleden 
opgericht, de combinatie was RPF/SGP/GPV. Dat was voor de meeste raadsleden en collegeleden 
moeilijk te onthouden. Ik heb wel eens een pen uitgedeeld aan een wethouder die in één keer alle 
partijen goed opnoemde maar in 1986 deed die combinatie voor het eerst mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Maarssen. De lijsttrekker toen was André Rouvoet en in 1990 heb ik 
hem opgevolgd als lijsttrekker. Je zou dus kunnen zeggen dat ik de opvolger ben van André Rouvoet. 
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Dat zeg ik wel eens en dan kijken de mensen mij aan van waar heeft hij het over maar in 1990 zijn wij 
dus voor de eerste keer in de raad van Maarssen terechtgekomen. Onze entree was best een grote 
schok voor de andere partijen want die beschouwden ons een beetje als een partij met middeleeuwse 
opvattingen. Zo herinner ik mij nog dat er een keer een avond was waarin gediscussieerd werd over 
de verhoging van de minimumtarieven voor de kinderdagverblijven of het ƒ 25 of ƒ 30 per maand 
moest zijn. Daar kon je niet eens pampers voor kopen. Toen ik er iets over moest zeggen, heb ik 
gezegd dat die tarieven volgens mij kostendekkend moesten zijn. Na mij waren er twee dames van 
D66 die iets mochten zeggen en die waren zo verbouwereerd door dat middeleeuws geluid dat ze 
niets konden uitbrengen. 
Voorzitter, onze entree in de raad was echt een schok maar langzamerhand zijn ze meer aan ons 
gewend. De gemeente Maarssen was qua ontwikkeling wat verder als Lisse. In die tijd werden de 
raadsvergaderingen uitgezonden via de NOS en dat biedt ongekende oplossingen voor problemen. Zo 
kan ik mij herinneren dat op een gegeven moment een raadslid werd gehuldigd. Die kreeg bloemen 
en zei toen voor de microfoon: vrouw, zet alvast een vaas klaar want ik neem bloemen mee naar huis. 
Dat is wel heel erg handig. 
Gedurende al die jaren is mijn inzet eigenlijk geweest. Wim heeft dat wat gememoreerd om inhoudelijk 
een debat te voeren op basis van ons programma en dat vanuit onze Christelijke uitgangspunten die 
gebaseerd zijn op de bijbel. Ik kan mij niet herinneren dat ik in een raadsvergadering of 
commissievergadering ooit een Bijbeltekst heb genoemd. Dat heeft helemaal geen zin maar om de 
principes die ontleend zijn aan de bijbel in praktijk te brengen, heb ik altijd als een grote uitdaging 
gezien in de politiek. Ik denk dat je daarmee heel ver kunt komen. De bijbel is een soort 
gebruiksaanwijzing voor het leven. Je ziet in de samenleving dat dingen die wij jaren geleden riepen 
nu ook langzamerhand beklijven en dat doe ik niet om mijn gelijk te halen of zo. De bijbel is een 
betrouwbaar boek en heeft ook grote betekenis voor het maatschappelijke en politieke leven. 
In Maarssen hebben we veel meegemaakt in de raad. Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven, 
misschien verschijnt dat ooit nog wel eens maar dat weet ik niet. Omstreeks half april heb ik 
bekendgemaakt dat ik ermee ophield als raadslid. Ik werd toen opgebeld door RTV Stichtse Vecht 
voor een interview via de radio. Een van de vragen die de journalist stelde was of ik niet in een gat 
viel. Daarop heb ik geantwoord dat ik daar niet zo bang voor was want ik ben een christen en in het 
Koninkrijk Gods bestaat geen werkloosheid. Daar is altijd iets te doen. Dat is ook wel uitgekomen want 
sinds enige tijd ben ik benoemd tot ouderling van de kerk waartoe ik behoor. Mijn vrouw zegt: hij gaat 
van raad naar raad. 
Voorzitter, ik wil een kort dankwoord spreken en dat is altijd hachelijk want de kans is erg groot dat je 
mensen vergeet en dat zou ik niet willen. Daarom heb ik onderscheid gemaakt in drie categorieën die 
ik zou willen bedanken. Allereerst de kiezers. Wij zijn allen gekozen volksvertegenwoordigers en 
zonder de kiezers zijn we er eigenlijk niet. Dat moeten we goed beseffen en we moeten ook opkomen 
voor het belang van de inwoners. We moeten met elkaar zoeken wat het beste is voor deze gemeente 
en haar inwoners. Op die manier doen we recht aan de stem die de kiezers op ons hebben 
uitgebracht. 
Verder wil ik mijn gezin heel erg bedanken. Ze zeiden vroeger wel eens: pappa, moet je nu weer naar 
een vergadering. Ja, papa moest naar een vergadering. Tijdens een van de vorige jubilea heb ik van 
mijn drie kinderen een cadeautje gekregen. Dat was een beeld van een man die in een gemakkelijke 
stoel zat en die zijn stukken aan het lezen was. Dat is blijkbaar het beeld van hun vader dat bij hen 
bestaat maar dat is niet helemaal terecht denk ik. Ze zien het ook wel anders. 
Tenslotte zou ik mijn God willen bedanken die mij de kracht heeft gegeven en de wijsheid om al deze 
jaren dit werk te kunnen en mogen doen. Ik wil tenslotte eindigen met een citaat uit de bijbel. Dat 
citaat is eigenlijk gericht aan de raadsleden, het college en de ambtenaren. Het is zowel een opdracht 
als een belofte en dat komt uit een van de brieven die Jeremia heeft geschreven. Jeremia 29: “zet je in 
voor de bloei van de stad want haar bloei is ook jullie bloei. Zet je in voor de bloei van de stad want 
haar bloei is ook jullie bloei.” Dank u allemaal. 
(applaus) 
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De voorzitter: Jan, dank voor de woorden en de mooie opdracht die je ons nog tot slot heb 
meegegeven. De familie nog even geduld. Wij benoemen nog even iemand en daarna mogen jullie 
uitgebreid feliciteren.  
 
7. Benoeming van het nieuwe raadslid de heer I.C. Roetman 
 
De voorzitter: dat is de heer Roetman want we kunnen natuurlijk niet een lege plek gebruiken. Dan 
vraag ik nu de heer Bootsma om even naar voren te komen om iets te vertellen over het onderzoek 
naar de geloofsbrief. 
 
Maarten Bootsma: voorzitter, leden van de raad. Het rapport van de raadscommissie onderzoek 
geloofsbrieven. Ik zat er met mevrouw Zeldenrust in en met de heer Portengen. De commissie uit de 
raad van Stichtse Vecht in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verder bij de Kieswet 
gevorderde stukken ingezonden door Roetman, I.C. Ike op dinsdag 29 mei 2012 benoemd tot lid van 
de raad van de gemeente Stichtse Vecht rapporteert de raad van de gemeente Stichtse Vecht dat zij 
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Dit betekent dat de benoemde 
aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet en de commissie adviseert dan ook tot zijn 
toelating als lid van de raad van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter: dank. Raad bent u akkoord? Bij deze. 
Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk, onder welke 
naam of onder welk voorwendsel ook, enige gift of  gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om 
iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch 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 raad naar eer en geweten zal vervullen. 
 
Ike Roetman: zo waarlijk helpen mij God almachtig. 
 
De voorzitter: mag ik je van harte feliciteren en heel veel plezier en goeds wensen in deze raad. 
(applaus)  
 
8. Benoeming van een nieuw lid van de Auditcommissie 
 
De voorzitter: bent u akkoord met benoeming van de heer Van den Bosch tot lid van de 
Auditcommissie. Kan dat bij acclamatie, ja.  
Dan hebben we geen lege plekken en lege zetels meer. 
 
Schorsing vergadering 
 
De voorzitter: ik schors de vergadering want we gaan donderdag verder en nu gaan we even iedereen 
feliciteren en dan kan eindelijk ook de familie feliciteren. Dank en wel thuis. 
 
(Schorsing van de vergadering om 23.00 uur.) 
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