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Besluitenlijst extra raadsvergadering 10 december 2012, aanvang 19.30 uur 
 
 
 
Aanwezig: 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester  
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Hetty Veneklaas, 

Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Wim van den Bosch, Ike Roetman 
D66  Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij  
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Franc Janssen, Gerjet Wisse, 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, 

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 Dik van 't Hof (Breukelen Beweegt) 
 Frank Masteling VVD) 
 Warner van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) 
 
Opening 

De burgemeester opent de vergadering. Zij spreekt haar medeleven uit in de richting van de 
nabestaanden van de twee jonge vrouwen die bij het ongeval op de Nieuweweg om het leven 
zijn gekomen. Zij spreekt uit dat zij graag in contact wil treden met de familie. 
Het college betreurt het dat de rechtszaak zo lang heeft geduurd. De benadering vanuit de 
gemeente is telkens geweest om volledige medewerking te geven aan het onderzoek, gericht op 
waarheidsvinding. Daarom heeft het college het rapport van de door haar ingeschakelde 
deskundige zonder daar eerst kennis van te nemen rechtstreeks doorgezonden aan het 
openbaar ministerie en de rechtbank. 
 

1. Spreekrecht voor inwoners 
De heer B. Tomlow spreekt in namens de nabestaanden. 
 

2. Vaststellen van de agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
De burgemeester stelt voor om de advocaat van de gemeente mr. Elsen deel te laten nemen 
aan het beraad voor het beantwoorden van juridische vragen. 
 

3. Verklaring van het college n.a.v. uitspraak in de strafzaak ongeval Nieuweweg 
Wethouder Ploeg vertelt namens het college dat de rechter een uitspraak heeft gedaan en de 
gemeente schuldig heeft verklaard. Het college zal geen beroep instellen. 

 
Schorsing 
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Reactie Fracties 
a. Alle fracties spreken hun medeleven uit naar de nabestaanden. Het besluit om geen beroep in te 

stellen wordt ondersteund. 
b. De fractie van Maarssen 2000 wil in de raadsvergadering van 10 december een initiatiefvoorstel 

voor een verordening raadsonderzoek. De fractie denkt dat het goed is om de bestuurlijke 
aspecten van het opereren van college en raad te onderzoeken. 
In de afgelopen jaren zijn vragen die door de raadsleden zijn gesteld meestal niet beantwoord 
i.v.m. de lopende strafzaak. Deze vragen kunnen nu beantwoord worden in het onderzoek van 
de raad. 

c. De fracties van GroenLinks, PvdA, Groep Frank van Liempdt DVV en willen dat naar de 
bestuurlijke kant wordt gekeken. D66 wil weten hoe de procedures waren en verbeterd kunnen 
worden. 

d. De fracties van Streekbelangen, VVD, CDA, het Vechtse Verbond, Duurzaam Stichtse Vecht en 
ChristenUnie-SGP spreken hun vertrouwen uit in het optreden van het college. 

e. De advocaat van de gemeente, mr. Elsen, licht toe dat de juridische implicaties voor gemeenten 
nog niet duidelijk zijn.  

f. Reactie college: de heer Ploeg geeft aan welke verbeteringen zijn aangebracht in het beheer 
van de wegen in het kader van het totaal van de openbare ruimte. Het budget is verhoogd. 

Wethouder Ploeg zegt toe dat er informatie zal worden gegeven over de verbeteringen. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering op 21.15 uur. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
JH 
14-12-2012 
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