
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, gehouden op 
dinsdag 6 november 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 
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 Natuurlijk! Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes,Gerry Rijsterborgh 
PvdA Franc Janssen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Breukelen Beweegt - 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Frank Masteling, 
 Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, Elfride Zeldenrust 
 
Wethouders 
CDA Jaap Verkroost  
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg,  Klaas Wiersema  
 
Afwezig Ingrid Groenewegen (PvdA) 
 Dik van 't Hof (Breukelen Beweegt) 
 Han Lyre (VVD) 
 Gera Helling (wethouder) 
 
 
1. Opening vergadering. 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Ik open de raadsvergadering. 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Lyre en mevrouw Groenewegen. Wethouder 
Helling is ook afwezig; zij is ziek. Zij wordt vervangen door de heer Verkroost. Ook de heer Van 't Hof 
is ziek. De heer Van der Kaaij en de heer Janssen komen wat later. 
 
2. Spreekrecht inwoners. 
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De voorzitter: Mevrouw Kolfschoten heeft zich gemeld om in te spreken over de opleiding van 
vrijwilligers in het omgaan met de AED-apparaten.  
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Mevrouw Kolfschoten: Mevrouw de voorzitter. Het is niet mijn hobby, maar soms moet je niet alleen A 
zeggen, maar dus duidelijk ook B. Er is bij de vrijwilligers van de diverse sportverenigingen al enige 
tijd onvrede over hoe het allemaal gaat met de zaalbeheerders enzovoort: van het niet meer mogen 
gebruiken van een veld zonder dat er een beheerder was tot helemaal geen beheerder. Er wordt 
steeds meer van de vrijwilligers gevraagd. De druppel die de emmer deed overlopen, was omdat er 
ineens in twee weken tijd geregeld moest worden dat er mensen een hele dag een opleiding gingen 
volgen voor EHBO en AED. Weer vrijwilligers die een baan hebben of een studie en die niet zomaar 
voor de gemeente of een idee van de gemeente een dag vrij kunnen nemen om verantwoording te 
nemen voor dingen die eigenlijk de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn. Er zijn namelijk ook 
voor het beheer van sporthallen richtlijnen van het NOC*NSF die nageleefd moeten worden.  
Er is jaarlijks een feest voor vrijwilligers. Ik ken heel veel vrijwilligers, waaronder ikzelf, die daar nooit 
heen gaan, want vrijwilligers blijven liever een beetje op de achtergrond. Dat feest is heel leuk voor 
sommige mensen, maar de vrijwilligers hebben liever wat waardering dan een feest. Respect, daar 
gaat het om. Dat afschuiven van verantwoordelijkheden zonder enig overleg, ervan uitgaan dat de 
vrijwilligers het wel oplossen, kan gewoon niet de bedoeling zijn. Daar gaat dit verhaal eigenlijk om. 
Daarom sta ik hier.  
 
Wethouder Van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Allereerst vind ik het heel vervelend dat vrijwilligers 
de indruk krijgen dat zaken bij ons niet goed geregeld zijn. Ik denk dat het rondom de cursussen waar 
het hier concreet omgaat, de AED, beter geregeld had kunnen worden. Op korte termijn is er besloten 
een bepaalde dag vast te stellen. Er heeft echter wel eerder overleg plaatsgevonden met iemand van 
uw vereniging die had aangegeven dat het op een dinsdag niet kon. Daaruit is waarschijnlijk de 
verkeerde conclusie getrokken, namelijk dat het op een andere doordeweekse dag wel kon. Daarom 
is die maandag uitgekozen. Inmiddels heb ik uitgezet dat er opnieuw overleg gepleegd wordt met de 
vereniging en de beroepskrachten, de sportleraren van de scholen, om te kijken of er een dag 
gevonden kan worden, waarop iedereen kan. Dat zal waarschijnlijk in het weekend zijn. In elk geval 
zal er overleg plaatsvinden met uw vereniging.  
Met betrekking tot de verantwoordelijkheid: al vorig jaar, in verband met de bezuinigingen, waarbij het 
aantal uren van beheerders terug zou gaan, is er overleg geweest met de verenigingen. Daarbij 
hebben wij aangegeven dat er een andere vorm zou komen. Er is ook een ander contract opgesteld. 
Als er nog steeds onduidelijkheid of irritatie is, dan ben ik graag bereid opnieuw met de verenigingen 
daarover te praten. Ik denk dat het van groot belang is dat vrijwilligers die hun schaarse tijd inzetten 
voor allerlei sportverenigingen, goed gefaciliteerd worden.  
 
Mevrouw Kolfschoten: Ik ben bang dat een opleiding overdag een probleem wordt voor iedereen. De 
meeste mensen, althans van Nyenrode, die een AED-herhaling hebben gedaan, zijn mensen die al 
EHBO hebben.  
 
De voorzitter: Mevrouw Kolfschoten, het is niet zo dat wij nu een debat gaan voeren. De wethouder 
heeft u goed gehoord. Het lijkt mij goed dat er buiten de orde van deze vergadering een gesprek gaat 
plaatsvinden om zaken goed af te stemmen. De wethouder zegt dat hij zich ervan bewust is dat de 
cursus op een moment moet plaatsvinden dat iedereen daaraan kan deelnemen. Mogen wij afspreken 
dat u een afspraak met elkaar maakt? 
 
Wethouder Van der Horst: Ja, ik heb al toegezegd dat ik dat wil. 
 
De voorzitter: Eventueel kunnen dan ook nog andere dingen besproken worden. 
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De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mag ik de wethouder dan vragen of hij ons ook informeert 
over de uitkomsten van dat overleg? Ik begrijp dat deze vereniging met veertien mensen de AED-
opleiding gaat doen, maar dat de AED's niet bereikbaar zijn zonder dat er een beheerder in de hallen 
is en dat dat vorig jaar al heeft geleid tot een heel onplezierige gebeurtenis. Het is goed dat dat soort 
dingen ook opgenomen wordt door de wethouder en door hem geregeld wordt. 
 
Wethouder Van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Dat soort zaken heb ik inmiddels al opgenomen. Ik 
zal de raad informeren. Ik wil met de verenigingen praten over het gebruik van die apparaten en dat 
de toegankelijkheid ervan zodanig is, dat zij direct gebruikt kunnen worden als het nodig is.  
 
De heer Druppers: U informeert ons daarover? 
 
De voorzitter: Dat heeft de wethouder toegezegd. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter: Ik wil u voorstellen alle eventuele moties en amendementen bij het agendapunt 
Bestuursrapportage in een keer bij het onderdeel Programmabegroting in stemming te brengen. Is dat 
voor iedereen akkoord? 
 
De heer Noltes: Mevrouw de voorzitter. Er is een motie bij waarbij ik graag de zaal wil verlaten 
vanwege mijn functie; secretaris van de Sinterklaasintocht. Misschien wilt u mij een signaal geven, dat 
ik de zaal kan verlaten voordat de motie in stemming komt? 
 
De voorzitter: Goed. Wat ik bedoelde te zeggen, is dat er straks zowel bij de bestuursrapportage als 
bij de begroting moties en amendementen ingediend worden. Normaal zouden wij dan in twee 
tranches, eerst bij de bestuursrapportage en daarna bij de begroting, de moties en amendementen 
een voor een in stemming brengen. Ik stel voor dat in een keer te doen bij het onderdeel Begroting. 
Overigens, om de snelheid er vanavond in te houden, vindt u een reactie van het college op de moties 
en amendementen op uw tafel. 
 
De heer Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik zou de moties over de bestuursrapportage toch willen 
behandelen bij dat punt. Dat vind ik logischer. Ik ben het wel eens met het snelheidsvoorstel, maar ik 
zie niet in dat …. 
 
De voorzitter: Ik heb het alleen over de stemmingen. Bij de behandeling van de bestuursrapportage 
kunt u gewoon moties en amendementen indienen en daar kan het debat plaatsvinden. Het voorstel is 
de uiteindelijke stemming achter elkaar te doen. 
 
De heer Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ik leg mij natuurlijk bij de meerderheid neer. Ik zou het liever 
per agendapunt willen afhandelen. 
 
De voorzitter: Ik kijk even naar de rest van de raad. Brengen wij alles in een keer in stemming? Wilt u 
uw hand opsteken als u daarvoor bent? Ik concludeer dat dat de meerderheid is. Dan doen wij het op 
die manier. 
Nogmaals, u vindt op uw tafel reacties op de moties en amendementen. Daarvan kunt u alvast 
kennisnemen. 
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Er is nog een toezegging van wethouder Helling met betrekking tot het programma Toerisme en 
Recreatie. Dat vindt u ook op uw tafel. be
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4. Vragenhalfuur voor leden van de raad. 
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Paul voor vragen over de nieuwe woonwijk en vliegveld 
Hilversum. 
 
De heer Paul: Mevrouw de voorzitter. Als GroenLinks hebben wij een vraag gesteld over vliegveld 
Hilversum. Er zijn plannen voor een nieuwe woonwijk Ter Sype in Wijdemeren en aanpassing van 
vliegveld Hilversum. Minder geluidsoverlast in de woonwijken, maar wel meer geluidsoverlast in 
natuur- en stiltegebieden. In de gemeenteraad van Hilversum wordt in de werksessie van 21 
november een voorstel over deze plannen besproken. Dit voorgenomen besluit van de gemeente 
Hilversum betekent het einde van de rust in het natuur- en stilgebied en van het woongenot van vele 
mensen in Tienhoven, Molenpolder en waarschijnlijk ook in de wat verdere omtrek, want vliegtuigjes, 
de sportvliegtuigjes, gaan niet zo hoog. De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen aan de 
wethouder gesteld: 
1. Wij nemen aan dat de wethouder en de overige collegeleden op de hoogte zijn van de 

voorgenomen plannen voor de woonwijk en het vliegveld Hilversum. Kent de wethouder de 
effecten voor de leefomgeving in ons gebied, inclusief de stiltegebieden? 

2. Zo ja, wat is dan zijn conclusie hierover? 
3. Vindt de wethouder niet dat onze natuur- en stiltegebieden, gelegen bij Molenpolder en 

Bethunepolder, beschermd dienen te worden tegen geluidsoverlast van het vliegveld? 
4. Heeft de wethouder contact opgenomen met de gemeente Hilversum of met de provincie Noord-

Holland en gevraagd naar de effecten van deze aanpassing? 
5. Zo ja, wat is de status hiervan? Zo nee, waarom niet en gaat hij dat alsnog doen? 
 
Wethouder Wiersema: Mevrouw de voorzitter. Voor ons is het besluit van Gedeputeerde Staten van 
18 januari 2011 het uitgangspunt. Dat was een besluit waarin gezegd werd dat er voorlopig geen 
nieuwe initiatieven worden ontwikkeld voor de wijziging van de baanconfiguratie van de luchthaven 
Hilversum. Dat heeft te maken met al dan niet asfalteren en dat soort zaken. Wij hebben een paar 
weken geleden vernomen dat er nieuwe plannen zijn. Daardoor waren wij verrast, want er was een 
officiële commissie – die is er nog steeds en daar zitten wij in, evenals andere buurgemeenten – en 
die is niet bij elkaar geweest. Ik denk, laat ik zeggen, dat dat niet erg zorgvuldig is gebeurd.  
 
Over de effecten zijn ons geen nieuwe onderzoeken bekend sinds 2011. Dat betekent dat wij nog 
steeds tegen uitbreiding van de baan zijn. Dat is niet nieuw. Wat wij in elk geval gaan doen, gezien 
alles wat de gemeenteraad van Hilversum behandelt over een week of twee, drie, is dat wij als college 
voor die tijd bij Hilversum, met een afschrift naar de provincie, aangeven wat onze zienswijze is. Ik zal 
zorgen dat de raad er een kopie van krijgt. Vervolgens zullen wij ook op een andere manier contact 
opnemen, om er in elk geval voor te zorgen dat wij voortaan weer om tafel gaan zitten om te spreken 
over dit soort plannen. Onze reactie is dat wij zeer tegen de gewenste uitbreiding zijn.  
 
De heer Paul: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de wethouder voor het duidelijke en uitgebreide 
antwoord. Duidelijk is dat de gemeente al langere tijd tegen is en dat zij dat nog steeds is. Ik begrijp 
dat de wethouder contact gaat opnemen. Ik begrijp dat er tot nu toe geen contact was opgenomen. 
Het onderwerp wordt behandeld in de werksessie van 21 november. Ik heb het raadsvoorstel 
ontvangen en dat heb ik meegestuurd, zodat de wethouder op de hoogte is, maar misschien was hij al 
op de hoogte. Hij had nog geen stappen ondernomen, begrijp ik? 
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Wethouder Wiersema Mevrouw de voorzitter. Dat klopt.  



 

 
De voorzitter: Het klopt.  
Dan de heer Van Liempdt die spreekt over de verzending van de brief over Fair Trade. 
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Heel kort. Mijn complimenten. Nog geen week geleden 
heeft de meerderheid van de raad de motie Fair Trade aangenomen. Binnen drie dagen ligt er bij 
diverse instellingen en bedrijven, waaronder ook mijn bedrijf, een brief in de bus over Fair Trade. De 
vraag is: wat zijn de kosten van deze mailing? Het was een op naam gestelde brief, inclusief 
antwoordenvelop. Wat zijn de geschatte kosten van de follow-up als alle antwoorden binnen zijn bij de 
gemeente? 
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik zal de complimenten van de heer Van Liempdt natuurlijk 
volgaarne overbrengen aan het platform Fair Trade. Dat is een club die bestaat uit mensen die zich 
belangeloos bezig wil houden met het onderwerp Fair Trade. Daarvoor zijn wij ook zeer erkentelijk.  
Conform de aangenomen motie levert de gemeente hier een passende ondersteuning. Ook het 
verzenden van de brief valt wat mij betreft onder die passende ondersteuning, want de brief heeft 
zegge en schrijve € 135 gekost. Natuurlijk krijgt dit wel enige follow-up. Voor alle duidelijkheid: de 
gemeente is een van de deelnemers van het platform en de gemeente is niet Fair Trade.  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De brief heeft€ 135 gekost. De vorige keer dat ik een 
vraag stelde over een brief die naar één wijk ging in het kader van de verkiezingen, was het even iets 
meer. Wat betreft de follow-up: er zijn toch ambtenaren die zich ermee bemoeien? De antwoordenve-
lop gaat naar een ambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat 
de totale kosten van deze mailing € 135 zijn. Het maakt mij op zich niet uit, maar in de raad ging het 
over de vraag of wij een motie zouden kunnen aannemen zonder dat er een budget aan gekoppeld is? 
Het college kon niet duidelijk maken hoeveel kosten ermee gemoeid zouden zijn. Dit zijn echter de 
eerste kosten. Ik krijg nu te horen: € 135. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat met het uurloon, 
waarvoor een ambtenaar is ingeschaald, de totale kosten voor deze mailing € 135 zijn. Graag een 
serieus antwoord of geen antwoord.  
 
De voorzitter: Wij nemen niet gelijk aan dat het geen serieus antwoord is. Dat lijkt mij niet goed. 
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt daagt mij uit. De 'out of the pocket 
kosten' voor deze mailing – de heer Van Liempdt heeft gevraagd: wat zijn de kosten voor deze 
mailing? – zijn € 135. Bij de behandeling van de motie heb ik aangegeven dat er in de begroting al 
ambtelijke ondersteuning is opgenomen. Dus, ' out of the pocket': € 135. Er is een zeer beperkte 
formatieve capaciteit beschikbaar voor Fair Trade. Fair Trade maakte onder andere deel uit van 
"millennium" in ons collegeprogramma. Daar wil ik het maar bij houden. Dat is wat mij betreft een 
bloedserieus antwoord.  
Dit is namelijk een nulmeting onder de ondernemers, om te kijken welke ondernemers en instellingen 
wel of niet aan Fair Trade doen. De reacties gaan naar het platform Fair Trade en in dat platform Fair 
Trade zal bekeken worden wat wij er verder mee doen.  
 
5. 2e Bestuursrapportage 2012. 
 
De heer Van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Ik kan hier heel kort over zijn. Wij hebben altijd gestaan 
achter de aanpak die het college heeft gekozen om de financiële problematiek op te lossen: 
uitgavenstop en vacaturestop. Problematiek eerst oplossen in eigen huis voordat je de burgers laat 
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meebetalen via verhogen van lasten. Dus wij kunnen op basis daarvan volledig instemmen met deze 
rapportage. 
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Wij waren in de werksessie al redelijk kritisch over de 
bestuursrapportage. De afgelopen tijd is bij ons dat gevoel niet weggenomen. Wat de heer Van 
Vossen noemt als pluspunt, is voor ons juist een minpunt. Een uitgavenstop: het ziet er slecht uit, dus 
wij stoppen met het doen van uitgaven; wij nemen geen personeel meer aan. Ik weet niet wat er blijft 
liggen, maar het is wel een adequate manier om te zorgen dat je niet meer uitgeeft dan dat je hebt, 
maar of het de manier is waarop een overheid met zijn financiën moet omgaan, is iets waarbij wij onze 
vraagtekens stellen. De rest van de kritiek die wij uitgesproken hebben blijft ook staan.  
Ik heb nog een ander punt dat ik naar voren wil brengen. De raad wordt gevraagd een besluit te 
nemen over de bestuursrapportage en vervolgens een besluit te nemen over de begrotingswijziging 
die daarmee samenhangt. Volgens mij is de bestuursrapportage echter een 'ter kennisname stuk' en 
zouden wij alleen een besluit moeten nemen over de begrotingswijziging. Dat wil ik hier graag 
neerleggen. Als het gaat over het besluit begrotingswijziging, dan zijn wij daar tegen. De 
bestuursrapportage nemen wij graag ter kennisname aan.  
 
De heer Janssen: Mevrouw de voorzitter. Allereerst dank voor de zorgvuldige procedure die bij de 
behandeling van de bestuursrapportage gevolgd is: gelegenheid tot toelichting, uitvoerig door de 
ambtenaren geïnformeerd, zorgvuldige beantwoording van schriftelijke vragen. Daarvoor onze dank. 
In de werksessie hebben wij uitvoerig onze visie gegeven. Er blijven twee zaken over waarover wij 
een motie hebben ingediend: een motie betreffende veiligheid en een motie betreffende de U-pas.  
Veiligheid. Wij constateren dat er een grote tegenstelling is tussen enerzijds de begroting en 
anderzijds de feitelijke realisatie als wij kijken naar de bestuursrapportage. Er blijft geld over, dus de 
motie is heel duidelijk: voorhanden zijnde middelen beschikbaar stellen voor extra maatregelen om die 
grote discrepantie weg te nemen.  
U-pas. Dit is uitvoerig aan de orde geweest. De 125% naar 100% teruggedrongen. Het betekent dat 
met name de minima daardoor weer fors worden belemmerd. Dat betekent dat wij ook daarvoor een 
motie indienen om compenserende maatregelen daarvoor in te stellen. 
 
Motie 5 (PvdA): veiligheid 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gehoord de besprekingen in de raad van 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• Stichtse Vecht een positie in de Top-5 van de veiligste gemeenten van de provincie Utrecht 

ambieert; 
• veiligheid de ondergrens vormt van de huidige uitgavenstop (2e Berap, pag. 3); 
• een reductie van woninginbraken van 474 in 2010 naar 379 in 2013 en verder dalend naar 284 in 

2016 is als prestatie-indicator geformuleerd (pag. 35 begroting); 
• in de 2e Berap, pag. 14, voor 2012 op basis van de huidige cijfers een aantal van 654 

woninginbraken is geprognosticeerd; 
 
concludeert: 
• dat de begroting en de bestuursrapportage een volstrekt tegenstrijdig beeld laten zien van de 

ontwikkeling van het aantal woninginbraken; 
• dat het aantal woninginbraken nu twee keer zo hoog is dan geprognosticeerd; 
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• dat er in 2012 minder middelen worden ingezet dan voorhanden zijn (€ 117.000, Berap, pag. 15); 
 
besluit: 
het college te verzoeken deze voorhanden zijnde middelen op korte termijn nog in te zetten in het 
kader van extra maatregelen binnen het integrale veiligheidsbeleid om woninginbraken tegen te gaan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Motie M11 (PvdA): U-pas compensatie 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gehoord de besprekingen in de raad van 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• het Rijk de hoogte van de inkomenstoets voor de U-pas neerwaarts heeft bijgesteld van 130% 

naar 110% van het wettelijk sociaal minimum inkomen; 
• het van belang is dat mensen kunnen participeren in de maatschappij; 
• de meeste partijen in hun programma's ingezet hebben op een goed sociaal beleid; 
 
besluit: 
het college te verzoeken een inspanningsverplichting te doen om voor de groep mensen die de U-pas 
hebben moet inleveren passende alternatieven te bedenken. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting. 
Dit betreft dus de voormalige U-pashouders in de categorie 110% tot 125% van het wettelijk sociaal 
minimum inkomen. Het college zou de inspanningsverplichting samen met de andere deelnemende 
gemeenten van de U-pas kunnen oppakken. 
 
De voorzitter: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslaging. De 
moties kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
De heer Paul:Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks spreekt haar waardering uit voor de 
grote inzet van het college en de ambtenarenorganisatie voor het sluitend maken van de begroting 
van 2012. Onze fractie heeft in de werksessies de nodige kritiek geuit en daar zijn wij niet op 
teruggekomen. Er is veel aandacht geschonken aan de cijfers in de begroting, maar veel te weinig 
aandacht aan de mensen en aan de maatschappelijke gevolgen van de diverse maatregelen.  
Wat betreft de besluiten van het raadsvoorstel: wij kunnen in elk geval niet instemmen met 1.1, de 
verlaging van het uitvoeringsbudget onderwijs, en met 1.4, de additionele besparing op het ICT-
programma voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wij zullen niet voor deze 
bestuursrapportage stemmen. 
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Na enige discussie en een aantal interrupties in de 
werksessie, kwamen wij uiteindelijk tot de conclusie dat de fractie van de VVD een voorwaardelijke 
pluim wil uitdelen inzake deze tweede bestuursrapportage. Dat wil ik bij dezen herhalen. De pluim 
vanwege het feit dat wij content zijn dat 2012 toch lijkt te gaan sluiten zonder tekort, terwijl dat er 
eerder echt anders uitzag. De voorwaardelijkheid zit hem hierin: het is nog geen eind 2012, dus het is 
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een voorwaardelijke pluim. Het feit dat een tweede uitgavenstop nodig was, is ook niet ideaal, maar 
was onder deze omstandigheden puur noodzakelijk. Vandaar die voorwaardelijke pluim.  
 
De heer Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. De fractie van het CDA is content dat er een uiterste 
inspanning is gedaan en dat er vooralsnog op basis van de tweede bestuursrapportage een 
geslaagde poging is gedaan om de begroting 2012 toch sluitend te krijgen. Daar zijn wij blij mee, 
omdat wij uiteraard onttrekking aan de algemene reserves niet positief vinden. Wij maken ons wel 
zorgen over de impact van deze uitgavenstop op de langere termijn, ook in het zicht van de 
uitgavenstop die wij vorig jaar al hebben gehad. Wij zullen kritisch kijken naar volgende 
uitgavenstoppen, waar het gaat om de minimumnormen die daarbij gehanteerd worden. Voor dit jaar 
is dat uiteraard veiligheid geweest .Dat zal wat ons betreft ook altijd de minimumnorm moeten blijven. 
Het is wel de vraag of het op de langere termijn houdbaar is dat dit de enige minimumnorm is.  
 
De heer Roos: Mevrouw de voorzitter. De fractie van Streekbelangen heeft zich in de werksessie al 
zeer positief geuit over de heldere en inzichtelijke rapportage. Dat willen wij hier herhalen. Voor de 
rest stemmen wij in met de bestuursrapportage.  
 
Mevrouw Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ook de fractie van Het Vechtse Verbond wil zich positief 
uitspreken over het behaalde resultaat van de afgelopen periode. Het was niet gemakkelijk en het is 
altijd echt een uitdaging als je heel veel moet bezuinigen om toch de kwaliteit in zijn geheel te blijven 
bewaken. Wij zijn niet altijd blij met de bezuinigingen die toegepast worden of die toegepast gaan 
worden, maar wij kunnen instemmen. Wij gaan akkoord met de bestuursrapportage.  
 
De heer Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 was in de werksessie tevreden 
over de resultaten die over dit jaar zijn geboekt en dat is zij nog steeds. Wij zullen instemmen met de 
bestuursrapportage. 
 
De heer Roetman: Mevrouw de voorzitter. De bestuursrapportage is uitgebreid aan de orde geweest 
tijdens de werksessies. Ook daar is meerdere keren, soms voorwaardelijk, soms direct, een pluim 
gegeven aan het college, maar zeker ook aan de ambtelijke organisatie voor het regelen en maken 
van de bestuursrapportage; het is duidelijk dat er zorg aan is besteed. Het is ook duidelijk dat wij in 
zorgelijke tijden leven. Wij willen daarom het college erbij bepalen dat wij ook volgend jaar gewoon 
weer de vinger aan de pols moeten houden en heel kritisch moeten blijven op de ontwikkelingen die er 
dan aan zitten te komen, hetzij positief, hetzij negatief. Wij moeten in elk geval de kansen en de 
risico's goed in de gaten houden.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Mag ik u verzoeken antwoord te geven op mijn vraag over 
de manier waarop het voorstel voorgelegd wordt? De bestuursrapportage vraagt niet om onze 
instemming, maar is een 'ter kennisname stuk', en ook gaat het om het nemen van een besluit over de 
begrotingswijziging.  
 
De voorzitter: Het is op dezelfde manier gedaan zoals wij het ook eerder hebben gedaan, omdat het 
een aantal besluiten vraagt en omdat het inderdaad ook een begrotingswijziging inhoudt. Ik denk dat 
de heer Ploeg er nog nader op ingaat.  
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Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Als je kijkt naar het voorgelegde besluit aan de raad, dan is 
het niet alleen maar een begrotingswijziging, maar dan zitten daar wel degelijk ook inhoudelijke 
keuzes in. Die inhoudelijke keuzes zijn toegelicht en uitgewerkt in de bestuursrapportage. Het ligt 
daarom voor de hand dat de bestuursrapportage wordt vastgesteld als basis voor de wat meer be
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technische uitwerking in de begrotingswijziging. Ik denk dat het daarom absoluut noodzakelijk is de 
bestuursrapportage niet voor kennisgeving aan te nemen. Anders nemen wij een begrotingswijziging 
aan op basis van een besluit dat wij niet hebben genomen. Dat lijkt mij niet voor de hand liggend. 
 
De uitgavenstop. Door verschillende partijen is daarvoor aandacht gevraagd. De heer Druppers begon 
met de uitgavenstop en zei dat hij daarmee buitengewoon ongelukkig was. Zoals ik in de werksessie 
heb gedaan, verwijs ik ook hierbij naar de eerste bestuursrapportage, waarbij wij over een uitgaven-
stop hebben gesproken en waar dit onderdeel is geweest van de beraadslagingen in deze raad. De 
bestuursrapportage is bij mijn weten unaniem aangenomen door de raad. Natuurlijk zitten wij niet te 
wachten op een uitgavenstop. Dat is echt een noodgedwongen maatregel. Waar mogelijk zullen wij 
dat in de toekomst voorkomen, maar of wij het kunnen voorkomen, is een ander chapiter. Wij weten 
nog niet wat het regeerakkoord voor de gemeenten gaat betekenen en op welk moment de gevolgen 
kenbaar gemaakt zullen worden aan de gemeenten. Dat zullen wij in de meicirculaire of in de 
septembercirculaire volgend jaar terugzien. 
 
De voorwaardelijke pluim van de fractie van de VVD neem ik gaarne in ontvangst. Die voorwaardelijk-
heid snap ik heel goed, want het is nog geen 31 december. Het college doet, om het maar eens 
onparlementair uit te drukken, zijn stinkende best om de maatregelen die wij hebben genomen 
daadwerkelijk te effectueren. Bij de jaarrekening volgt 'the proof of the pudding'. 
Ook de fractie van de ChristenUnie-SGP gaf aan: monitor dat de komende tijd. Zij kan ervan 
verzekerd zijn dat wij buitengewoon 'keen' zullen zijn op alle risico's, in positieve of negatieve zin. Wij 
volgen natuurlijk wat er in het Haagse gebeurt. Zodra wij daar aanleiding voor hebben, zullen wij de 
raad daarover benaderen. Rest mij de raad te danken voor de brede steun voor deze bestuursrappor-
tage. 
 
Wethouder Van der Horst: Mevrouw de voorzitter. De U-pas. Ik heb in de werksessies daarover al iets 
gezegd. De motie wordt ingediend, waarbij wordt verwezen naar die 110% en die 125%. Wij zijn 
daaraan echter gewoon gehouden. Ik heb in de werksessie gezegd dat de stad Utrecht daar anders in 
zit. Toch heeft men daar een groot aantal minder gebruikers van de U-pas: 800 het afgelopen jaar. Ik 
heb in de werksessie ook gezegd dat ik natuurlijk een inspanning zal doen, en meer dan dat, om te 
kijken of wij juist die groep die nu tussen de wal en het schip valt, aan het sporten kunnen laten. Dan 
heb ik het even alleen over de sport. Ik kan dat echter niet doen binnen die mogelijkheden die de wet 
niet biedt. Dus de motie vindt ik sympathiek, maar ik kan dat niet doen binnen die 110%, 120%, 125%. 
 
Wethouder Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Ik wil een poging wagen om de heer Paul van de fractie 
van GroenLinks over te halen. Hij zei dat hij niet kan instemmen met punt 1.4. Het gaat hierbij om een 
besparing door het stoppen met het ICT-programma voor de Wmo. Wij hebben dat programma 
gewoon niet meer nodig, omdat het op een andere manier geregeld is. De inwoners die gebruik 
maken van de Wmo hebben daarvan absoluut geen last. Het is gewoon de besparing, de slimmigheid, 
die wij intern oplossen om minder geld uit te geven. Wat kan erop tegen zijn dat de heer Paul daart-
egen is? 
 
De voorzitter: Even een reactie op wat de heer Druppers zei. Wij stellen voor de bestuursrapportage 
vast te stellen zoals wij dat ook eerder hebben gedaan. Misschien is het goed de vraag voor volgend 
jaar neer te leggen bij de auditcommissie om na te denken hoe daarmee om te gaan. Inderdaad, je 
zou in de toekomst mogelijk voor een deel kunnen kiezen voor 'ter kennisname' en voor een aantal 
andere beslissingen dat echt voorgelegd wordt.  
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De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik zit even te googelen; dat is het fijne van de digitale raad. 
Ik kom 12.000 documenten tegen die gaan over 'kennisnemen van de bestuursrapportage'. Ik kom er 
bijna net zo veel tegen die te maken hebben met 'vaststellen van de financiële gevolgen van de 
bestuursrapportage'. Dat is iets anders dan hetgeen hier voorligt. Misschien moeten wij er inderdaad 
in de toekomst naar kijken om het beter te formuleren.  
 
De voorzitter: Wij vragen de auditcommissie om er voor volgend jaar naar te kijken.  
Met betrekking tot de motie over veiligheid van de fractie van de PvdA het volgende. Fijn dat u het 
veiligheidsbeleid steunt. Wij ontraden de motie. Dat klinkt heel onsympathiek, maar zo is het absoluut 
niet bedoeld. Het is niet zo dat er minder geld is besteed aan alle acties die wij van plan waren te 
doen in het kader van de woninginbraken. Daar heeft het mee te maken. Woninginbraken blijft een 
ingewikkeld probleem. Het is niet alleen een probleem van Stichtse Vecht. Er wordt enorm veel politie-
capaciteit, ook door een regionaal team, op ingezet. Wij zijn in de provincie Utrecht bezig om na te 
denken hoe je dat met elkaar in de vingers krijgt. Je ziet namelijk voortdurend een waterbedeffect. Wij 
zien nu gelukkig in de eerste achtmaandcijfers dat er een dalende trend is en die moeten wij 
vasthouden. Dit is echter nu net een probleem dat je niet alleen met het inzetten van capaciteit oplost, 
maar waar je juist heel veel moet doen aan de preventieve kant. Daarop hebben wij enorm ingezet. Ik 
wil u de veiligheidsfolder in herinnering brengen, waarvoor wij overigens een compliment hebben 
gekregen van onze korpschef die in Breukelen woont. Hij had de folder gekregen en hij vond het een 
fantastisch instrument. Wij hebben natuurlijk ook allerlei voorlichtingsavonden gehad. Wij hebben er 
regelmatig aandacht aan besteed op de gemeentepagina. De driehoeksborden. Er komen ook allerlei 
mensen naar die avonden. Ook op onze website proberen wij mensen duidelijk te maken dat ook zij 
een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in hang- en sluitwerk, in het 'oog en oor zijn'. Wij zijn 
heel blij dat er ook dit jaar weer wat nieuwe buurtsignaleringsteams zijn gestart. Daaraan is niet 
minder geld besteed. De budgetten die daarvoor gelabeld waren, hebben wij volledig ingezet. Wij zien 
zelfs de driehoeksborden weer hangen op dit moment, dus wij hebben nog weer een extra impuls 
gegeven. Wij hebben net in oktober de Week van de Inbraak gehad. Wij zijn echt met een heel 
offensieve campagne bezig. Om die reden ontraden wij de motie. Wij zijn wel blij dat u het 
veiligheidsbeleid zo'n warm hart toedraagt. 
 
Wie wenst te spreken in de tweede termijn? 
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik hoor wat u zegt en ik denk dat wat u zegt ook werkelijk 
gebeurt, alleen in mijn wijk hebben wij de afgelopen week de 'week van de inbraak' gehad. Vier 
inbraken binnen 50 meter van mijn woning, waarbij ik in het weekend inderdaad veel inzet van politie 
heb gezien, maar dat heeft niet mogen voorkomen, ondanks die inzet van de politie, terwijl er 
verschillende politieagenten met een hond door de wijk liepen, er toch ingebroken is. Ik zie het 
probleem. Alleen – dat komt dan weer in de begroting en wat het college volgend jaar wil – ik snap 
enkele dingen niet die u zegt na te streven, terwijl ik ook zie dat er geschrapt wordt op veiligheid, dat 
de camera's straks niet meer aangesloten worden op de Centrale Meldkamer, terwijl wij camera's 
hebben die een puistje op je neus zien zitten op 100 meter afstand. Misschien kunt u mij uitlegen hoe 
dat dan gaat werken.  
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De heer Paul: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de heer Verkroost voor de uitleg en om mij proberen 
over te halen om toch voor deze bestuursrapportage te stemmen. Hij heeft gelijk: voor Welzijn en zorg 
is het ICT-programma inderdaad niet meer nodig. Er zijn echter meerdere punten waar wij moeite mee 
hebben, waaronder het doorschuiven van voorzieningen en het punt van de AWBZ. Het komt er toch 
aan. Zo zijn er meerdere dingen. Wij hebben het ook nog gehad over de duurzame-energieambitie. 
Dat wordt verschoven naar volgend jaar of later. Zo zijn er meerdere dingen. Wij zijn blij met het be
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sluitend maken van de begroting. Dat is erg belangrijk. Er is echter toch veel bezuinigingen die grote 
effecten hebben op de samenleving. Ik noem nog het minimabeleid. Vandaar dat ik nog niet overge-
haald ben door de reactie van de wethouder.  
 
Wethouder Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Ik begin met iets waarvan ik denk dat het mij toch niet 
zal lukken. Toch, mijnheer Paul, ga ik het zeggen.  
Hij zegt dat er dingen zijn doorgeschoven met betrekking tot de decentralisatie van de AWBZ. Hij 
heeft al eerder in de werksessie van mij gehoord dat wij er niet mee stoppen, maar dat wij even een 
pas op de plaats moeten maken: hoe zal het regeringsbeleid zich verder ontwikkelen? Daarmee heeft 
het te maken. Wij lopen niet achter. Wij hebben het niet bewust doorgeschoven, maar wij hebben heel 
realistisch ingeschat wat wij gedaan moeten hebben om gewoon het vervolg op een goede manier te 
begeleiden. Daarop lopen wij niet achter. Daarop is absoluut niet bezuinigd.  
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Er werd net gesproken over het uitstellen van de 
duurzaamheidsambities in relatie met de bezuinigingen. Die relatie is er niet. Het uitstellen van het 
opstellen van de duurzaamheidsvisie hangt samen met het voorkomen dat je ambities gaat vaststellen 
op een deelterrein, terwijl het traject Focus op Morgen nog loopt. Het zit veel meer in het goed laten 
verlopen van het ontwikkelen van verschillende visies. Dat staat dus los van een uitgavenstop.  
 
De voorzitter: Veiligheid. De heer Druppers trekt een onjuiste conclusie dat er een relatie zou zijn met 
financiën. Ik probeer uit te leggen dat het probleem van die inbraken een zorg is van ons allen. Het 
heeft een enorme impact op mensen en elke inbraak is er een te veel. Alleen, dit is nu net een 
problematiek die wij niet alleen oplossen met politiecapaciteit. Dan zou je feitelijk in elke straat een 
agent moeten neerzetten, want die problematiek verspreidt zich voortdurend. Dat ga je op die manier 
nooit in de vingers krijgen. Dus je probeert juist aan de voorkant te kijken: door het verbeteren van 
hang- en sluitwerk, door te zorgen dat er geen ramen of deuren open staan, door ogen en oren onder 
inwoners te creëren. Kijk eens hoeveel mensen hier meedoen aan Burgernet. Wij moeten kijken of wij 
daardoor mede baat kunnen hebben in de problematiek. Wat wij zien, ook in de aantallen, is dat er 
nog steeds veel inbraken zijn. Wij blijven er enorm op inzetten. Gelukkig, het zijn ook steeds meer 
pogingen, doordat mensen aanpassingen doen, nadenken over de plek van Kliko en dat niet iedereen 
meer even snel over het hekje kan stappen. Daar zetten wij heel erg op in, op alle fronten. Daarop 
hebben wij absoluut niet bespaard. 
 
Wat er is gezegd over de camera's staat hier ook helemaal los van. Wij gaan zeker verder met 
cameratoezicht. Wij hebben echter heel lang gewild dat dat onder regionalisering zou gaan vallen. Op 
een gegeven moment is de vervanging van de camera's uitgesteld in de veronderstelling dat het 
misschien voordeliger zou kunnen zijn als het in een aanbesteding meegenomen zou kunnen worden 
van de regionalisering. Dat traject blijkt gewoon niet op te schieten. Wij moeten inmiddels de camera's 
vervangen. De politie is zeer tevreden over de manier waarop wij het nu hebben geregeld met het 
uitkijken. Daarover hebben wij goede uitspraken. Zelfs de politie als onze belangrijkste partner zegt: 
"Laten wij op deze manier verder gaan, want dan kunnen wij juist garanderen wat wij nu met elkaar zo 
goed hebben opgebouwd." 
 
6. Programmabegroting 2013-2016 
 
De voorzitter: Wij hebben afgesproken dat iedereen in eerste termijn maximaal drie minuten iets kan 
zeggen. De opdrachten van de moties en amendementen worden daarin voorgelezen. Ik stel voor dat 
iedereen dat doet bij het spreekgestoelte, ook gezien het belang van het onderwerp.  
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De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. De vraag voor Maarssen 2000 is: hoe realistisch is deze 
begroting? Dan moeten wij tot de conclusie komen dat er toch wel erg veel 'wishful thinking' ten 
grondslag ligt aan deze begroting, want waarmee krijgt u onder andere deze sluitend? Door taken af 
te stoten en daar de inwoner en zijn directe omgeving zelf verantwoordelijk voor te maken. 
Zelfredzaamheid: een van de toverwoorden in uw beleid. Maar, zoals in de werksessie onder andere 
door mevrouw Hoek al naar voren is gebracht, er zijn heel veel vooral kwetsbare mensen niet in staat 
de problemen die een kleine portemonnee, een slechte gezondheid en/of een hoge leeftijd met zich 
meebrengen, zelf op te lossen. Dan zegt u, en ik hoorde het net ook weer: familie, buren, netwerken, 
vrijwilligers, het komt wel goed. Daar geloven wij dus niet in. Wat Maarssen 2000 betreft worden er 
geen voorzieningen afgebroken voordat er voor deze groepen een bewezen alternatief aanwezig is.  
 
Het tweede woord is: vrijwillige inzet. Daarover hebben wij de inspreekster al gehoord. Het lijkt of zij 
mijn betoog heeft gelezen. De vrijwilligers die ik spreek raken meer en meer gedemotiveerd. Dat zijn 
er nogal wat, want ik zit niet tot aan mijn enkels, maar tot aan mijn knieën in het vrijwilligerswerk. 
Minder geld, hogere kosten en wat misschien nog belangrijker is: het ontbreken van respect voor wat 
zij nu al doen. Dat sprak mevrouw Kolfschoten ook al uit.  
Maarssen 2000 heeft er al herhaaldelijk op aangedrongen onze vrijwilligers te koesteren; iets wat dit 
college niet echt lukt, waardoor het behalen van uw verwachtingen op nog meer inzet, onzes inziens 
niet realistisch is. U doet uw best, maar het komt er niet helemaal van. 
 
Uw derde toverwoord is 'social return'. Wij hebben 440 mensen in de kaartenbak zitten, waarvan een 
deel zeker ingezet kan worden om bepaalde maatschappelijke taken te vervullen, maar dit college 
slaat toch een beetje door. Het kan toch niet zo zijn dat u echt denkt dat wij taken die wij tot op heden 
lieten uitvoeren door professionals, mensen met een specifieke opleiding, zomaar even kunnen laten 
uitvoeren door mensen die zich over het algemeen met een lage opleiding aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt hebben begeven en hebben bevonden. Ik wil u daarbij één opmerking meegeven, die ik 
van een teamleider Toezicht en handhaving van een naburige gemeente heb gehoord. Hij zei: "Zorg 
dat je geen 'Peppi- en Kokki-brigades', zo worden ze daar genoemd, de straat op stuurt, want dat is 
catastrofaal voor het respect dat Toezicht en handhaving heeft bij de inwoners."  
 
Maarssen 2000 is van mening dat de maatregelen die dit college voorstelt om de financiën voor 2013 
op orde te krijgen, niet zullen leiden tot een pluim aan het eind van volgend jaar, omdat ze niet 
gehaald zullen worden. Uw plannen zijn net zo sterk als ze het ijs op een sloot na één nachtvorstje. 
De Friezen zouden zeggen: "It ken net." 
 
Ter afronding. Mijn spreektijd is bijna om. Wij zullen geen moties en amendementen indienen, maar 
dat heeft u allemaal al gemerkt. Niet, omdat wij geen ideeën hebben over hoe dingen anders zouden 
moeten of kunnen, maar omdat onze kijk op zaken zo anders is dan die van deze coalitie en dit 
college, dat wij de haalbaarheid bij voorbaat al op nul schatten. Ik heb net even zitten lezen in uw 
beantwoording op de amendementen en moties die er liggen. Ik blijk daarin niet geheel en al ongelijk 
te hebben, want alles van de coalitie neemt het college over en over alles wat niet uit de coalitie komt, 
zegt het college: "Dat moet je maar niet doen." Wij zullen onze tijd en uw tijd dus niet verdoen met het 
indienen van moties en amendementen. Wij zullen, of het college moet straks nog met een heel goed 
verhaal komen, … 
 
De voorzitter: Uw tijd is inderdaad voorbij. Ik dacht dat u uw laatste twee zinnen zou uitspreken, maar 
u ging nog door. Ik denk dat u moet stoppen. 
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De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Dan ga ik in de tweede termijn daarmee door.  



 

 
De heer Van Vossen: Mevrouw de voorzitter. De begroting, zoals deze voorligt, roept een heel somber 
beeld op over de financiën in Stichtse Vecht. Als je het goed bekijkt, dan moet er bijzonder veel 
omgebogen worden en of dat gerealiseerd wordt - de heer Druppers zei het ook al – is natuurlijk maar 
de vraag. Merkwaardig is dan dat de risicoparagraaf eigenlijk maar twee elementen bevat. Ik wil daar 
nog een risico-element aan toevoegen. 
Bij de voorjaarsnota heb ik namens Maarssen Natuurlijk! een duidelijk punt gemaakt van de sport. Het 
lijkt mij consequent dat ik daarover ook nu de nodige opmerkingen maak. Enerzijds een positieve 
opmerking. Het stimuleringsbeleid om actief te gaan sporten is bij wethouder Van der Horst in goede 
handen, en ook bij het college uiteraard. Heel nadrukkelijk is er een beleid voorgesteld om op 
buurtniveau coaches aan te stellen om op die manier te proberen de jeugd, wellicht ook wat kansarme 
jeugd, meer te laten sporten. Anderzijds, en dat staat ertegenover, is er een financieel 
ontmoedigingsbeleid. Dat financiële ontmoedigingsbeleid baart ons enorme zorgen. Wat hebben wij 
inmiddels gehad? Er staat in de programmabegroting dat er in 2013 € 100.000 wordt omgebogen, 
oplopend naar € 375.000. Er staat niet bij op welke wijze dat precies gebeurt, maar inmiddels hebben 
wij daar wel een behoorlijk beeld van gekregen. Als ik die maatregelen die een kans maken 
doorgevoerd te worden, de revue laat passeren, dan zijn dat: 
• in elk geval de generieke korting die al heeft plaatsgevonden; 
• inmiddels zijn de jeugdsubsidies met 7,5% verlaagd en daarnaast er is een plafond ingesteld voor 

jeugdledensubsidie; dus krijg je er nieuwe leden bij bij verenigingen, dan krijg je daarvoor geen 
subsidie meer. 

Dat zijn al twee maatregelen die een behoorlijke impact hebben op de uitkeringen vanuit de gemeente 
aan de sport. 
 
Dan mogen wij verwachten dat de subsidie voor de OZB-aanslag in sommige gevallen, die nu 
gegeven wordt in een bepaalde gemeente, gaat verdwijnen. Dat betekent een forse aderlating.  
Dan krijgen wij ook nog de afschaffing van de jeugdsubsidies. Dus eerst een generieke korting en dan 
nu ook nog een keer het afschaffen daarvan in drie jaar.  
De toetreding tot de U-pas is aanmerkelijk bemoeilijkt. De PvdA gaf dat ook al aan; wij zullen haar 
voorstel dan ook van harte steunen. Het maakt het de kansarme kinderen het nog moeilijker om aan 
sport te gaan doen. Aan de andere kant is het beleid van de wethouder zo dat juist hij het 
buurtsporten wil doen in die wijken waar de kansarme kinderen zitten. Dat maakt dat dus erg moeilijk. 
Ik vind dit een voorbeeld in de programmabegroting dat onvoldoende is uitgewerkt. Wij kunnen alleen 
al op basis van dit onderwerp niet instemmen met deze programmabegroting. Enerzijds positief vanuit 
het college, anderzijds, in financiële zin, is het natuurlijk uitermate merkwaardig dat de sport op deze 
wijze getroffen wordt.  
Ik heb een rekensommetje gemaakt. Dat is momenteel gebruikelijk in Nederland. Het rijksbeleid 
vraagt ook om allerlei rekensommetjes. Als al deze maatregelen bij één vereniging terechtkomen, dan 
betekent dat in elk geval een daling van de inkomsten met 20%. Dat betekent dat sommige 
verenigingen in de gevarenzone terechtkomen.  
En dan kom ik bij de genoemde risicoparagraaf. Ik zou er het volgende punt aan willen toevoegen. Let 
u erop dat er geen verenigingen omvallen, daar waar u als gemeenten garantie heeft verstrekt voor de 
realisatie van gebouwen of accommodaties, want dan bent u in beeld en dan draagt u daarvoor alle 
kosten.  
Nogmaals. Wij vinden het een uitermate kwalijke ontwikkeling.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden? 
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De heer Van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Dat ga ik doen. 



 

Wij vinden dit een uitermate kwalijke ontwikkeling. Dit alles leidt ertoe dat wij alleen al op basis van dit 
punt niet kunnen instemmen met de programmabegroting.  
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Allereerst: de begroting is sluitend voor 2013. Dan kun je 
zeggen dat dat een must is van de provincie, maar ik denk dat het een compliment waard is dat het 
ook dit jaar weer gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. Het lijkt erop – maar de 
vergadering is nog niet afgelopen – dat, als wij het vergelijken met de strategische heroverweging van 
vorig jaar en met de begroting die toen is vastgesteld, het deze keer kan gebeuren met minder heel 
pijnlijke ingrepen op de voorzieningen dan de vorige keer. Op zich juichen wij dat toe. U heeft 
voldoende creativiteit en ruimte gevonden om deze begroting sluitend te maken.  
Ik wil echter daarnaast toch een drietal opmerkingen maken. Ten eerste is dat over de 
gemeenschappelijke regelingen. Wij doen heel nadrukkelijk een oproep aan het college om dat heel 
goed te monitoren en ervoor te zorgen dat in 2013 in de bestuursrapportages weinig, of nog liever 
geen, overschrijdingen zullen zijn op de gemeenschappelijke regelingen. Wij weten dat wij daarop 
relatief weinig invloed hebben, maar ik zou toch nadrukkelijk die oproep willen doen. Wij hebben ook 
in de tweede bestuursrapportage gezien dat er toch weer overschrijdingen zijn geweest. 
Ten tweede een korte opmerking over de aanvulling over Recreatie en toerisme die wij op het bureau 
hebben gevonden. Die onderschrijven wij helemaal. Dat is het enige nieuwe in de begroting, waarover 
wij vandaag ook stemmen, ten opzichte van de werksessie. Er wordt gesproken over een exploitatie 
op een toekomstbestendige manier en passend bij het karakter van het gebied. Nogmaals, dat juichen 
wij van harte toe. 
Als laatste komt dan het punt veiligheid aan de orde. De door de gemeenten gefinancierde boa's 
(buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn vanaf 1 januari 2013 niet langer toegestaan. In de 
werksessie is al aangegeven dat wij dat heel jammer vinden, maar het is een landelijk gegeven en 
tegen dat feit kunnen wij weinig doen. De VVD vindt het ook jammer dat het daarmee gepaard gaande 
budget volledig is weggestreept. Wij hadden graag gezien dat het toch voor een deel in stand was 
gebleven. Wij begrijpen ook dat er een sluitende begroting gepresenteerd moet worden. Wat wij wel 
willen, en daarvoor dienen wij een motie in, is dat wij de businesscase voor de boa's van het college 
van harte willen ondersteunen.  
 
Motie 4 (VVD): businesscase boa's  
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• per 1 januari 2013 de door de gemeente Stichtse Vecht gefinancierde politiesurveillanten komen 

te vervallen; 
• het college een businesscase gaat opstellen om het aantal boa's (bijzondere 

opsporingsambtenaren) uit te breiden, waarbij voor de financiering gebruikt zal worden gemaakt 
van bestuurlijke boetes en social return; 

• boa's ingezet kunnen worden zowel ter verbetering van veiligheid als voor handhaving; 
 
besluit: 
• het opstellen van de genoemde businesscase voor meer boa's te ondersteunen; 
• het college op te roepen om de businesscase zo snel mogelijk op te stellen en aan te bieden aan 

de gemeenteraad;  
• om, indien er aanvullende financiële middelen nodig zijn, hier welwillend tegenover te staan, 

uiteraard mits er voldoende (structurele) dekking tegenover staat. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
Mevrouw Hoek: Mevrouw de voorzitter. Het Vechtse Verbond beseft dat de begroting inmiddels verder 
strekt dan de huidige regeerperiode. Ik bedoel dan natuurlijk de regeerperiode van onze gemeente. 
Over ruim een jaar zijn er weer verkiezingen en dan moet Stichtse Vecht op de rails staan. Het is 
noodzakelijk en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het huishoudboekje bij de overdracht naar 
het volgende bestuur op orde is. De achterliggende periode was niet gemakkelijk, vooral omdat er in 
het eerste jaar € 11 miljoen moest worden bezuinigd. Ook deze keer rust er weer een zware druk op 
ons als bestuurders, met de verplichting om verder te bezuinigen en tevens ervoor te zorgen dat het 
niet ten koste gaat van de kwaliteit van bestuur, dienstverlening, veiligheid, beheer en leefomgeving, 
onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, cultuur, sport, recreatie, werk en inkomen, welzijn en zorg, 
natuur, milieu, wonen en ondernemen. Daarnaast is er de enorme klus om alle programma's van de 
voormalige gemeenten te harmoniseren, waarbij soms mede door de bezuinigingen, soms door 
onszelf, maar meestal van buitenaf opgelegd door het Rijk, door Den Haag, er vervelende besluiten 
genomen moeten worden, waarmee ook Het Vechtse Verbond niet blij is. Wij hebben grote moeite 
met de bezuinigingen op de bibliotheken, om maar een voorbeeld te noemen, maar kunnen ons 
vinden in de voorgelegde oplossingen, al is het een verschraling. Dat geldt eigenlijk voor alle 
bezuinigingen die genomen zijn en die wij nog moeten nemen, van voornoemde punten. Wij maken 
ons zorgen over de toenemende werkloosheid in onze gemeente, hoe steeds meer inwoners in de 
schuldsanering komen. Het feit dat er een voedselbank in onze gemeente is geopend, is toch wel een 
heel duidelijk signaal. Wie had dat ooit gedacht in onze zogenaamde rijke Stichtse Vecht gemeente? 
Het geeft aan dat wij er nog niet zijn, maar door met z'n allen oplossingsgericht te blijven denken en 
handelen, moet het lukken dat bij de overdracht naar de volgende periode de gemeente Stichtse 
Vecht op de rails staat en klaar is voor de volgende regeerperiode. 
 
Zelfredzaamheid wordt veelvuldig gevraagd van de inwoners. Dat is goed. Het Vechtse Verbond vindt 
echter dat er veel onduidelijkheid is over het begrip en de specificaties binnen de programma's en de 
rol van de gemeente hierin. Wij zullen hierover dan ook een motie indienen met het verzoek aan het 
college om in het eerste kwartaal van 2013 met een nota naar de raad te komen waarin duidelijk het 
begrip zelfredzaamheid nader wordt uitgewerkt binnen de programma's en de rol van de gemeente 
hierin. Wij weten dat er keihard gewerkt wordt door het college en de ambtenaren om het allemaal in 
goede banen te leiden. Waarvoor onze dank. 
 
Daarnaast dienen wij ook een motie in met het onderwerp: doortrekken buslijn 122, die nu gaat van 
Vreeland > Kerklaan > Nigtevecht > Weesp, tot de halte Loenen-Dorp om de voorzieningen daar en 
elders in Stichtse Vecht voor de Vreelanders en Nigtevechtenaren gemakkelijker bereikbaar te maken.  
 
Motie M1 (Het Vechtse Verbond): onduidelijkheid begrip zelfredzaamheid en de rol van de 
gemeente bij de uitvoering hiervan/uitwerking begrip zelfredzaamheid 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• het woord zelfredzaamheid veelvuldig voorkomt in de begroting 2013; 
• de toepassing en de rol van de gemeente veel vragen oproept; 
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• het belangrijk is dat voor de raad en de burgers duidelijk nader wordt omschreven wat het begrip 
zelfredzaamheid en de rol van de gemeente precies inhoudt; 

 
besluit: 
tot een verzoek aan het college om in het eerste kwartaal van 2013 met een nota naar de raad komen 
waarin duidelijk het begrip zelfredzaamheid nader wordt uitgewerkt en de rol van de gemeente hierin. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Motie M8 (Het Vechtse Verbond): doortrekken buslijn 122 van Vreeland > Nigtevecht > Weesp naar 
halte Loenen-Dorp 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 6 november 2012; 
 
overwegende dat:  
• de buslijn 122 nu van Vreeland ieder uur via halte Kerklaan naar Nigtevecht gaat en daarna naar 

het NS - Station Weesp; vandaar weer terug naar Nigtevecht - Kerklaan en door naar Vreeland;  
• de buslijn 122 niet de halte Loenen-Dorp aandoet en men nu bij de halte Kerklaan moet 

overstappen op de buslijn 120 om in Loenen-Dorp te komen, die in tijd niet aansluit op de 122 
waardoor men soms een half uur moet wachten; 

• op dit moment de bus overdag bijna leeg of helemaal leeg is; 
• voor o.a. de Vreelanders en ook de Nigtevechtenaren de halte Kerklaan te ver is van 

Loenen-Dorp om te lopen, ongeveer 1,5 km;  
• in Vreeland alleen nog een dagwinkel is en 2 kappers;  
• in Loenen praktisch alle voorzieningen zijn, waar o.a. de Vreelanders en Nigtevechtenaren van 

verstoken zijn, zoals de apotheek, drogist, tandarts, zuigelingenbureau, bibliotheek, 
kantoorboekhandel, bloemenwinkel, supermarkt + slager, bakker, slijterij, delicatessenwinkel en 
niet te vergeten het zorgcentrum 'Het Kampje', waar veel oudere Vreelanders wonen;  

• daarnaast de bus dan ook langs de halte sportpark 'De Heul' komt, waar veel kinderen uit 
Vreeland naar toe gaan; 

• buslijn 122 optimaliseren vele voordelen heeft:  
 • Vreelanders en Nigtevechtenaren kunnen nu gemakkelijker bij de voorzieningen komen, 

waarvan ze afhankelijk kunnen zijn, en de lijn weer rendabel wordt; 
 • het eenvoudiger kunnen komen bij overige voorzieningen in de gemeente Stichtse Vecht 

zoals het Wmo-loket in de kern Breukelen en het gemeentehuis in de kern Maarssen; 
 • het een volwaardige OV-ontsluiting biedt binnen de gemeente Stichtse Vecht voor de kernen 

Vreeland en Nigtevecht; 
 
besluit:  
• het college te verzoeken een inspanningsverplichting te doen bij de provincie om de buslijn 122 

voordat hij halte Kerklaan aandoet eerst de halte Loenen-Dorp aan te doen;  
• daarna de haltes Kerklaan > Nigtevecht > Weesp;  
• op de terugroute vanuit Nigtevecht eerst de halte Loenen-Dorp aan te doen, vervolgens naar 

halte Kerklaan Vreeland; 
• dit in het komende OV-dienstrooster van december op te laten nemen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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De voorzitter: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslaging. De 
moties kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
De heer Roetman: Mevrouw de voorzitter. De ChristenUnie-SGP vindt dat je zelfs in de 
allermoeilijkste tijden altijd redenen hebt om hoopvol te blijven. Dus ook in een periode waarin het 
financieel allemaal wat minder gaat of waarin het misschien zelfs heel slecht gaat, moet het zeker niet 
uitzichtloos worden genoemd. Het doet pijn, maar bezuinigen kan louterend werken. Het bepaalt ons 
bij de punten, waar wij mogelijk buiten onze mogelijkheden hebben geleefd. De crisis kan ervoor 
zorgen dat wij ons weer of meer concentreren op wat er werkelijk toe doet. Overigens is de begroting 
sluitend geworden met een onttrekking aan reserves, dus wij moeten ons wel realiseren dat er op 
bepaalde plekken minderingen hebben plaatsgevonden.  
 
Wij willen ook niet voorbij gaan aan het feit dat veel meedenkers, inwoners en organisaties uit onze 
gemeente, hebben bijgedragen aan de voorstellen, de bezuinigingsoperaties, de voorstellen en de 
strategische heroverwegingen. Wij vinden dat wij dat heel erg moeten koesteren. Dat betekent dat wij 
nooit, nooit moeten horen dat er iets over de schutting is gegooid naar onze samenleving, naar de 
inwoners, en dat wij eigenlijk niet moeten spreken van zelfredzaamheid. Het is altijd 
'samenredzaamheid' als het om de inwoners samen gaat, maar het is ook 'samenredzaamheid' als het 
gaat om de gemeente samen met de inwoners. Wij kunnen een jarenlange beweging, waarbij de zorg 
door de overheid is toegenomen, niet in een paar maanden omkeren. Wij vinden het daarom heel 
goed dat er aan een participatienota wordt gewerkt, waarbij wij goed helder krijgen hoe wij precies 
samenwerken, maar waarboven staat: "Wij kunnen het niet zonder elkaar".  
Wij danken het college en de ambtelijke organisatie en de inwoners voor de getoonde inzet. Wij 
stemmen in met deze begroting.  
 
De heer Roos: Mevrouw de voorzitter. Streekbelangen heeft naar deze begroting gekeken in een 
historisch perspectief. Sinds het aantreden van deze raad en dit college zijn wij jaar op jaar 
geconfronteerd met grote bezuinigingen. Het begon met een dikke € 11 miljoen. Nu weer een dikke 
€ 3 miljoen. Bij elkaar bijna € 15 miljoen in deze korte periode. Dat is meer dan 10% van het 
balanstotaal dan toen wij begonnen.  
Er wordt nu een sluitende begroting gepresenteerd met een minimum aan directe effecten voor de 
burgers. Ik denk dat dat een heel grote prestatie is.  
Intussen is het weerstandsvermogen verbeterd met een klasse, de omvang van de leningen is 
verminderd, de beheersplannen zijn geactualiseerd en het onderzoek naar de vermogenspositie heeft 
plaatsgevonden en de maatregelen zijn ook opgenomen in de begroting. Ik denk dat het een 
gigaprestatie is van dit college en van de ambtelijke organisatie.  
 
De voorzitter: Precies achter u zit het hoofd Financiën. Ik zie hem glunderen. Hij is blij dat u dit zegt. 
Dat moest ik even kwijt. 
 
De heer Roos: Mevrouw de voorzitter. Applaus, zou ik bijna zeggen. Het is ook heel plezierig te zien 
dat dit college doet wat het zegt in de zin van het betrekken van inwoners hierbij. Ook bij deze tweede 
bezuinigingsronde zijn weer de inwoners, in de vorm van de voorzitters van de expertgroepen, 
betrokken. Wij hebben gezien wat voor resultaten dat kan opleveren.  
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Over deze begroting zijn in de werksessie veel vragen gesteld. Er zijn overal antwoorden op 
gekomen. Er is ook een toezegging aan Streekbelangen gedaan door de wethouder. Dus wij gaan niet 
herhalen wat wij in de werksessie gedaan hebben. Inmiddels echter is zeker op termijn de staat van 
de reserves toegenomen, het weerstandsvermogen is voldoende. Dat betekent naar ons idee dat er be
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nu niet verder bezuinigd moet worden. Wij zullen dus instemmen met deze begroting. Cum laude, zou 
ik bijna zeggen.  
 
Wij hebben verder geen opmerkingen, maar nog wel een verzoek. Dat verzoek is, en dat is in het 
verlengde van wat wij al enige malen in de werksessies hebben gedaan: is het mogelijk in de 
begroting of bij de begroting wat meer zicht te krijgen op de beleidsvrijheid die de raad heeft? Dat kan 
op een simpele manier door per programma aan te geven wat de verplichte uitgaven zijn en wat al 
vaststaat voor de komende jaren ten gevolge van de raadsbesluiten. Als je dat van het budget aftrekt, 
heb je een duidelijk beeld van waar je het over kunt hebben. Het lijkt mij helemaal niet zo moeilijk.  
 
De heer Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Er is al veel gezegd in de werksessie, dus ik kan 
het hier kort houden. De crisis heeft een stempel gedrukt, ook op de financiële positie in onze 
gemeente. Er zijn veel bezuinigingen en er zijn veel tegenvallers geweest. Ik kan wel zeggen dat 
dankzij de inzet van ons college er toch voor is gezorgd dat er volgend jaar, in 2013, een sluitende 
begroting is en dat dit een mooie toekomst biedt voor onze gemeente. 
 
Voor D66 is belangrijk dat het onderwijs zo veel mogelijk gespaard is gebleven voor forse 
bezuinigingen. Voor ons is dat de basis van de toekomst voor de jongeren in onze gemeente. 
Participatie is daarbij heel essentieel geweest. Ik merk dat ons college constant op de goede lijn zit 
door bij alle grote besluiten en projecten burgers en organisaties te betrekken. Wij kijken dan ook erg 
uit naar de uitwerking van het project voor de jeugdraad en de participatienota die eraan zit te komen. 
Wel zal D66 ervoor waken, ook volgend jaar, dat de kwaliteit gewaarborgd blijft voor het beheer van 
de leefomgeving, voor de sport en voor de sociale voorzieningen die er in onze gemeente zijn. Vaak 
wordt de term zelfredzaamheid genoemd, maar ik vind de term samenredzaamheid veel belangrijker. 
De gemeente is bereid in haar eigen vlees te snijden. Ik denk dat wij samen met de burgers een heel 
eind kunnen komen. 
Op de website van de provincie stond onze gemeente vorig jaar 25e op de lijst van de financiële 
posities. Dit jaar staat zij op de twaalfde plek. Ik denk dat dit een compliment waard is. D66 zal 
instemmen met de programmabegroting.  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dit jaar geen alternatieve begroting van de oppositie. 
Dat is niet zomaar. Verleden jaar hebben wij er erg veel tijd aan besteed en er erg veel avonden voor 
gezeten. Het enige wat ermee gebeurde, was: "Dank u wel voor de aandacht en tot ziens." En hij werd 
in het ronde archief neergelegd. Geeft verder niets. Begrijpelijk. 
Eerder is vanavond al gememoreerd dat dit college het aantal moties van de oppositie als "wij 
ontraden het" heeft bestempeld en de moties van de coalitie tot "overnemen". Geen probleem. Dat 
begrijpen wij. Daarom veranderen wij sommige moties. Wij gaan toch door. 
 
Dit collegebeleid is niet altijd slecht. Laat ik beginnen met twee complimenten over deze begroting.  
Het eerste compliment: geen OZB-verhoging. Knap dat u dat realiseert. Volledig volgens mijn 
verkiezingsprogramma. 
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Het tweede compliment: extra geld openbaar groen. Mijn partij heeft daar in diverse mondelinge en 
schriftelijke vragenronden aandacht voor gevraagd. Het openbaar groen; veel klachten van inwoners 
aangaande dit openbaar groen. Dus complimenten dat het college dit ook opgepakt heeft. Echter, 
extra geld investeren in onderhoud openbaar beheer is absoluut nutteloos, tenzij u de controle op 
onze aannemers vergroot. Ik heb hiervoor een motie weer uit de mottenballen gehaald. Deze motie is 
eerder ingediend door de raadsleden Ploeg en Van Dijk in de voormalige gemeente Maarssen. De 
motie gaat namelijk over toezicht op aannemers. Het was toen nodig en het is nu weer nodig. Een jaar 
geleden heeft dit college gezegd: "Wij gaan met onze aannemers om op basis van goed vertrouwen." be
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Ik zei toen al, en dan zeg het netjes: "Hoe kunt u zo zíjn, hoe kunt u met aannemers op basis van 
goed vertrouwen omgaan? Aannemers hebben controle nodig." Ook al heb je beeldkwaliteitsplannen, 
er zal iemand fysiek de werkzaamheden moeten controleren van die aannemers: klopt het dat het 
werk volgens het bepaalde beeldkwaliteitsbestek is gedaan? Dat kunt u niet zonder fysieke controle. 
Die hebben wij onvoldoende in deze gemeente. Vandaar de motie "toezicht op aannemers." Ik kan mij 
niet voorstellen dat het college die motie ontraadt.  
 
Motie M7 (Groep Frank van Liempdt DVV): toezicht op aannemers 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• in een regisserende gemeente als Stichtse Vecht een adequate controle op de veelheid van 

uitbestede werkzaamheden ontbreekt; 
• het uitsluitend formuleren van een toetsingskader niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een 

adequate controle; 
• aan de controle (ook de fysieke) op geleverde prestaties nog niet voldoende vorm is gegeven; 
• het wenselijk en noodzakelijk is gebleken (onder andere naar aanleiding van aanhoudende 

klachten door inwoners over groenonderhoud) om alle uitbestede werkzaamheden te controleren 
op geleverde prestaties; 

 
draagt het college op: 
met voorstellen te komen voor een strakke controle op alle aan derden uitbestede werkzaamheden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Een volgende motie betreft de gemeentepagina. Wij zijn er al eerder over begonnen. € 155.000 
structureel kost het. Utrecht doet vanaf januari alles digitaal en de rest, de printjes, doen ze nog in de 
bibliotheken en wijkcentra, zodat de paar mensen die nog geen internet hebben, daar terecht kunnen 
voor hun informatie. Ook het percentage Nee/Nee-stickers groeit namelijk explosief. U moet, denk ik, 
voordat u met een motie "ontraden" komt, iets dieper nadenken. Wellicht liggen er toch 
bezuinigingsmogelijkheden. Toch heeft u nog een klein beetje uw gemeentepagina. Wellicht is het 
en-en in plaats van of helemaal of helemaal niets. Ik laat het aan u over hoe u daarmee omgaat. 
 
Motie M2 (Frank van Liempdt DVV): gemeentepagina 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• er in bijna de gehele gemeente Stichtse Vecht internet beschikbaar is; 
• de gemeente Utrecht ook al besloten heeft om de gemeenteberichten enkel nog digitaal te 

publiceren vanaf 2013; 
• mensen zonder internet in de bibliotheek, of wat daar van overblijft, terecht kunnen voor de 

gemeenteberichten; 
• het percentage huishoudens met Nee/Nee-stickers steeds groter wordt; 
• de totale kosten voor de gemeentepagina € 155.000 structureel bedragen; 
• het college op dit moment de gemeentepagina opnieuw aan het aanbesteden is; 
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om vanaf 2013 de gemeenteberichten te publiceren op internet en de aanbestedingsprocedure stop te 
zetten.  
 
Het is al over veiligheid gegaan. De boa's: ik heb er een motie over ingediend. Ik had het over 
particuliere bewakingsdiensten. Het college – ik vind dat net op de bank – vindt ervan dat dan het 
boa's moeten zijn in dienst van commerciële bedrijven. Ik heb ook subiet die motie aangepast. In 
plaats van "particuliere bewakingsdiensten" – die hebben geen zeggenschap in onze gemeente – heb 
ik ervan gemaakt "boa's in dienst van commerciële bedrijven". U kunt het niet maken het 
veiligheidsgat dat het weglaten van de surveillanten achterlaat, niet op te vullen.  
 
Motie M6 (Frank van Liempdt DVV): particuliere bewaking 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• per 1 januari 2013 de door de gemeente Stichtse Vecht gefinancierde politiesurveillanten komen 

te vervallen; 
• het college een businesscase gaat opstellen om het aantal boa's (bijzondere 

opsporingsambtenaren) uit te breiden, waarbij voor de financiering gebruik zal worden gemaakt 
van bestuurlijke boetes en social return; 

 
besluit: 
om in de tussentijd, waarin nog onduidelijk is of en wanneer het plan van het college gaat werken, er 
gebruik wordt gemaakt van boa's van een commercieel bedrijf om het veiligheidsgat wat met het 
verdwijnen van de surveillanten ontstaat op te vullen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, u bent over de tijd. Wilt u voor de overige moties alleen de 
opdracht voorlezen? 
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. De opdracht voor de volgende motie betreft onze lokale 
radio en televisie RTV Stichtse Vecht. Mijn partij vindt dat wij als raad een statement moeten afgeven, 
en wellicht ook als college, dat wij vertrouwen hebben in deze omroep en dat wij daarin mee willen 
gaan. Ik lees in het collegeadvies dat het overgenomen kan worden, alleen wil men de € 10.000 niet 
uitgeven. Ik vind het prima. Dan haal ik die € 10.000 uit de motie. Dan geven wij de opdracht aan het 
college, mocht het geld kosten: zegt u het dan even tegen de raad, voor de rest prima, want wij vinden 
het belangrijk. Griffier, past u de motie maar aan. Haalt u die € 10.000 eruit. Ik vind het belangrijk dat 
deze raad een gevoel geeft en een vertrouwen uitspreekt naar de lokale omroep. Daarvoor is de motie 
bedoeld.  
 
Motie M9 (Frank van Liempdt DVV): RTV Stichtse Vecht 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• de lokale omroep een belangrijke plaats inneemt in onze gemeente; 
• wij onze lokale omroep maximaal dienen te faciliteren teneinde tot een optimaal bereik te komen; 
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• wij als gemeente steeds meer gebruik kunnen maken van de (technische) mogelijkheden die de 
omroep ons kan bieden (o.a. doelgroep TV); 

 
constaterende dat: 
onze lokale omroep (RTV Stichtse Vecht) nog niet overal in de gemeente is te ontvangen; 
 
roept het college op: 
om samen met RTV Stichtse Vecht zijn uiterste best te doen er zorg voor te dragen dat in 2013 iedere 
inwoner onze lokale omroep op radio en TV kan ontvangen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan sluit ik af. Sinterklaas. Wij hebben ooit beloofd in Maarssen, ik kijk toch weer die richting op, maar 
hij kijkt op zijn laptop, … . Wij stonden samen met de goedheiligman op het podium en wij hebben 
Sinterklaas beloofd: "Wij dragen er zorg voor dat uw intocht tot in lengte van dagen gesubsidieerd 
wordt door de gemeente." Ik vind: beloofd is beloofd. Daar gaat mijn partij ook over. Belofte maakt 
schuld. Vandaar de motie 'sinterklaas'. En wij zijn heringedeeld, dus in elk dorp dient € 1500 besteed 
te worden voor Sinterklaas.  
 
Motie M10 (Frank van Liempdt DVV): sinterklaas 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
• de Sinterklaasintocht een waar volksfeest is; 
• 6 jaar geleden in Maarssen aan Sinterklaas beloofd is om zijn intocht te ondersteunen en te 

subsidiëren; 
• we inmiddels heringedeeld zijn tot de gemeente Stichtse Vecht; 
• wij van mening zijn dat Sinterklaas in elk van de drie voormalige gemeenten een intocht dient te 

krijgen en hierbij de steun van de gemeente in de vorm van een basisbudget; 
• ook Sinterklaas begrijpt dat in de gemeente Stichtse Vecht de sinaasappelbomen niet meer tot in 

de hemel groeien en wij derhalve het budget niet hoger kunnen laten uitvallen dan 3 keer 
€ 1500,=; 

 
draagt het college op: 
• om een structureel budget beschikbaar te stellen van € 1500,- per voormalige gemeente, ten 

behoeve van de intocht van Sinterklaas; 
• zelf met Sinterklaas en zijn helpers in overleg te treden hoe dit budget het beste te besteden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Motie M3 (Frank van Liempdt DVV): herindeling 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op dinsdag 6 november 2012; 
 
overwegende dat: 
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• onze gemeente nog niet hersteld is c.q. op orde is als gevolg van de herindeling tussen de 
voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen; 

 
verzoekt het college: 
om bij het nieuwe kabinet zijn zorg uit te dragen over deze plannen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslaging. De 
moties kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. 
 
De heer Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks vindt het prettig dat er een op termijn 
sluitende begroting wordt gepresenteerd. Er is voortvarend te werk gegaan met een nieuwe serie 
bezuinigingsvoorstellen, waarvoor ook de expertgroepen weer zijn ingeschakeld. Ook GroenLinks 
vindt dat de gemeente een gezonde financiële situatie moet hebben en daarvoor moeten we streng op 
onze uitgaven en inkomsten letten en er zijn in deze tijd ook bezuinigingen nodig. Echter, de fractie 
van GroenLinks ziet in de begrotingsstukken te weinig terug over de beoogde maatschappelijke 
effecten en hoe deze kunnen worden bereikt. Wij zien wel een tendens dat het sociale gezicht van de 
gemeente door de enorme bezuinigingen van het afgelopen jaar en de volgende jaren verschraalt, 
vooral bij de thema's leefomgeving, welzijn en zorg, sport, bibliotheken en cultuur. Wij zetten ook 
vraagtekens bij de veelgenoemde zelfredzaamheid, want mensen die zichzelf niet kunnen redden, 
moeten door de gemeente geholpen worden. Dan is de term samenredzaamheid, maar daarover 
moet wij nog verder discussiëren. 
Dan moet ook met alle bezuinigingen gekeken worden naar de maatschappelijke effecten en hoe 
deze in goede banen kunnen worden geleid. Over de zelfredzaamheid, dat in het collegeprogramma, 
in de tweede bestuursrapportage, maar ook in de begroting van 2013 vele maken voorkomt, worden 
door diverse fracties opmerkingen gemaakt. Er is nu zelfs een motie van Het Vechtse Verbond, waar 
wij achter kunnen staan. Voor zelfredzaamheid moet draagvlak worden gezocht, maar de gemeente 
moet zich hier actief opstellen en niet afwachten tot de mensen automatisch gaan zwemmen als zij 
kopje onder dreigen te gaan en als zij niet kunnen zwemmen.  
 
Hetzelfde geldt voor het vrijwilligersbeleid en het beleid voor 'social return'. Er wordt in de komende 
jaren steeds meer verwacht van de inzet van vrijwilligers, wat ook logisch is gezien bijvoorbeeld de 
toenemende vergrijzing. Elk jaar wordt er een vrijwilligersfeest georganiseerd, maar zowel vorig jaar 
als dit jaar zijn de uitnodigingen zodanig beperkt dat velen niet kunnen of mogen komen. Ook wij 
vinden dat we er op moeten letten dat de kosten niet te hoog worden, maar we vinden wel dat 
iedereen betrokken moet worden en dat iedereen de juiste waardering krijgt.  
Ook staat GroenLinks heel positief tegenover de mogelijkheden van 'social return', maar ook hier 
moeten het college en de gemeente actief bedrijven hierbij gaan betrekken en een faciliterende rol 
spelen. Hierover vinden wij nog te weinig terug in de begrotingsstukken. Als we bijvoorbeeld voor 
sociaal zwakkeren, de leefomgeving, bibliotheken of cultuur een reparatie willen doen, dan kan het 
voor wat betreft GroenLinks wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om de OZB te verhogen.  
 
Iedereen moet volgens GroenLinks mee kunnen doen met de samenleving in de Stichtse Vecht. 
Stichtse Vecht is een prachtige gemeente en wij willen dat dat voor alle burgers blijft en gaat gelden. 
Met het project Focus op morgen is door het college een uitdagend project gestart, waar wij van harte 
achter staan, maar Focus op morgen moet dan voor iedereen gaan gelden.  
 

 p a g i n a  2 2  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
6 

no
ve

m

20
12

d
/

22

be
r 



 

Ten slotte noemen wij de duurzaamheidambities. Dit is goed beschreven in het coalitieakkoord, maar 
wij vinden de ambities in de meerjarenbegroting van 2013-2016 nog onvoldoende terug. Wij moeten 
prioriteiten stellen en duurzaamheid, met name duurzame energieopwekking, heeft voor GroenLinks 
een hoge prioriteit. 
 
De heer Janssen: Mevrouw de voorzitter. Drie minuten spreektijd is niet lang, dus wij hebben het 
vooral gezocht in korte en heldere statements.  
Het statement is: 'schraalhans is meester'. Een sluitende begroting is een middel en geen doel, maar 
de gemeente lijkt dat middel tot doel verheven te hebben. De symboliek die daarbij past, is die van 
eksters. Nu kunt u zeggen: "Hoe kom je bij de symboliek van eksters?" Eksters zijn beesten die heel 
scherp kijken, ze zijn veelvuldig in Stichtse Vecht aanwezig en altijd op zoek naar voedsel en werken 
heel intensief samen. De samenwerking kan ook wel eens negatief uitpakken en dat is een beetje de 
symboliek die dit beeld wil oproepen, namelijk dat samengewerkt wordt: de een maakt het nest vrij en 
lokt mensen mee en de andere ekster eet 'em leeg. Een symboliek die staat voor de reserves die op 
dit moment worden opgesoupeerd en tegelijkertijd ook weer in de gaten van de begroting komen te 
zitten. € 800.000 aan oude reserves is er in de eerste bestuursrapportage vrijgemaakt en nu weer 
€ 400.000 uit integratie-uitkering en samen met wat extra geld van het Rijk kom je een heel eind om 
het verwachte tekort op neutraal te krijgen. Tegelijkertijd verschraalt het sociale gezicht zienderogen 
onder een flinterdun sausje van het begrip dat al vaker is genoemd: eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid. De motie daarover zullen wij van harte steunen, want niet iedereen kan die 
verantwoordelijkheid aan en niet iedereen is zelfredzaam.  
 
Daarnaast worden termen als budgettaire neutraliteit gebruikt. Anders gezegd: landelijke bijdragen 
worden meteen doorgesluisd op voorzieningen lokaal of als harmonisatie gepresenteerd, uitgaand van 
min of meer de goedkoopste gemeente in sommige gevallen. Kortom, de begroting staat vol met 
bezuinigingen op belangrijke sociale voorzieningen, die in snel tempo worden ingekrompen. Denk aan 
de bibliotheken, denk aan de kunsteducatie. Wij zijn dan ook onthutst over de opstelling van de 
meerderheid van de raad dat gekort wordt op sociale voorzieningen, wijkgericht werken, omdat het 
water ons aan de lippen staat. Tot twee keer toe zijn voorstellen voor startersleningen, een 
mogelijkheid om structureel iets te doen op het vlak van betaalbare woningen, naar de prullenbak 
verwezen. 
Andere voorzieningen die op dit moment onder druk staan zijn onderwijsachterstandsbeleid en 
schoolbegeleiding. Wij hebben het net gehad over de babbeltrucs, de U-pas, bezuinigingen op de 
budgetbegeleiding en inkomensbeheer. Wie moeten de gaten opvullen? Dan kom ik toch weer op dat 
samenwerkingsbegrip. Dat kwam ook vanuit de insprekers naar voren: bijstandsgerechtigden. Zij 
worden als een soort modelwerknemers gepositioneerd. Zij kunnen worden ingezet. De heer Druppers 
sprak er ook al over. Ik heb geen overleg met hem gehad, maar het beeld spreekt mij in die zin wel 
aan. Zij worden gepresenteerd als modelwerknemers en kunnen in de zorg, bij verkiezingen, bij 
politieactiviteiten worden ingezet. Zo'n voorstel is gespeend van elk realisme, omdat inzetbaarheid en 
beschikbare competenties van deze modelwerknemers eigenlijk kunnen worden opgevat als een 
belediging van die mensen in de zorg en bij de politie en de vrijwilligers die de verkiezingen 
ondersteunen. Dat kun je niet zomaar overlaten aan mensen die daarvoor geen of vaak geen 
competenties hebben en die daarvoor niet hebben geleerd. Op voorhand kun je die mensen daarvoor 
dus niet inzetten.  
 
De voorzitter: Wilt u afronden? 
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De heer Janssen: Mevrouw de voorzitter. Wij pleiten er niet voor om mensen niet aan het werk te 
helpen. Wij pleiten er wel voor om mensen daar in te zetten waar zij hun capaciteiten kwijt kunnen. Wij 
zullen de begroting dus niet ondersteunen.  
 
De heer Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. In tegenstelling tot de vorige spreker is de fractie van het 
CDA van mening dat een sluitende begroting zeker een doel is, zij het niet het enige doel. Wij willen 
onze complimenten geven aan het college en de ambtenaren en vooral de expertgroepen dat zij de 
taakstelling die wij hebben gekregen voor 2013 en volgende jaren weer hebben weten te realiseren.  
Wij hebben ons met name beperkt tot het beoordelen of die bezuinigingen die nu doorgevoerd worden 
ook onze goedkeuring kunnen wegdragen. 
De tweede strategische heroverweging heeft tot inventieve besparingen geleid en gelukkig nog altijd 
niet tot maatregelen die zaken die voor onze inwoners van belang zijn onherstelbaar beschadigen, 
maar de bodem is wel in zicht; dat is duidelijk. Wij maken ons dan ook grote zorgen over wat de 
toekomst eventueel nog brengen gaat. Wij hopen dat de bezuinigingen die eventueel komend jaar nog 
op ons afkomen, op de een of andere manier opgevangen kunnen worden. Wij maken ons daar echter 
zorgen over. In dat opzicht zijn wij dan ook van mening dat er op dit moment geen tijd is om 
piketpaaltjes te slaan, maar om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. In die zin hebben wij er 
dan ook absoluut voor gekozen om geen moties en amendementen op deze begroting in te dienen.  
Rest ons het college, de ambtenaren en al onze burgers heel veel succes en wijsheid toe te wensen 
bij de stevige taakstellingen die wij de komende jaren te verwerken krijgen.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Excuses dat ik aan de late kant was. Daardoor heb ik 
de inspreekster gemist.  
U kent Duurzaam Stichtse Vecht als constructief en toekomstgericht, maar ook kritisch. Dat laatste 
komt volop aan bod zo meteen. Dit college en de achterliggende coalitiepartijen maken het ons niet 
gemakkelijk en zeker niet leuker. Als een konijn dat verlamd voor de koplampen van een 
aanstormende auto blijft staan, presenteert dit gezelschap nu de tweede begroting, waarin het vooral 
gaat over bezuinigen. De aandacht voor mensen en natuur verdwijnt steeds verder naar de 
achtergrond. Uiteraard ontkennen wij de werkelijkheid niet en zien wij ook de economische crisis, 
maar van visieloos de boel kapotbezuinigen zal later blijken dat de kosten dan veel hoger zijn, niet 
alleen in euro's, maar ook in maatschappelijke kosten, in de vorm van onomkeerbare schade aan de 
sociale structuren en wellicht ook aan de groene ruimte. Die kosten kunnen hoog oplopen. De plannen 
voor een outdoorcentre in het veenweidegebied, voor een hotel aan de Nieuweweg, zijn voorbeelden 
van groene kapitaalvernietiging.  
 
Vorig jaar hadden wij daar nog vertrouwen in. Duurzaam Stichtse Vecht kon zich toen in 90% van de 
plannen vinden en stemde voor de begroting. Nu blijkt dat wij vooral met mooie woorden hebben 
ingestemd en niet met gerealiseerde daden. Dit jaar hebben wij geen geloof meer in de woorden. Wij 
merken dat het college daarover zijn schouders ophaalt en waarschijnlijk denkt: "Ach, zo'n kleine 
oppositiepartij kunnen wij gewoon negeren." Overigens handelt het college op dit moment ook zo. Op 
vragen krijgen wij ontwijkende antwoorden of als wij echt tot de pijnlijke kern doordringen, krijgen wij 
helemaal geen antwoord. Het past niet in deze drie minuten om die allemaal te behandelen, maar 
geloof mij: u hoor er binnenkort meer over, uiteraard op constructieve wijze. De grens is echter wel 
bereikt. Waar ik vorig jaar nog sprak over een corrigerende tik van wethouder Verkroost, is er nu 
sprake van corrigerende tikken voor bijna het hele college.  
Maar, eerlijk is eerlijk: er zijn twee goede uitzonderingen. Wij beseffen dat wij geen koerswijzigingen 
voor elkaar kunnen krijgen in de coalitiebegroting 2013. Andere oppositiepartijen beseffen dat ook en 
komen met geen, kleine of ludieke voorstellen. Op een begroting van € 98 miljoen zijn 
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wijzigingsvoorstellen van € 100.000 niet echt van belang. Dat is hetzelfde als van elke tien euro één 
eurocent anders gaan besteden.  
Wij schreven vorige week deze tekst. Toen vroegen wij ons af tot wanneer met name het CDA en D66 
de kille bezuinigingskoers blijven steunen. Onze voorspelling was dat dat niet lang meer duurt. Tot 
onze verrassing is het Het Vechtse Verbond dat de knuppel in het coalitiehoenderhok gooit. Een 
aangename verrassing, want haar motie vraagt om uitleg van het begrip zelfredzaamheid en ook om 
een invulling van de gemeentelijke rol. Blijkbaar is er een grens bereikt met de coalitie-uitspraak, dat 
de zelfredzaamheid maximaal wordt aangesproken. Constructief denkend, want zo zitten wij nog 
steeds in elkaar, is dit een kans voor de coalitie om het begrip zelfredzaamheid te herijken en de 
menselijke maat erin te brengen. Mogen wij dan ook meteen de coalitie uitdagen – ook anderen 
hebben het erover gehad – ook het begrip 'social return' van een sociale invulling te gaan voorzien? 
Nu wordt het begrip gewoon misbruikt. Het is nu nog niet te laat om de sociaal en economisch 
kwetsbare medeburgers te ondersteunen, zowel qua opleiding, werk als inkomen, en hen volwaardig 
onderdeel van de maatschappij te laten zijn.  
 
De voorzitter: Daarmee hebben wij iedereen gehad en gaan wij naar het college.  
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Een algemeen punt. Wat je vanavond weer ziet, is de 
worsteling van de raad: hoe ga je om met de omvangrijke en noodzakelijke bezuinigingen waar wij 
voor staan? Dit is de derde begroting van deze gemeente. Vanaf de eerste begroting tot aan 2016 
moeten wij tussen de € 14 en € 15 miljoen structureel bezuinigen. Dat doen wij niet omdat wij dat leuk 
vinden, maar dat doen wij omdat het geld er domweg niet is. Ik snap dat elk besluit dat je daarbij zult 
moeten nemen, een buitengewoon ingewikkeld besluit is. Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn, 
dat je structureel € 15 miljoen moet bezuinigen zonder dat je het merkt. Het zou betekenen dat deze 
gemeente wel erg vet in haar jasje zat.  
Door de manier waarop wij het hebben aangevlogen, namelijk in gesprek gaan met onze inwoners in 
de expertgroep, de eerste tranche van de heroverwegingen op een ongelooflijk intensieve wijze, de 
tweede tranche op een andere wijze, maar ook weer door in gesprek te gaan met onze inwoners, zijn 
wij toch gekomen tot een pakket van maatregelen, vorig jaar november en ook nu weer, waarbij de 
maatschappelijke effecten natuurlijk aanwijsbaar zijn, maar tot een aanvaardbaar minimum zijn 
beperkt. De lasten zijn niet verhoogd, behoudens de inflatie.  
De financiën zijn door deze maatregelen langjarig op orde, de vermogenspositie is langjarig op orde. 
Het beheer hebben wij op orde kunnen stellen. Dat is ook buitengewoon noodzakelijk gebleken. Wij 
hebben ook buitengewoon stevig nagedacht over de maatregelen die ook nu weer hier voorliggen in 
deze begroting. Ik merk dat er hier en daar wat termen gebruikt worden als visieloos, kapotbezuinigen. 
Ik moet u zeggen: deze opmerkingen werp ik buitengewoon ver van mij. Er is ongelooflijk stevig 
nagedacht en wij hebben echt gepoogd de schade …  
 
De heer Van der Kaaij: Bij interruptie. Dan wil ik daar graag een onderbouwing bij zien … 
 
De voorzitter: Wij platsen nu geen interrupties. Wij maken de eerste termijn van het college af. Daarna 
komt er een tweede termijn.  
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Er wordt op een aantal punten verwezen naar uitspraken 
die ik of een ander in het verleden heeft gedaan. Inmiddels zijn wij zeven jaar verder en € 15 miljoen 
armer. Dat maakt de situatie toch wel even anders. 
 
Dan ga ik in op wat specifieke vragen binnen mijn portefeuille. 
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De gemeenschappelijke regelingen. De fractie van de VVD vraagt of het college ervoor gaat zorgen 
dat de gemeenschappelijke regelingen niet wederom komen met lastenstijgingen. Wij zullen ons 
uiterste best daarvoor doen, maar wel binnen de beperking dat je slechts deelnemer bent aan een 
gemeenschappelijke regeling. Ik ga ervan uit dat de heer Masteling zal onderschrijven dat er enige 
beperking aan zit. 
 
De heer Roetman heeft gezegd dat de begroting sluitend gemaakt is door onttrekkingen aan de 
reserves. Ik hoorde ook de heer Janssen zeggen – ik kan hem niet precies meer citeren – dat wij in de 
eerste bestuursrapportage de reserves hebben leeggeplunderd. Dat is natuurlijk gewoon bezijden de 
waarheid. In de begroting 2013 is een zeer beperkte uitname uit de algemene reserve gedaan om de 
conjuncturele effecten te dekken. Dan hebben wij het over leges. Wij hebben enige tijd nodig om 
maatregelen te treffen om de bouwleges voortaan sluitend te maken. In die maatregelen zit een 
opbouw en een afbouwende uitname uit de algemene reserve. Dat is zeer beperkt van omvang. 
 
Dan de nota vermogenspositie. Die zat iets gecompliceerder in elkaar dan alleen maar: wij slopen 
even onze algemene reserve leeg om de tekorten uit de nota vermogenspositie te kunnen dekken. Er 
is een uitgekiend en gebalanceerd samenstel van besluiten genomen om op een aantal fronten 
tegenvallers, respectievelijk bijstellingen, respectievelijk stelselwijzigingen, zodanig te kunnen 
financieren dat wij op de lange termijn een meerjarig sluitende begroting kunnen hebben. Er zijn ook 
toevoegingen aan de reserves gedaan. Het is jammer dat ik daarover niets hoor. Als je kijkt naar het 
totaal van de algemene reserve, dan kan ik niet anders zeggen dan dat de algemene reserve 
buitengewoon op orde is gebracht en op orde blijft, ook in de komende jaren.  
 
Nog een paar zaken. Wij zijn ook blij dat wij geen OZB-verhoging, behoudens de inflatiecorrectie, 
moeten doorvoeren.  
Controle op de aannemers: volgende week komen wij daarop terug in de werksessie bij de 
behandeling van de beheerplannen en de nota over integraal beheer openbare ruimte. 
 
De ingediende moties. Er wordt gesuggereerd dat wij gewoon kritiekloos hebben gezegd: alles wat er 
vanuit de oppositie komt, gaat de vuilnisbak in en alles wat van de coalitie komt, honoreren wij. Wij 
hebben echter wel naar een aantal dingen gekeken. Een van die dingen is: zijn de moties voorzien 
van enige dekking of kosten zij alleen meer geld en is daarvoor geen dekking aangegeven? Een 
ander ding is: passen de moties in het vastgestelde beleid? Daaraan zijn alle moties getoetst. Als er 
een motie wordt ingediend, waarbij geen dekking is aangegeven – de bodem van de pan is al bereikt, 
heb ik gehoord van de heer Veldhuijzen – dan valt er weinig te doen aan het honoreren van die 
moties.  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. En de belofte van deze wethouder aan Sinterklaas? 
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Deze wethouder heeft nooit een belofte aan Sinterklaas 
gedaan. 
 
De voorzitter: Wij plaatsen nu geen interrupties.  
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Wethouder Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Er is door heel veel fracties gesproken over 
zelfredzaamheid, samenredzaam, 'niet zonder elkaar', et cetera. De term zelfredzaamheid is 
geïntroduceerd in de periode van het coalitieakkoord. In de afgelopen twee jaar hebben wij uitvoerig 
gesproken over de sociale agenda, het sociale domein, dat is uitgemond in de visie Samen sterk in 
Stichtse Vecht, die de raad unaniem heeft aangenomen. Daarin spreken wij al over be
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samenredzaamheid; de 'civil society', waarin wij met mensen samen moeten optrekken en waar 
vrijwilligers en professionals samen aan de slag moeten gaan. Doordat er zowel in de werksessies als 
nu ook weer tijdens deze begrotingsraad zeer veel over gesproken is, is het een prima voorstel om de 
komende periode, waarin wij met de invulling van Samen sterk in Stichtse Vecht aan de slag gaan, 
verder te spreken over 'niet zonder elkaar' en over zelfredzaamheid. Wij zullen als college dat 
voorzien van een beschrijving op papier, zodat wij daarover kunnen spreken en de verschillen van 
mening weg kunnen nemen. Ik hoop dat wij met elkaar kunnen vaststellen dat het gaat over het 
omzien naar elkaar en 'niet zonder elkaar' en samenredzaam zijn. Wat wij namelijk ook steeds hebben 
aangegeven, is dat wij moeten voorkomen dat mensen in de knel komen: de vangnetfunctie die de 
gemeente heeft. De heer Druppers zei: "Wij kunnen pas instemmen als je de zaak geregeld hebt en 
niet gaat afbreken voordat …". Dat gaan wij dus niet doen. Wij gaan wel gelijktijdig zorgen dat er 
vernieuwingen komen – het is geen transitie, maar een transformatie – en zorgen dat de zaken die wij 
in onze samenleving met elkaar moeten regelen, op een andere manier ingevuld worden. Dat gaat 
gelijktijdig op.  
 
De heer Druppers sprak ook over de vrijwillige inzet en de demotivatie. Daarbij deed hij het 
voorkomen alsof het college geen respect heeft voor mensen die als vrijwilliger actief zijn in onze 
samenleving. "Het ontbreken van respect", heb ik hem horen uitspreken. Dat zijn woorden die het 
college op geen enkele manier kan onderschrijven. Wij gaan als college heel veel op pad de 
samenleving in. Daar spreken wij heel veel mensen en wij spreken onze waardering uit, wij koesteren 
het pluimpje, enzovoort. Dat doen wij op allerlei manieren. Wij horen vanuit de samenleving, ook in de 
bezoeken De kracht van de kern nu wij als college weer langs alle kernen gaan, dat mensen het 
waarderen dat die aandacht er is en dat het best lastig is om dingen te veranderen. Misschien is dat 
wat de heer Druppers met demotivatie bedoelt. Wij zijn echter wel samen aan het optrekken, ook met 
die vrijwilligers. Om dan tegen het college zeggen dat wij daarmee respectloos omgaan, dat werpen 
wij verre van ons. 'Het koesteren van …' lukt prima, maar een samenleving die moet bezuinigen, is 
een samenleving in verandering. Daar moeten wij met elkaar aan wennen. Wij hebben die 
samenleving met elkaar de afgelopen twintig jaar zo opgebouwd. Nu zullen wij die samenleving met 
elkaar op een andere manier weer moeten inrichten.  
 
Er is een opmerking gemaakt door de fractie van de VVD over de tekst over de wijziging van de 
recreatie naar aanleiding van opmerkingen in de werksessie. Ik zal aan mevrouw Helling doorgeven 
dat het een prima tekst is die aangeleverd is. 
Door de fractie van D66 is een vraag gesteld over de uitwerking van de jeugdraad. Daarover komen 
wij de komende periode uiteraard te spreken bij jongerenparticipatie.  
 
Met de opmerking van de heer Van Liempdt over RTV Stichtse Vecht zit ik wat in mijn maag. Hij zegt 
dat als je naar die motie kijkt, haal je toch gewoon die € 10.000 eruit en dan geef je een statement af. 
Onder "roept het college op", staat: "om samen met RTV Stichtse Vecht zijn uiterste best te doen er 
zorg voor te dragen dat in 2013 iedere inwoner onze lokale omroep op radio en TV kan ontvangen". 
Dat iedereen RTV Stichtse Vecht kan ontvangen – dat heeft men kunnen zien; daarop hebben wij een 
antwoord gegeven – wordt gewoon geregeld via de Mediawet. Daar zullen wij de kabeldoorgevers aan 
houden; dat zullen wij doen. Ik kan hem ook verzekeren dat wij vanuit het college naar RTV Stichtse 
Vecht toe warme belangstelling hebben en het statement allang afgegeven hebben, in die zin dat wij 
hun bijdrage aan de samenleving van Stichtse Vecht waarderen.  
Sinterklaas. De heer Van Liempdt zegt: beloofd is beloofd. Wij zijn een samenleving in verandering. 
Dus ook hier zal de verandering plaatsvinden. De heer Van Liempdt heeft bij het subsidieprogramma 
kunnen lezen – dat hij het daarmee niet eens is, is zijn goed recht – dat wij zeggen: "Dit is een initiatief 
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dat door de samenleving gedragen kan worden en dat daarbij geen financiële bijdrage van de 
gemeente Stichtse Vecht noodzakelijk is."  
 
De fractie van GroenLinks heeft gesproken over de vrijwillige inzet en de waardering en het betrekken 
van vrijwilligers bij een feest en dergelijke. Wij hebben in het kader van de nieuwe gemeente 
overgenomen wat er in de voormalige gemeenten Maarssen en Breukelen gebeurde. Wij zijn dat nu 
voor het tweede jaar aan het organiseren. Ik zeg toe dat wij elke keer echt tegen het licht houden wat 
de beste manier is om onze waardering voor zoveel mogelijk vrijwilligers uit te spreken. Na dit tweede 
feest, dat er binnenkort is, zullen wij kijken of dit de goede manier is of dat wij het op een andere 
manier moeten doen. 
Eén opmerking van de heer Janssen kon ik niet plaatsen: "een korting op wijkgericht werken". 
Misschien kan hij er in de tweede termijn iets over zeggen. 
 
Wethouder De Groene: Mevrouw de voorzitter. Ik ben heel blij dat zowel de oppositie als de coalitie 
zich op zijn minst in één ding kunnen vinden. Dat is participatie, een manier van werken, waarbij je de 
inwoners betrekt bij het beleid. Wat wij doen als wij die inwoners erbij betrekken, is dat wij ook 
terugkoppelen naar de inwoners wat wij met alle ideeën hebben gedaan. Dan doet het mij toch wel 
pijn, nu wij twee rondes achter de rug hebben – brede heroverweging PUSH 1 en nu PUSH 2 – dat 
partijen in de mond nemen: "het kil saneren van …". Heel veel ideeën namelijk, teruggekoppeld, ook 
teruggekoppeld naar de raad in deze notities, komen juist vanuit die expertgroepen, uit die 
rondetafelgroepen en uit de groep die al is genoemd van de voorzitters van de expertgroepen. Het 
komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wij hebben er zeer uitgebreid over gesproken of wij bepaalde 
onderdelen zouden moeten doen of niet.  
 
Er zijn veel voorbeelden genoemd, maar op één voorbeeld wil ik specifiek ingaan, omdat het een heel 
mooi voorbeeld inluidt. Dat is de discussie over het onderwijsachterstandenbeleid, zoals de heer 
Janssen het heeft aangegeven. Het is in een gemeentebegroting ongelooflijk moeilijk om een 
doeluitkering die door de rijksoverheid geschrapt wordt zomaar even op te vangen. In PUSH 1 hebben 
wij daarvoor maatregelen genomen. Wij hebben hierover vorig jaar aangegeven bij de raad dat wij 
bezuinigen op de peuterspeelzalen en dat wij bezuinigen op het onderwijsachterstandenbeleid tot een 
bepaald niveau in 2015. Wij proberen, zo beperkt als wij dat kunnen – wij zijn bezig het uit te werken 
en het komt naar de raad toe – de brede doelgroep in stand te houden en de peuterspeelzalen, in 
relatie tot het kernenbeleid, zoveel mogelijk in stand te houden. Veel van de ons omringende 
gemeenten zijn daar allang van af, maar wij houden dat vast. Het is dus absoluut niet kil saneren.  
 
Dan buslijn 122. Ik zet mij graag in om te kijken of wij de kern Loenen wat beter bereikbaar kunnen 
krijgen voor Nigtevecht en Vreeland. Soms lukt dat. December is heel dichtbij; dat moet ik erbij 
zeggen. Ik zal echter proberen te doen wat ik kan. Wat ik wel alvast kan melden, is dit: wij hebben in 
het verleden een motie gehad over buslijn 120. Daarvan is de bevestiging binnen; ik heb een 
persoonlijke brief ontvangen van de gedeputeerde. Dat was door mij in juni toegezegd in relatie tot de 
gemeentehuizen. Inmiddels is de garantie binnen dat de buslijn 120 blijft bestaan. Dus, inzetten 
richting de provincie werkt. Ik denk dat het in elk geval een mooi resultaat is.  
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Wethouder Van der Horst: Mevrouw de voorzitter. De bezuinigingen op de sport, zoals in de 
werksessie ook al uitgebreid aan de orde zijn geweest, zijn natuurlijk groot, maar er zal toch een 
aantal maatregelen genomen moeten worden.. Dat zal bij alle sportverenigingen pijn doen. De zorg 
die de heer Van Vossen heeft, dat er door de stapeling verenigingen zijn die met een korting 
geconfronteerd worden die in de richting van de 20% van hun inkomsten gaat, betwijfel ik. Als dat tot 
consequentie heeft dat zelfs die verenigingen zouden omvallen, dan is dat een effect dat wij totaal niet be
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willen. Ik zal erop toezien dat dat niet gaat gebeuren. Het gaat vooral om de inkomsten vanuit de 
gemeente, want verenigingen hebben ook te maken met andere inkomsten die misschien ook 
teruglopen. 
 
De voorzitter: Wethouder Ploeg nog even; hij heeft twee vragen nog niet beantwoord. 
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De heer Paul sprak over verschraling van de leefomgeving. 
Ik denk dat het belangrijk is die opmerking te relateren aan de extra investering in de leefomgeving; 
opbouwend naar uiteindelijk € 1,8 miljoen meer in het onderhoud van die leefomgeving. Ik zou 
daarvoor dus graag wat aandacht vragen. 
Controle op de aannemers: daarover is een motie ingediend. Die motie wordt ontraden, omdat er 
volgende week en de week erop in de raad uitgebreid gesproken gaat worden over het beheren van 
die leefomgeving, de systematiek van het onderhoud en de systematiek van het toetsen van de 
werkzaamheden. 
Er ligt nog een toezegging aan de fractie van D66, namelijk dat ik zou nagaan hoe het zit met Portaal. 
Ik zeg toe dat er daarover een korte notitie naar de raad toe zal komen waarin ik de huidige toestand 
rondom Portaal – die geeft overigens geen aanleiding tot zorgen – zal uitwerken.  
 
De voorzitter: Dan komt nu mijn deel in mijn rol als portefeuillehouder. 
Er zijn veel dingen gezegd over Toezicht en handhaving en over boa's. Misschien is het goed om te 
zeggen dat inderdaad door de minister is bepaald dat wij dat niet meer zelf als gemeente mogen 
financieren, althans de surveillanten. Dat betekent niet dat zij helemaal weggaan. Ik wil in herinnering 
roepen dat er drie, voor de nieuwe basiseenheid, door de politie betaald, zullen blijven. Dat is mooi 
meegenomen. Het is ons echt menens Toezicht en handhaving vorm te geven. Wij hebben echter wel 
gezegd, ook in het licht van de bezuinigingsopgave waar wij voor staan, dat wij moeten kijken of wij 
met een ander verdienmodel en met 'social return' het plaatje sluitend kunnen krijgen. Dat gaan wij 
serieus oppakken. Daar komt op een goede manier Toezicht en handhaving uit en wie weet leidt het 
ook nog tot mooie creatieve oplossingen. Daarover komen wij uiteraard bij u terug. Mocht het 
uiteindelijk, om welke reden dan ook, niet sluitend te krijgen zijn, dan zullen wij u dat uiteraard ook 
laten weten.  
 
Er is gezegd dat wij door te zeggen dat dat zou kunnen met 'social return', daarmee die 
beroepsgroepen tekort doen. Dat is echter geenszins het geval, want het gaat helemaal niet om 
'Peppi- en Kokkimensen'. U doet dan ook een heleboel mensen tekort die nu zonder baan zijn. Wat wij 
willen bekijken, is of er mensen zijn die geschikt zijn om daarin opgeleid te worden om hen daarmee 
een nieuwe kans te geven. Ik vind dat dat iets is wat wij als gemeente serieus moeten onderzoeken. 
Wij gaan natuurlijk voor de kwaliteit die nodig is voor ofwel een toezichthoudende functie ofwel een 
boa-functie. Dat staat buiten kijf. Wij willen de inspanning doen om te kijken of er mensen zijn die nu 
geen baan hebben en die opgeleid kunnen worden. Er zijn uit het verleden veel voorbeelden van 
mensen die via beveiliging, boa, surveillant zelfs de politieopleiding gaan doen. Dus van de 
surveillanten zoals wij die kennen, zijn veel mensen doorgegroeid naar de politie. Het is ook een 
enorme kweekvijver geweest. Dat willen wij dus proberen: een verdienmodel en kijken hoe wij met de 
bestuurlijke boete kunnen omgaan, 'social return'. Wij werken dat voor u uit in een uitgebreide 
businesscase, waarbij voor ons heel helder overeind staat dat u hecht aan de toezichthoudende 
functie. Dat gaan wij invullen. Wij komen er graag bij u op terug.  
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De heer Van Liempdt sprak over de gemeentepagina. Wij ontraden de motie, want het gaat om het 
effect per 2013. Wij zijn echter niet geheel blind voor uw oproep. De gemeente Utrecht doet op dit 
moment mee aan een pilot. Het Rijk wil kijken naar de resultaten daarvan en of dat vanaf 2014 anders be
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ingezet kan worden. Wat wij nu zeggen is dat wij de motie ontraden, maar dat wij de pilot serieus gaan 
volgen en dat wij kijken wat voor consequenties dat in 2014 ook voor onze gemeente zou kunnen 
hebben. Dan komen wij uiteraard daarop bij u terug.  
De heer Van Liempdt had ook een motie over herindelingen. Als college zeggen wij iets anders. Wij 
zeggen dat wij op voorhand geen tegenstander zijn van een schaalvergroting. Dat roepen wij ook, 
omdat wij merken dat om ons heen iedereen per definitie nee zegt en wij eigenlijk een voorbeeld zijn 
van iets waar dat gewoon wel heel goed kan werken. Wij zien daarbij, ook al zijn wij nog dingen aan 
het opbouwen, dat veel inwoners zeggen dat wij er nog niet helemaal zijn, maar wij zien wel een 
kwaliteitsverbetering, wij zien ook wel dat wij als gemeente een andere positie hebben gekregen, 
waardoor wij de belangen van inwoners beter kunnen behartigen. Tegelijkertijd zeggen wij dat die 
schaalvergroting, zoals die nu voorligt met heel arbitraire grenzen, zo niet zou moeten zijn. Je moet 
niet zomaar zeggen: 100.000 inwoners en kijk maar wat je samenvoegt. Er moet natuurlijk wel een 
verhaal op inhoud bij zijn, zoals dat er destijds ook is geweest bij de keuze voor de voormalige 
gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen.  
Wel hebben wij zorgen. Wij hebben als gemeenteraad, als organisatie en als college ervaren dat als 
het allemaal tegelijk moet, het een beetje veel is. Wij zijn ook heringedeeld en onmiddellijk stonden wij 
voor een enorme bezuinigingsopgave, die niks met de herindeling te maken had, maar alles met 
rijksbeleid. Dus ook het Rijk zal er straks goed over moeten nadenken om de dingen volgordelijk te 
doen als dit doorgezet wordt. Zeggen wij daarmee dat wij volgend jaar een nieuwe herindeling willen? 
Nee. Het is nog veel te vroeg om over dat soort dingen uitspraken te doen. Wij wachten even af hoe 
het Rijk dat gaat inzetten. Wij zeggen als gemeente: daar waar het kan. Donderdag zal ik nog spreken 
op het najaarscongres van de VNG en ook daar zullen wij zeggen: "Rijk, als u dit soort dingen wilt 
voor de gemeenten, doet u het dan volgordelijk. Stapel niet het bordje vol, maar zorg dat ook een 
nieuwe gemeente de kans krijgt om daadwerkelijk te groeien."  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. U heeft nog geen advies gegeven over de motie, die ik 
veranderd heb op uw advies. Dat is de motie over de particuliere bewakingsdienst. Ik heb daarvan 
gemaakt: " boa's van commercieel bedrijf". Op uw advies. Ik heb de motie eigenlijk aangepast naar 
het collegeadvies. Wilt u nu opnieuw advies geven, voor de tweede termijn, over onze motie? 
 
De voorzitter: Uw vraag is helder. Volgens mij heb ik gezegd dat wij een model gaan uitwerken over 
hoe wij met Toezicht en handhaving omgaan. Dat was ook tegelijk het antwoord op uw motie. Ja, 
daarmee ontraden wij uw motie, omdat wij dat goed willen uitwerken en met een goed plan bij u willen 
komen om die functie op die manier invulling te geven.  
 
Wie mag ik het woord geven in de tweede termijn? 
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De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik moet zeggen dat ik het jammer vind dat ik in de reactie 
van sommige portefeuillehouders het gevoel krijg dat zij zich in de kuit geprikt voelden. Het is niet de 
bedoeling de portefeuillehouders als persoon aan te spreken. Ik probeer, zoals ik ook in mijn betoog 
heb gedaan, door te geven wat wij als Maarssen 2000 vanuit onze gemeenschap horen. Ik heb de 
heer Verkroost en ik heb de heer Van der Horst vorige week nog in Maarssenbroek gezien. Dat wordt 
inderdaad gewaardeerd door de mensen. Die vrijwilligers – ik vrees dat het er meerdere zijn; ik heb er 
deze week nog een doorgestuurd naar de heer Van der Horst – hebben zoiets van: wij zetten ons in 
voor de maatschappij en wij zetten ons in om allerlei dingen te laten gebeuren, maar er wordt steeds 
meer van ons gevraagd en wij krijgen er steeds minder voor terug. Waarvoor ik probeer te 
waarschuwen, is dat wij heel goed moeten uitkijken waar de grens ligt. Als je op een gegeven ogenblik 
vrijwilligers te veel gaat pushen om het werk te doen, dan zou je wel eens het tegengestelde effect 
kunnen krijgen. Dan kan het zijn dat mensen ermee stoppen, dat mensen het zat zijn en zeggen: be
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"Luister eens, ik stop al zoveel tijd en geld in de maatschappij, u gaat nog meer van mij vragen en ik 
krijg er nog minder voor terug." Daarvoor probeer ik te waarschuwen. Het zijn gewoon dingen die wij 
opvangen. 
 
De zelfredzaamheid. Ik hoor de heer Verkroost zeggen dat het ondertussen veranderd is, dat het uit 
het coalitieprogramma komt en dat het wordt veranderd in samenredzaamheid. Volgens mij komt het 
woord zelfredzaamheid niet uit het coalitieprogramma, maar uit het landelijk verkiezingsprogramma 
van de VVD. Het is uitstekend als wij er hier een andere naam aan willen geven, maar het verandert 
niks aan het feit dat mensen er problemen mee hebben. Ik ben wel blij met de toezegging dat er niks 
afgebroken wordt voordat er iets anders in de plaats komt. Ik had ook niets anders verwacht van de 
wethouder. 
Dan even reagerend op kabeldoorgevers. Ja, ik zou RTV ook wel bij iedereen in de huiskamer willen 
hebben, maar ik zie het probleem dat geschetst wordt ook wel een beetje: er komt een nieuwe 
Mediawet aan. Wij hebben het alleen over kabelproviders, maar er zijn daarnaast ook nog tien ADSL-
providers en er zijn duizenden mensen in onze provincie die helemaal niet via de kabel, maar op een 
andere manier kijken. Wij moeten nog eens nadenken over wat de wethouder gezegd heeft en wat de 
motie zegt. 
 
De 'Peppi- en Kokkibrigade' is niet iets wat ik verzonnen hebben, maar wat een hoofd Toezicht en 
handhaving van een grote buurgemeente mij letterlijk zo gezegd heeft. Dat is wat ik u als 
waarschuwing wil meegeven. Voelt u zich dus niet in uw kuit geprikt. Het enige wat ik probeer te doen, 
is aangeven dat als je het doet, je het op een manier moet doen die goed is. Ik zeg niet wie het is en 
welke buurgemeente, maar je hoeft geen kerngeleerde te zijn om dat te weten. Ik zou zeggen: ga in 
overleg met die gemeente en ga daar gewoon eens praten. Dan zult u horen dat ik hetgeen ik net 
geschetst heb, niet uit mijn duim zuig. Dat is gewoon werkelijkheid geweest de afgelopen jaren. Het 
enige wat ik wil, is dat hetgeen wij doen uiteindelijk effect heeft en dat wij niet een hoop tijd en een 
hoop geld en een hoop moeite gaan stoppen in projecten die in andere gemeenten gelopen zijn en 
waarvan gebleken is dat het niet helpt. Natuurlijk, als wij iemand uit de bijstand via opleidingen en 
weet ik veel wat, ertoe kunnen krijgen dat hij een vaste baan krijgt, dan steek ik hoogstpersoonlijk de 
vlag uit en dan ga ik hem gebak brengen. Wat wij niet moeten doen, is zorgen dat mensen die de 
capaciteit niet hebben … Laten wij alstublieft het geld dat wij hebben, investeren in de kansrijke 
mensen. Laten wij echter mensen aan de onderkant niet opgeven. Daarmee ben ik mijn betoog 
begonnen. Er zijn genoeg maatschappelijke activiteiten te vinden, waarbij wij ook die mensen kunnen 
betrekken. Het koffieschenken in een bejaardenhuis, een stukje gaan rijden met iemand die anders de 
deur nooit uitkomt, boodschappen doen voor de buren … . Als u het lijstje wilt hebben, dan stuur ik het 
wel op. Het worden zes A4-tjes. Het is niet om u af te branden, het is om u aan te sporen het goed te 
doen. Dat is de boodschap die ik in mijn tweede termijn wil meegeven. 
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De heer Wisse: Mevrouw de voorzitter. In het betoog van de heer Druppers kunnen wij ons een heel 
eind vinden. De nuance die hij nu aanbrengt ten opzichte van zijn eerste drie minuten, is heel 
waardevol. Waarom ik graag wil aansluiten, is om het volgende. Ten eerste is er een mogelijkheid 
voor het college en de coalitiepartijen om het beeld te doorbreken dat alleen moties van de coalitie 
worden aangenomen. Daarom wil ik het nog een keer over de U-pas hebben. Als het gaat over de 
onderbouwing in financiële zin – daarom hebben wij de motie ingediend bij de bestuursrapportage –
 dan is er € 45.000 over op het deel Werk en Inkomen. Het idee van de fractie van de PvdA is om dat 
even te reserveren. De wethouder heeft al uitgesproken dat hij de motie sympathiek vindt, dus het zit 
veel dichterbij een positiever advies dan zojuist en dan hetgeen op papier staat. Hij doet al activiteiten 
om met name sportverenigingen op te roepen om zelf wat te doen. Ik vind dat echt een compliment 
waard. Dat is heel goed. Dat blijft hij ook doen en daarin heb ik ook wel vertrouwen. Toch kan dat nog be
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wel een stapje verder gaan, ook omdat het beeld ontstaat dat deze coalitie, het college, het aan de 
kant van de mensen die het wat minder hebben een beetje laat liggen. Soms ook gedreven door het 
Rijk, dat erken ik, maar ook zonder de wil en de moeite en de creativiteit. Dat beeld zou echt 
doorbroken kunnen worden als het college die motie zou overnemen. Het gaat nadrukkelijk om een 
inspanningsverplichting. Ik snap ook wel dat er geen ijzer met handen gebroken kan worden. Er zijn in 
Nederland vast wel creatieve gemeenten die binnen de banden van de wet – ik ben het ermee eens, 
dat het daarbinnen moet blijven – toch die inspanning willen doen om te kijken of het niet op een 
andere manier kan en die naar die groep van 110% tot 125% kijken en misschien met een leuke, 
creatieve en zinvolle oplossing komen. Ik doe daarom een warm pleidooi richting het college en de 
coalitiepartijen – en ook de oppositiepartijen die nog twijfelen – er nog even goed naar te kijken. Zo 
beroerd is die motie niet. Het zou het sociale gezicht van deze gemeente steunen als hier ja tegen 
gezegd zou worden. 
 
Mevrouw Van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik wil even terugkomen op die U-pas. Ik begrijp wel 
dat de fractie van de PvdA met die motie komt, maar er zijn toch een paar overwegingen waarom wij 
daarin niet zullen meegaan. Ten eerste ligt er het regeringsbesluit. Er is breed draagvlak om van die 
125% naar 110% te gaan. Laten wij vooropstellen: dat willen wij natuurlijk niet veranderen. Daarnaast 
heeft de gemeente een compensatieplicht voor mensen die door een bepaalde stapeling van eigen 
bijdragen en andere problemen op een gegeven moment extra hulp nodig kunnen hebben. Dan zou 
de gemeente dat toch voor hen voorzien. Dat kan door middel van een bijzondere bijstand of 
anderszins. 
Ten aanzien van sport is het zo dat scholieren die bijvoorbeeld naar een sportvereniging willen en 
waarvan de ouders boven de 110% vallen, in uitzonderlijke gevallen toch zelfstandig aanspraak 
kunnen maken op de U-pas. Zij kunnen dan zelf een aanvraag indienen, die dan wordt beoordeeld en 
dan worden die kinderen ondanks dat hun ouders meer dan die 110% verdienen toch bediend. Er zijn 
dus wel creatieve mogelijkheden. Er zijn ook vangnetten. Wij vinden dat dat voldoende is. Wij 
vertrouwen erop dat het college en dat de gemeente die mensen dan zal ondervangen. Daarnaast is 
en blijft het natuurlijk gewoon een bezuiniging. Daarvoor was er draagvlak. 
 
De heer Wisse: Mevrouw de voorzitter. Een korte reactie. Ik betwijfel of de mogelijkheden die 
mevrouw Van Doesburgh noemt, wel kunnen, want de wet zegt daarover heel duidelijk: boven de 
110% kan er niets. Als daarin nu toch ruimte zit, zoek het dan – daarvoor is de motie bedoeld – in de 
mogelijkheden die mevrouw Van Doesburgh noemt. Doe dan toch net iets meer dan wat er nu gedaan 
wordt. Het beeld dat het college, de coalitie, geeft, is: daar waar wij de wet moeten hanteren, doen wij 
dat graag, zonder die inspanning – het gaat mij echt om de inspanning en natuurlijk om het resultaat 
ervan – om te kijken of het niet net iets beter kan. Ten slotte waren wij die sociale gemeente. Eigenlijk 
weet ik niet beter – ook de programma's zeggen dat – dat wij ook een sociale gemeente willen blijven. 
Zoek dan die marges op. Dat is mijn oproep. 
 
De heer Paul: Mevrouw de voorzitter. Ik wil nog kort reageren op drie opmerkingen van het college.  
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De eerste gaat over de opmerking van wethouder Ploeg over de € 15 miljoen bezuinigingen. Natuurlijk 
is het zo, zoals ik ook in mijn eerste termijn heb gezegd, dat wij een sluitende begroting belangrijk 
vinden. Dat er bezuinigd moet worden, begrijpen wij ook helemaal. Ik ben geen boekhouder, maar ik 
weet wel dat ik ook thuis moet zorgen dat mijn boekhouding in orde blijft, anders gaat het niet goed. 
Die verantwoordelijkheid heeft de wethouder. Dat begrijp ik heel goed. Waarop ik met name doel, is 
dat je ook kunt zoeken naar creatieve oplossingen in de vorm van investeringen. Ik noemde 'social 
return'. Ik hoorde vandaag dat er 440 mensen in kaartenbakken zitten. Deze mensen hebben 
natuurlijk kun kennis en hun kunde, maar je kunt hen niet zomaar inzetten. Ik hoorde de afgelopen 
weken van een heleboel kanten dat je mensen in het kader van 'social return' niet zomaar ergens kunt be
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plaatsen waar een professional staat. Je zult daarin moeten investeren. Investeren in duurzaamheid is 
een ander punt. Dat levert niet morgen direct al geld op, maar wel verrassend snel, denk ik. Misschien 
niet aan het eind van de regeerperiode, die mevrouw Hoek noemde, maar op de langere termijn levert 
het zeker geld op.  
 
Mijn tweede opmerking gaat over zelfredzaamheid in vrijwilligersbeleid. Ik ben blij met wat wethouder 
Verkroost zei over het vrijwilligersbeleid. Ik weet dat hij druk bezig is met vrijwilligers en dat hij een 
enorme inzet daarbij heeft. Ik begrijp ook dat je voor een feest, zoals in de vorige gemeente, nooit alle 
vrijwilligers kunt uitnodigen in de nieuwe gemeente. Wij zitten te wachten op creatieve oplossingen. 
De vrijwilligers willen niet allemaal naar een feest. Sommigen zeggen zelfs dat het helemaal niet nodig 
is. Zij willen waardering. Dat zijn belangrijkere dingen.  
 
De derde opmerking gaat over participatie, genoemd door wethouder De Groene. Ik heb zelf het 
woord participatie niet genoemd. Dat is natuurlijk een van de zaken waar ook wij achter staan. Hij 
sprak nog over kil saneren, een opmerking die een van mijn collega's heeft gebruikt. Ik heb het niet 
genoemd. Ik heb wel genoemd 'verschraling van het sociale gezicht van de gemeente'. Daarbij gaf de 
wethouder aan dat de bezuinigingen, ook in de tweede ronde, komen vanuit de expertgroepen of 
vanuit de voorzitters van de expertgroepen. Daarmee ben ik het voor een groot deel eens, maar het 
college behoudt natuurlijk de verantwoordelijkheid voor die bezuinigingen. Het college kan zich 
natuurlijk nooit verschuilen achter voorstellen van de expertgroepen.  
 
De heer Roetman: Mevrouw de voorzitter. Er zijn twee moties waarop ik terug wil komen. Dat betreft 
de motie over de gemeentepagina. Er zit in de gemeentepagina – ik moet eigenlijk gemeentepagina's 
zeggen – een tweedeling. Er is een deel waarvan wij moeten stellen dat het zonder meer verplicht is 
dat de gemeente dit medium gebruikt om te communiceren. Dat is wat wij maar even de linkerpagina 
moeten noemen. Er is ook een rechter pagina, die van een aard is waarbij je wel informeert, maar niet 
verplicht bent om dat te doen. Het heeft wel een zinvol informatief karakter. Als wij dan kijken naar wat 
wij aan bezuinigingsmaatregelen hebben moeten nemen, dan blijft bij mij de vraag of het wellicht 
mogelijk is bij een volgende ronde voor afspraken met dagbladen te kijken naar bijvoorbeeld een 
halvering, waarbij wij wel tegemoetkomen aan de verplichtingen en waarbij wij wel zinvolle informatie 
blijven verstrekken, maar waarbij wij misschien iets sneller verwijzen naar een internetpagina, waarop 
meer informatie valt te vinden.  
 
De heer Van Liempdt: Bij interruptie. Ik nodig de heer Roetman derhalve uit. Hij heeft natuurlijk 
volkomen gelijk. Dat was ook een onderdeel van mijn betoog. € 30.000 is op dit moment het 
bestandsdeel van die € 155.000 dat de gemeentepagina kost. Die € 30.000 gaat over de verplichte 
mededelingen, verleende bouwvergunningen, et cetera. Overigens is het zo dat in heel veel 
gemeenten de krant die zaken voor niets publiceert, want zij zijn dolblij dat een gemeente die 
bepalingen in hun krant zet. Dat levert namelijk extra adverteerders op. Ik nodig de heer Roetman uit 
voor die overige € 125.000 zo meteen via een korte schorsing een nieuwe motie in te dienen. Dan 
wordt mijn motie wellicht verbouwd tot een motie van ons, waarin wij niet € 155.000 bezuinigen, maar 
een gedeelte van de € 125.000, waarover de heer Roetman het net had. Graag verneem ik of hij die 
uitnodiging aanneemt.  
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De heer Roetman: Mevrouw de voorzitter. Ik wil ook terugkomen op motie M11 over de U-pas. In de 
laatste alinea van de reactie van het college staat: "Alternatieven zijn niet mogelijk, omdat er geen 
mogelijkheden zijn om af te wijken van wettelijke kaders." Wat mij dan bevreemdt is de zin die daarop 
volgt en wat de toegevoegde waarde daarvan is: "Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn binnen de 
financiële kaders geen alternatieven mogelijk." Als het wettelijk niet mogelijk is om iets te doen, dan be
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lijkt het mij ook niet relevant om vast te stellen dat er geen financiële mogelijkheden zijn. Je kunt wel 
iets toevoegen over een minimum dat is voorgeschreven, waarvoor je misschien geen financiële 
mogelijkheden denkt te hebben, maar die misschien toch te vinden zijn.  
 
De heer Roos: Mevrouw de voorzitter. Toen wethouder Ploeg voor de tweede keer in de eerste termijn 
nog even terugkwam, omdat hij een paar dingen vergeten was, dacht ik: "Ja, nu komt het." Ik had 
namelijk de suggestie gedaan om bij de volgende begroting de structuur … . U weet het weer? 
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Op twee moties wil ik nog even reageren. Dat is in de 
eerste plaats de motie over de gemeentepagina. De uitleg van het college is duidelijk. 2014 lijkt meer 
mogelijkheden te gaan bieden. Wellicht kunnen er in 2013 meevallers gemeld worden bij de 
bestuursrapportages, maar wij willen het op zich laten zoals het nu is. Wij willen wel de oproep doen 
om te kijken waar er bij dit soort zaken bespaard kan worden. Dat zullen wij uiteraard ondersteunen. 
Dat zien wij dan volgend jaar ook gebeuren, als dat mogelijk is en zeker in 2014, zoals is aangegeven, 
structureel. 
Dan de motie over de businesscase van de fractie van de VVD. Er zijn over veiligheid ook andere 
moties ingediend. Onze motie roept heel nadrukkelijk op om de businesscase af te wachten. Dat is 
ook precies wat wij zullen doen met de andere moties. Wij ondersteunen zeker het vergroten van de 
veiligheid, maar wij willen heel graag de businesscase over de boa's zo snel mogelijk uitgewerkt zien. 
Op basis van een goed uitgewerkt stuk kunnen wij dan een gefundeerde beslissing nemen.  
 
De heer Van der Kaaij: Bij interruptie. Een vraag aan de heer Masteling. Hij zet ook in dit geval weer in 
op een businesscase. Hij weet volgens mij als geen ander dat er heel veel soorten businesscase 
aanpakken bestaan. Wat wij als Stichtse Vecht hierin missen, zijn de kwalitatieve aspecten. Ook dit is 
weer een verhaal dat puur over geld gaat. Er zit een aanname in dat geld evenredig is met inzet van 
extra boa's en dat dit evenredig is met het leveren van extra veiligheid. Het is eigenlijk puur een 
kosten-batenanalyse. Waarom pleit u in dit verhaal niet voor een maatschappelijke kosten-
batenanalyse, een andere, uitgebreidere vorm van een businesscase?  
 
De heer Van Liempdt: Mijnheer Masteling, op termijn het college het plan laten uitwerken? Er zijn drie 
surveillanten minder vanaf 1 januari. De VVD in dit college heeft veiligheid als topprioriteit. Mijn 
verkiezingsprogramma spreekt er ook over: "Veiligheid topprioriteit. Stichtse Vecht bij de Top-5 
veiligste gemeenten." Vindt u het ook niet onverkwikkelijk dat op 1 januari 2013 er een veiligheidsgat 
ontstaat: drie surveillanten minder. Moeten wij niet, totdat het college de plannen klaar heeft, de 
handen ineen slaan om voor een maatregel te zorgen dat, het veiligheidsgat, achtergelaten door het 
verdwijnen van een aantal surveillanten, opgevuld wordt als wij veiligheid als topprioriteit hebben? Wat 
vindt u daarvan? 
 
De heer Živković-Laurenta: Ook een vraag aan de heer Masteling over het opstellen van een 
businesscase.Ik vraag mij af wat er verandert door het aannemen van deze motie of het nie 
aannemen van deze motie. Volgens mij, als wij de motie niet aannemen, gaat de businesscase alsnog 
gewoon door. Ik neem aan dat de spoedigheid van zo'n businesscase, mede door het verhaal van de 
heer Van Liempdt, wel degelijk gegarandeerd is en dat het college de businesscase wel degelijk snel 
wil afronden. Ik vraag mij af waarom wij die motie persé moeten aannemen. 
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik begrijp nu hoe moeilijk het is om als college achter de 
tafel zitten. Je wilt reageren, maar je moet wachten. Uiteindelijk mag je dan …. 
 

 p a g i n a  3 4  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
6 

no
ve

m

20
12

d
/

34

be
r 



 

De voorzitter: Dan moet u zich voorstellen hoe het als voorzitter en portefeuillehouder is. Ik had wel 
drie keer zelf al antwoord willen geven, maar ik beheers mij. 
 
De heer Masteling: Petje af, mevrouw de voorzitter. Niet een voorwaardelijke pluim. Een echte pluim.  
De hr Van der Kaaij vraagt of er ook kwalitatieve zaken komen in de businesscase of dat het alleen 
over geld gaat. Dit gaat nu juist absoluut nie over geld. Dit gaat over kwalitatieve zaken. Wij willen een 
veilige gemeente. Wij willen in de top 5 van de provincie staan qua veiligheid. Dus dit gaat over veel 
meer dan over financiën. Wij hebben het dit moment echter over de begroting en uiteindelijk heb je het 
dan ook over financiën, maar het is en kwalitatief een veiliger gemeente en financiën; het moet wel 
betaald worden uiteindelijk.  
 
De heer Van der Kaaij: Bij interruptie.  
 
De voorzitter: Ik stel voor de heer Masteling even zijn betoog af te laten maken.  
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Daar ben ik het mee eens.  
Dan de termijn. Dat is eigenlijk een combinatie van de volgende twee vragen. Wat verandert er door 
deze motie? De oproep, met name het tweede besluit uit de motie, is dat wij het college oproepen de 
businesscase zo snel mogelijk op te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Toch ter interruptie. Mijnheer Masteling, u zit in de grootste 
coalitiepartij. Gelooft u nou dat het college dan een half jaar gaat zitten wachten om dat te doen 
 
De voorzitter: Mijnheer Druppers, wilt u de heer Masteling zijn verhaal laten afmaken? 
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Nu twijfel ik of ik mag reageren op wat er net gezegd is.  
 
De voorzitter: Ik helaas nog niet. 
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Dus is dit een ondersteuning van het college en een 
oproep aan het college om dit zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, om het gat waarover de heer 
Van Liempdt spreekt, niet te laten ontstaan en als het mocht ontstaan, het zo klein mogelijk te laten 
zijn. Dat is nu precies wat er verandert door deze motie. Ja, wij willen zo snel mogelijk die 
businesscase op tafel hebben. Dat is de oproep aan het college. Dan ben ik blij dat wij dat als grootste 
partij in deze raad mogen ondersteunen, omdat het onze motie is. Ik hoop ook van harte dat er gehoor 
aan wordt gegeven en het positief te zien dat in de reactie van het college staat dat het college deze 
motie wil overnemen.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ik blijf zitten met mijn vraag. De achterliggende 
gedachte bij dit verhaal is dat geld, dat ingezet wordt voor een aantal boa's, de veiligheid vergroot. De 
integrale benadering – veiligheid gaat ook over sociale structuren – zie ik in dit verhaal niet terug. Als 
ik het allemaal om mij heen hoor, wordt dit een herhaling van zetten en opmerkingen. 
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een reactie op de woorden van de heer Masteling. Hij 
wil net als mijn partij een veilige gemeente, alleen wil mijn partij dat op 1 januari 2013. Wellicht krijgen 
wij zo de keiharde garantie van het college voor de plannen en de businesscase. Daarop kom ik zo in 
de tweede termijn nog terug, want daar zitten wat haken en ogen aan. 
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De voorzitter: Dit ís de tweede termijn. 



 

 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dit is nog mijn antwoord na de interruptie op de heer 
Masteling.  
 
De voorzitter: Nee, u mag gelijk verder gaan. Dat is wel zo praktisch. 
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dus, mijnheer Masteling, hoe denkt er nu over? En, 
voorzitter, hoe denkt u erover? Is het zo dat op 1 januari uw plan om de boa's in te stellen, een feit is? 
Als het niet zo is, mijnheer Masteling, bent u dan bereid dat risico te nemen? Topprioriteit veiligheid: 
dat is beloofd. Als op 1 januari het plan van het college er niet is en er dus geen oplossing is, bent u 
dan bereid dat risico te nemen? Dan ontstaat er inderdaad, waarover u het met mij eens was, een 
veiligheidsgat.  
 
Voorzitter, u zegt dat u in de toekomst wij naar de raad toe komt. Wanneer heeft u dat dan klaar? Ik 
heb vanmiddag met een aantal boa's gesproken. Boa word je niet zomaar. Dat is een redelijk 
intensieve opleiding, die kost geld en daar heb je een verklaring van goed gedrag voor nodig. Die heb 
je waarschijnlijk twee keer nodig: een keer voordat je aangenomen wordt op de cursus en een keer op 
het moment dat je daadwerkelijk examen doet. Er gaat wat tijd overheen. Een verklaring van goed 
gedrag is maar een half jaar geldig, zoals u wellicht weet. Dat wil zeggen, en daarover spreek ik mijn 
zorgen uit, dat het niet zomaar geregeld is. Als u dan die boa's gerekruteerd hebt via 'social return', 
aanstelt, hoe bent u dan voornemens dat te gaan doen? Doet u dat zelf? Er zit namelijk een heel stuk 
nazorg en zorg bij boa's. Boa's op straat kunnen bedreigd worden. Zij worden ook bedreigd in de 
praktijk. Het is niet gemakkelijk om boa te zijn. Dat is het enige wat ik u wil zeggen. Doet u dat zelf of 
wilt u dat via een bedrijf doen? Als u het via een bedrijf gaat doen, dan komt u weer bij mijn motie uit 
om dat veiligheidsgat op te vullen. Daarover zou ik u graag nog wat nader horen.  
Wat betreft de dekking: er is gezegd dat er geen dekking is. Ik betrek dat ook even op mijn motie. Ik 
had een dekking, de VAR. Ik probeer straks nog met de heer Roetman tot een nieuwe motie daarover 
te komen.  
 
De heer Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag nog even reageren op het antwoord 
van de heer Masteling, maar als hij eerst nog moet reageren op alles wat de heer Van Liempdt zegt, 
dan … . 
 
De voorzitter: De heer Masteling hoeft hier niet meer op te reageren. Anders ga ik toch even zeggen, 
ondanks dat ik portefeuillehouder ben, dat wij er heel veel over gewisseld hebben en dat het 
misschien handig is om even het antwoord van de portefeuillehouder af te wachten.  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik stel mijn vragen ook aan u. Mijn vraag aan de heer 
Masteling had ik afgerond: is de VVD bereid dat veiligheidsgat voor haar rekening te nemen? 
 
De voorzitter: Nu grijp ik wel in. Ik heb er bezwaar tegen dat u allemaal, althans een deel van u, nu net 
doet alsof er een enorm veiligheidsgat gaat ontstaan. Daarmee zet u iedereen op het verkeerde been. 
Ik zal er straks nader op ingaan. 
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dan hoop ik dat u dat gevoel weg kunt nemen. Als er op 
1 januari namelijk geen oplossing is, dan hebben wij drie surveillanten minder. Als u zegt dat dat geen 
veiligheidsgat is, wat hebben die drie surveillanten de afgelopen jaren dan gedaan? Ik ben zeer 
benieuwd naar uw uitleg zo meteen.  
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De gemeentepagina in de VAR. Ik heb de heer Roetman de hand gereikt om samen die motie te 
versleutelen. Ik vind het een belangrijke motie. Zeker in deze tijden ga je niet € 125.000 uitgeven voor 
doublures in de VAR. Ik heb ze al eerder laten zien. De journalistiek, de pers, schrijft bepaalde 
artikelen en de gemeente print die nog een keer extra op haar € 125.000 per jaar kostende pagina. 
Absoluut nergens voor nodig. En de € 100.000 die vorige week is weggegooid, komt die dan ook nog 
een beetje terug? Ik ben zeer benieuwd.  
 
Ik vraag hoofdelijke stemming over de motie over Sinterklaas. Drie dorpen zijn samengegaan in 
Stichtse Vecht. Sinterklaas is een waar volksfeest. Het college heeft het besluit genomen om 
Sinterklaas te typeren als een commercieel feest. Wij zijn het daar principieel niet mee eens. Wij 
vragen dan ook een geringe waarderingsbijdrage voor de vrijwilligers – het zijn allemaal vrijwilligers –
 die de Sinterklaasintochten verzorgen. Wij vragen om elk dorp, elk voormalig dorp, vijftienhonderd 
magere eurootjes te schenken. Als u een dekking wilt, doe dan € 4500 minder in de VAR. Als u een 
dekking wilt, zet dan de veiligheidsgelden in, mijnheer Masteling, die u in de algemene reserve wilt 
laten terugvloeien totdat het college klaar is met zijn businessplan.  
 
Mevrouw Vis: Mevrouw de voorzitter. Onze fractie wil graag wat zeggen over twee moties. Dat is eerst 
motie M4, de businesscase boa's. Inhoudelijk zijn wij het eens met deze motie, maar wij hebben een 
opmerking bij het derde aandachtstreepje van het besluit. Daar gaat het om de aanvullende financiële 
middelen, mochten die nodig zijn, enzovoort. Wij hebben er wat problemen mee als de zin zo blijft 
staan, want mocht dat het geval zijn, dan willen wij kunnen afwegen hoe dat zich verhoudt tot andere 
wenselijke voorzieningen. Daarbij denken wij dan bijvoorbeeld aan de bibliotheek. Wij hadden er dus 
graag een regeltje achter willen hebben, zo van: in afweging met andere wenselijke voorzieningen.  
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Het is een heel goede aanvulling. Daarmee zouden wij het 
volledig eens kunnen zijn.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ik begin hoofdpijn te krijgen. Wij hebben het hier over 
moties. Wij hebben het hier over stukken, die de hele avond al op tafel liggen en waar ik ook al de 
hele avond de reactie van het college bij heb. Het college neemt de motie over. Waar hebben wij het 
nog over? Wij zitten hier voor de bühne nu al een uur lang te praten over moties, waarvan allang is 
aangegeven wat het college ermee wil.  
 
Mevrouw Vis: Mijnheer Druppers, wij weten dat het college dit overneemt. Ik had er ook een 
stemverklaring van kunnen maken. Ik wil echter nu even inbrengen dat wij het inhoudelijk hiermee 
eens zijn, maar met deze aanvulling. Dat was dat. 
 
De heer Druppers: Ter interruptie. Als die toevoeging er komt, zeg ik tegen de heer Masteling, trekt u 
dan gewoon uw motie in. Dan wordt er namelijk niets anders gezegd dan het college heeft toegezegd.  
 
De voorzitter: Met deze opmerking beëindig ik de hele discussie over de boa's. Het lijkt mij verstandig 
dat eerst de portefeuillehouder hierop reageert, anders kunnen wij het er nog wel twee uur over 
hebben. 
 
Mevrouw Vis: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben nog een opmerking bij motie M7 van Groep Frank 
van Liempdt DVV. Wij zijn het inhoudelijk met deze motie eens. Wij vinden de motie echter wat 
prematuur. Eigenlijk willen wij vragen of de heer Van Liempdt deze motie wil aanhouden. Wij vragen 
zeker niet om de motie in te trekken. Wij willen eerst de beheerplannen afwachten.  
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De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat gaat over de motie Toezicht op aannemers. In 
principe zegt mevrouw Vis dat zij de motie wil steunen, maar liever over een week, mocht het college 
niet … . Ik zal dat in overweging nemen. Ik vind dat een helder punt.  
 
De heer Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Eindelijk kan ik een reactie geven op de woorden 
van de heer Masteling. Hij zei dat hij met zijn motie het college ertoe wil bewegen zo snel mogelijk met 
een businesscase te komen. Ik had eigenlijk verwacht dat het college dat al deed. Als het college 
zegt, dat het zo snel mogelijk komt met een businesscase, dan lijkt mij de motie overbodig.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Deels gaat zo'n agendapunt ook over 
verwachtingenmanagement. Ik zie toch vooral een vraag- en antwoordspelletje, terwijl wij meer het 
beeld hadden dat dit over debat en dialoog moet gaan. Zo zijn wij er zowel vorig jaar als dit jaar 
ingestapt: een handreiking doen, een hand uitsteken. Dat hebben wij vorig jaar gedaan door als enige 
oppositiepartij voor de coalitiebegroting te stemmen. Wij hebben echter het gevoel dat die uitgestoken 
hand toen niet aangenomen is. Dat is een keuze. Wij constateren dat, niet rancuneus, het is gewoon 
een feit.  
Wij zien dat de wethouder Financiën nog een keer een uitleg geeft dat de financiële positie van de 
gemeente behoorlijk op orde is. Prima. Wat ons betreft is dat een kwart van het verhaal. 
Duurzaamheid, de drie P's: 'People, Planet, Profit'. De 'profit' is in orde. 'People en Planet' – de balans 
daarmee – is wat ons betreft gewoon niet in orde. De vierde P die wij tegenwoordig hanteren, is van 
participatie. Daar zien wij ook nog grote verbetermogelijkheden.  
Het doet ons deugd dat wethouder Verkroost de motie over de term zelfredzaamheid omarmt. Ook 
aardig wat coalitiepartijen hadden er vragen en opmerkingen over. Dat doet bij ons dan weer de vraag 
rijzen, nu wij toch in een vraag- en antwoordsetting zitten, met welk beeld van zelfredzaamheid hij op 
3 januari 2011 zijn handtekening heeft gezet onder deze coalitieterm? 
Op korte termijn blijven wij positief en hopen en verwachten dat met name het CDA, D66 en Het 
Vechtse Verbond een positieve invloed gaan uitoefenen op het coalitiehandelen.  
 
Dat brengt ons bij de moties. Motie M1 van Het Vechtse Verbond over het begrip zelfredzaamheid. Ik 
heb net al even gezegd dat het wat ons betreft een goede motie is. Het liefst hebben wij er een 
uitbreiding bij: zowel het woord zelfredzaamheid als de term 'social return' uitwerken bij de 
overwegingen en bij het besluit. Wij komen in de schorsing even bij elkaar en anders maak ik er even 
een aparte motie van. 
Dan motie M4, de businesscase. Wilt u dat ik er nog tien minuten iets over zeg of kunt u zonder onze 
…. ? 
 
De voorzitter: Het lukt wel zonder. Ik kan bijna raden wat u denkt.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. OK. Ik hoor wel vaker dat in te schatten is wat wij 
denken en wat wij willen. In het overnemen van ons gedachtegoed zit nog een verbeterslag. Dat wil ik 
hier toch in overweging geven.  
Motie M8 van Het Vechtse Verbond, de klassieker. Sympathiek.  
De PvdA Stichtse Vecht over de U-pas: wij snappen heel goed waarom deze motie er ligt. Weliswaar 
wijst de fractie van de VVD op de compensatieplicht die de gemeente heeft. Wij kennen allemaal de 
theorie. Wat wij echter gewoon zien in de uitstraling en ook in wat wij horen op straat: het geloof en 
het vertrouwen van de burgers dat het goed werkt in deze gemeente, is gewoon laag. Ik kan mij dus 
heel goed voorstellen dat zo'n motie dan tot stand komt. Wij zullen, ook vanwege die beeldvorming 
richting burgers, de motie steunen.  
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De hele serie moties van Groep Frank van Liempdt DVV is volgens mij budgettair neutraal uit te 
voeren als je een deel van de gemeentelijke pagina inlevert. Dan kun je heel veel Sinterklazen inhalen 
en een stukje boa doen. Dus volgens mij, als je die moties alle zes tegelijk beschouwt, zou het college 
die zo kunnen overnemen en is er zo ook een dekkingsvoorstel bij.  
 
De heer Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben in de eerste termijn al vrij duidelijk gemaakt 
dat wij dit niet een tijd vinden om piketpaaltjes te slaan en moties en amendementen en wensenlijstjes 
in te dienen. Zoals in de eerste termijn is aangegeven, maken wij ons grote zorgen over de 
toekomstige financiën. Dat betekent ook dat wij elke motie zullen beoordelen op die grond. Wij zijn 
nog wel benieuwd welke moties uiteindelijk in stemming worden gebracht. Dat is meer een praktisch 
punt. Worden moties die overgenomen zijn, nog steeds in stemming gebracht? 
 
De voorzitter: Dan hebben wij iedereen gehad. Ik wil voorstellen dat het college even kort reageert en 
dat wij daarna tien minuten schorsen, zodat u nog even kunt nadenken over wat er allemaal gezegd 
is. Ook het college kan die schorsing nog even benutten. Dan kunt u ook nog nadenken, als moties 
overgenomen worden, of u moties wilt intrekken. Daarna inventariseer ik wat er uiteindelijk met de 
definitieve moties en amendementen gebeurt. Is dat voor iedereen akkoord? 
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. Zou het college dan ook meteen 
kunnen reageren op het voorstel om motie M1 van Het Vechtse Verbond uit te breiden met de term 
'social return'? Als die motie zo overgenomen wordt, bespaart mij dat schrijfwerk.  
 
De voorzitter: Dat is misschien iets wat in de schorsing besproken zou kunnen worden met de indiener 
van de motie.  
 
Mevrouw Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn er geen voorstander van dat dat in onze motie 
meegenomen wordt, omdat het in onze beleving twee verschillende dingen zijn. 
 
De voorzitter: Dat is helder.  
 
Wethouder Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De heer Roos had nog een antwoord van mij tegoed op zijn 
vragen over de inrichting van de begroting. Ik kan mij die vraag inderdaad goed voorstellen, maar ik 
stel ook voor dat ik dit bespreek met de auditcommissie, want die is bezig met een constante 
verbetering van het product begroting.  
Dan iets over toezicht op aannemers. Met de reactie van het college bedoelen wij ook echt dat wij 
eerst moeten praten over de beheerplannen en de wijze waarop daarop toezicht uitgeoefend kan 
worden. Volgens mij komt het spreken over toezicht beter tot zijn recht op het moment dat wij in de 
werksessie over de beheerplannen spreken.  
Dan een laatste punt. De heer Van Liempdt gaf aan dat de veiligheidsgelden in de algemene reserve 
gestroomd zijn. Dat is feitelijk onjuist. Het is gewoon ingezet als dekkingsmiddel. 
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Wethouder Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Een eactie voor de heer Druppers. Ik denk dat wij elkaar 
prima verstaan. Wij beiden, uw fractie en het college, staan echt met de voeten in de klei waar wij 
daadwerkelijk die vrijwilligers tegenkomen. Die individuele geluiden van vrijwilligers horen wij absoluut 
daarin. Dat is voor ons een signaal om gewoon die rode draad daarin te zoeken. Dat betekent dat het 
vrijwilligersbeleid wat ons betreft centraal staat en dat wij zeer zeker op zoek zijn naar die waardering. 
Vervolgens moeten wij die overbelasting van vrijwilligers voorkomen, anders zit er een afbreukrisico 
in. Daarna, zoals wij in de visie Samen sterk in Stichtse Vecht hebben afgesproken, zullen de 
professionals die in wijkteams aan de gang gaan op een andere manier moeten gaan samenwerken be
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met de vrijwilligers. Dat zijn dingen waar wij de komende periode uitgebreid op terugkomen. Ik hoop 
dat wij dan met al onze voorbeelden echt de rode draad vinden en dat wij niet alleen individuele 
casussen van mensen hebben, maar dat wij zorgen dat wij een goed beeld schetsen voor onze 
burgers en dat daarbij niemand in de knel komt.  
Dan naar de heer Van Liempdt over Sinterklaas. Ja, wij hebben daarover een duidelijk verschil van 
mening. De heer Van Liempdt heeft het over drie keer € 1500, in de drie voormalige gemeenten. Op 
veel meer plaatsen wordt Sinterklaas binnengehaald. Dus ik denk dat het gewoon geen goed voorstel 
is. Het gaat niet alleen om de drie hoofdkernen; er zijn er nog veel meer. Wat het college betreft … 
 
De heer Van Liempdt: Bij interruptie. De heer Verkroost moet de motie goed uitleggen.  
 
De voorzitter: Nee, dat sta ik nu niet toe.  
 
Wethouder Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Wij zullen het daarover niet eens worden.  
Dan de heer Van der Kaaij van Duurzaam Stichtse Vecht. Ik heb op 3 januari 2011 geen handtekening 
gezet. Ik denk dat hij die vraag aan de verschillende partijen van de coalitie heeft gesteld. Hij deed het 
voorkomen als …  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een punt van orde. 
 
De voorzitter: Ik maak even dit rondje af. 
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Het was een vraag aan de coalitiepartijen. Het bleef 
echter zo stil. 
 
Wethouder Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Dan hebben wij het goed begrepen. 
Ten slotte de vraag van de heer Van der Kaaij om 'social return' te koppelen aan alles wat wij gezegd 
hebben over het omzien naar elkaar, samenredzaamheid, enzovoort. Dat lijkt mij geen goed idee. Ik 
denk dat het best een punt is om 'social return' eens verder uit te werken. Daarover komen wij dan 
met elkaar te spreken. Laten wij de zaken echter goed gescheiden houden. Zoals mevrouw Hoek het 
al aangaf, is het correct. Laten wij die motie op die manier uiteindelijk van een goed antwoord 
voorzien.  
 
Wethouder De Groene: Mevrouw de voorzitter. Er is een vraag gesteld door de fractie van 
GroenLinks. Ik ben het volstrekt met de heer Paul eens als hij zegt dat de verantwoordelijkheden van 
het college en de raad niet veranderen doordat je participatie toepast. Daar vinden wij elkaar helemaal 
in. Dat was ook de intentie. Ik wil mij er dan ook helemaal niet achter verschuilen, maar het ging mij 
om de intonatie van enkele partijen bij voorstellen die overgenomen zijn vanuit de participatie.  
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Wethouder Van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik heb aangegeven dat ik die 
inspanningsverplichting, zoals ik ook in de werksessie al heb gezegd, zou willen doen. Er wordt nu 
echter weer een element ingebracht van de € 45.000 die wij dit jaar overhouden, al is het jaar nog niet 
voorbij. Dat zijn juist gelden die wij niet kunnen inzetten voor die groep. Die gelden mogen wij alleen 
maar inzetten voor het minimabeleid en daarvoor zijn nu juist die regels tot 110%. Qua inhoud en qua 
inspanning zegt ik volmondig ja. Ik zal proberen met partijen, sportclubs, ondernemers, et cetera, te 
kijken of wij voor de doelgroep tussen de 110% en de 125% oplossingen kunnen vinden. Ook 
mevrouw Van Doesburgh heeft daarvoor een aantal suggesties gedaan. Ik denk dat het belangrijk is 
dat inzichtelijk te maken voor de gebruikers ervan. Wij zullen erop wijzen dat als zij buiten de boot 
vallen, dat er toch nog mogelijkheden zijn om dat aan te geven. Ik denk dat dit voldoende is binnen de be
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mogelijkheden die ik heb. Als er echter wordt verwezen naar gelden die ik zou moeten inzetten, maar 
die ik niet mag inzetten, dan kan ik dat natuurlijk niet ondersteunen.  
 
De voorzitter: Tot slot als portefeuillehouder. Ik als portefeuillehouder en wij als college zijn natuurlijk 
blij dat u allemaal veiligheid oprecht een warm hart toedraagt. Ik ben blij te constateren dat ik met de 
heer Druppers op één lijn zit in wat wij straks beogen met Toezicht en handhaving. Natuurlijk gaat het 
om kwaliteit. Dat is het belangrijkste. Daarnaast kijken wij, als er mogelijkheden zijn om mensen een 
opleidingskans te bieden, of dat kan. De businesscase bestaat echter uit meer dan dat. Wij gaan ook 
op zoek naar een verdienmodel. Wij gaan kijken hoe wij met bestuurlijke boetes kunnen omgaan. De 
heer Druppers verwees nog naar een contact met een buurgemeente over Peppi's en Kokki's. Dat laat 
ik aan die buurgemeente. Ik weet niet welke gemeente het is. Ik weet wel dat wij met een 
buurgemeente in gesprek zijn, waarmee wij ook in de basiseenheid zitten, om te kijken of wij op dit 
gebied ook kunnen samenwerken. Dus als wij naar een nieuwe vorm van toezicht en handhaving 
gaan, dan kunnen wij misschien wel mensen delen. Dat willen wij met elkaar gewoon goed uitzoeken. 
Wij komen er in het eerste kwartaal van volgend jaar bij u op terug om dan iets goeds neer te leggen, 
waarbij het uitgangspunt is om te kijken of dat niks extra's kost. Mocht het anders zijn, dan wordt het 
ter besluitvorming aan u voorgelegd. Dan kunt u afwegen of u dat wel of niet wilt en of u het 
ambitieniveau dat wij dan voorleggen met een tandje wilt bijstellen. 
 
Nu wordt hier heel veel gesproken over een veiligheidsgat dat onmiddellijk ontstaat. Dat wil ik hier 
toch wel wegnemen. U moet namelijk bedenken dat het Rijk besloten heeft dat wij niet meer exogeen 
gaan financieren, maar dat de huidige politiecapaciteit de veiligheidstaak moet oppakken. Dat heeft 
het Rijk weloverwogen gedaan. Als ik kijk naar de berekeningen die zijn gemaakt voor de formatie bij 
de toedeling aan de nieuwe basiseenheden, dan moet ik constateren dat wij er niet slecht van 
afkomen en dat er zelfs nog drie surveillanten overblijven. Dan weten wij ook nog – dat vind ik wel 
positief – dat het nieuwe kabinet van plan is zelfs nog extra middelen beschikbaar te stellen. Mogelijk 
leidt dat tot nog meer capaciteit. Wij zitten dus straks in de nieuwe basiseenheid niet slecht in de 
capaciteit. Als het Rijk zegt dat het nu zelf als politie gaat oplossen en dat het niet meer via exogene 
financiering via gemeenten hoeft, dan houdt dat in dat het dat veiligheidsdomein waarborgt. Dat laat 
niet onverlet dat het college blij is dat u zegt nu wel te kijken hoe wij op vele terreinen toezicht en 
handhaving straks een plek kunnen geven met kwalitatief goede mensen. Daar gaat het hier om. Daar 
komen wij serieus bij u op terug. Dan gaan wij kijken hoe dat kan: kunnen wij op bepaalde middelen 
verdienen, kunnen wij samenwerken met buurgemeenten of misschien met meerdere buurgemeenten, 
kunnen wij eventueel mensen kansen bieden in een opleidingstraject? 
 
Wat betreft de motie over de gemeentepagina en de discussie daarover wil ik in herinnering roepen 
dat wij, ik meen twee raadsvergaderingen terug, een motie aan de orde hadden, waarbij wij deze hele 
discussie uitgebreid hebben gevoerd, waarbij ik alles heb beargumenteerd waarom het nu niet 
verstandig is om het bedrag naar beneden bij te stellen. Het lijkt mij niet zinvol die discussie nu 
opnieuw te voeren; dat hebben wij gedaan. Wij hebben een motie in stemming gebracht. U bent heel 
helder geweest over hoe u daartegen aankijkt. Vandaar dat wij op die voet verdergaan. Ik zeg wel dat 
daar waar het Rijk nieuwe mogelijkheden biedt, wij dat natuurlijk gaan volgen vanuit de pilot in Utrecht 
en wat het Rijk daarover uiteindelijk beslist. Als dat consequenties heeft voor 2014, dan komen wij bij 
u terug, want als je dat gaat doen via de elektronisch weg, dan zal daar ook iets voor geregeld moeten 
worden. Dat kan ook betekenen dat daarmee kosten gemoeid zijn. Dus dat wachten wij af en dan 
komen bij daar bij u op terug. 
 
Ik stel voor tien minuten te gaan schorsen.  
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De heer De Meer: Mevrouw de voorzitter. Moeten wij dan niet vooraf weten welke moties in stemming 
worden gebracht? 
 
De voorzitter: Nee, u heeft in de schorsing tijd om te kijken of u dingen wilt intrekken of dat u nog iets 
kwijt wilt bij een collegelid. Dan inventariseren wij daarna wat er overblijft aan moties en 
amendementen en dan gaan wij stemmen. 
Ik schors de vergadering. 
 
Schorsing van 22.13 uur tot 22.31 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Wij inventariseren of er nog wat gebeurt met moties en 
amendementen. De wethouder zou de schorsing nog gebruiken om naar de motie over de U-pas te 
kijken. Hij zal daarover een mededeling doen. Daarna kunt u een stemverklaring geven en dan gaan 
wij stemmen. 
 
Wethouder Van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Het college neemt de motie over de U-pas van de 
fractie van de PvdA over.  
 
De voorzitter: De heer Wisse zegt: dan trekken wij de motie in. Goed. Dat is motie M11. Laten wij dat 
goed administreren. Motie M11 is overgenomen en met die toezegging wordt de motie door de fractie 
van de PvdA ingetrokken. 
 
De heer Masteling: Mevrouw de voorzitter. Datzelfde geldt voor motie M4. Het college heeft 
aangegeven dat de motie wordt overgenomen. Op basis van die toezegging zullen wij de motie 
intrekken. 
 
De voorzitter: Motie M4, businesscase boa's, wordt ingetrokken.  
 
De heer Janssen: Mevrouw de voorzitter. De motie rondom veiligheid, motie M5, is niet overgenomen, 
maar wij trekken de motie wel in.  
 
De voorzitter: Motie M5 over veiligheid wordt ingetrokken.  
 
De heer Van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Motie M7 houden wij, op verzoek van Streekbelangen, 
aan. Wij blijven de motie belangrijk vinden en zijn blij dat Streekbelangen de motie ook belangrijk 
vindt. Wij wachten af wat het college ervan gaat vinden. 
Wat betreft de motie over de boa's, het zogenaamde veiligheidsgat, heb ik u horen zeggen: wij komen 
er goed van af. Ik heb u niet horen zeggen dat het veiligheidsniveau op1 januari 2013 blijft op het 
niveau dat het vandaag heeft. Die motie M6 handhaaf ik met klem. 
 
De voorzitter: Dus motie M7 over toezicht op aannemers houdt u aan. Motie M6 handhaaft u. Dat is de 
gewijzigde motie over particuliere bewaking.  
Ik neem straks de moties één voor één door en dan zeg ik nog even wat ermee gebeurd is.  
 
Motie M1, zelfredzaamheid, is overgenomen. Wilt u de motie in stemming brengen of trekt u hem in? 
 
Mevrouw Hoek Mevrouw de voorzitter. Ik wil de motie graag in stemming brengen. Dat hoeft niet 
hoofdelijk.  
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De voorzitter: Dat is motie M1 over de zelfredzaamheid.  
 
De heer Živković-Laurenta: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Ondanks dat wij vinden dat 
het college prima werk doet door deze motie over te nemen, gunnen wij mevrouw Hoek deze motie. 
Dus wij zijn voor de motie.  
 
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad hierna motie M1 bij handopsteken. 
 
De voorzitter: Motie M2 over de gemeentepagina. Ik breng de motie in stemming.  
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M2 bij handopsteken. Voor de motie hebben 
gestemd de fracties van Maarssen 2000, Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van Liempdt DVV.  
 
De voorzitter: Dan kom ik bij motie M3 over herindeling.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Op dit ogenblik overbodig. Dus tegen.  
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M3 bij  handopsteken. Voor de motie heeft 
gestemd de fractie van Groep Frank van Liempdt DVV.  
 
De voorzitter: Dan is aan de orde motie M6, de bewaking. 
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Hoezeer wij het ook eens zijn met de strekking van de 
motie, zullen wij toch tegenstemmen omdat de dekking ontbreekt.  
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M6 bij handopsteken. Voor de motie heeft 
gestemd de fractie van Groep Frank van Liempdt DVV.  
 
De voorzitter: Motie M8, doortrekken lijn 122, is overgenomen door het college. Trekt u de motie in? 
 
Mevrouw Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik vind het toch leuk de motie in stemming te brengen.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Eén buslijn uit het verband halen, 
past niet bij ons gedachtegoed.  
 
Zonder hoofdelijke stemming aanvaardt de raad motie M8 bij handopsteken. Tegen de motie heeft 
gestemd de fractie van Duurzaam Stichtse Vecht.  
 
De voorzitter: Dan motie M9, RTV Stichtse Vecht. 
 
De heer Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. Wij zijn zonder meer voor 
dekking in de hele gemeente van RTV Stichtse Vecht, alleen voor deze motie geldt ook dat er geen 
dekking is en budget dat gereserveerd wordt. Wij kunnen niet voorstemmen. Wij hebben ook goede 
notie genomen van de opmerkingen over de wijzigingen in de Mediawet. Op dit moment zijn wij tegen 
de motie.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Ook een korte stemverklaring. Ik wil mij aansluiten bij de 
woorden van de vorige spreker. Ik wil nog even meegeven, en misschien kan de media er aandacht 
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aan besteden als zij hier toch een stukje over schrijven: via RTV Stichtse Vecht kun je ook op de knop 
'Kijk live' klikken. Dus op dit moment tegen.  
 
De heer Paul: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. Wij zijn het eens met de strekking, 
maar op dit moment tegen, omdat er geen dekking is.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van de heer 
Druppers. Wij zijn tegen.  
 
Zonder hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M9 bij handopsteken. Voor de motie hebben 
gestemd de fracties van Groep Frank van Liempdt DVV en Maarssen Natuurlijk!. 
 
De voorzitter: Dan is aan de orde motie M10 over Sinterklaas. Er is hoofdelijke stemming gevraagd.  
 
De heer Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik zou graag de raadszaal willen verlaten vanwege mijn 
functie in de stichting Sinterklaas.  
 
(De heer Noltes verlaat de vergqadering.) 
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Voordat wij de volgende motie in stemming brengen, 
moeten wij de heer Noltes terugroepen. Het is in het verleden wel eens fout gegaan en dat mensen op 
de gang bleven. 
 
De voorzitter: Dan doen wij uiteraard. 
Wij beginnen de hoofdelijke stemming bij nummer 5, de heer Wisse. 
 
De heer Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij kunnen niet anders dan tegen zijn, hoewel het een 
sympathiek voorstel is. Gezien het feit dat de vroegere kernen niet allemaal in aanmerking komen 
voor deze beoogde subsidie, zijn wij tegen.  
 
Mevrouw Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij zijn tegen, met de stemverklaring dat wij het een 
sympathieke motie vinden. Wij scharen ons achter de woorden van de heer Wisse dat er te grote 
verschillen zijn tussen de voormalige gemeenten. Dat kan niet meer veranderd worden.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Het bevreemdt ons dat wij op een 
begroting van € 98 miljoen nu over een bedrag van € 1500 moeten stemmen. Wij doen een oproep 
aan het college hiermee creatief en constructief om te gaan en gewoon een oplossing te vinden. Wij 
zijn tegen.  
 
Na hoofdelijke stemming verwerpt de raad motie M10. Voor de motie hebben gestemd de heren Van 
Vossen, Druppers, Van Liempdt, mevrouw Rijsterborgh en de heer El Hafiani, Tegen de motie hebben 
gestemd de heren Wisse, Veldhuijzen, De Meer, mevrouw De Kruif, de heer Paul, mevrouw Van 
Doesburgh, de heren Van den Bosch, Roetman, Roos, mevrouw Veneklaas, de heer Scherpenzeel, 
mevrouw Zeldenrust, de heer Van Nieuwenhoven, mevrouw Hoek, de heren Portengen, Masteling, 
Živković-Laurenta, mevrouw Hogeveen, de heren Janssen, Rehbock, Van der Kaaij, Westra, mevrouw 
Vis en de heer Bootsma.  
 
(De heer Noltes komt ter vergadering.) 
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De voorzitter: Dan breng ik de bestuursrapportage in stemming.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een stemverklaring. Wij vinden het vreemd – het is niet 
anders – dat het voorstel niet in tweeën is geknipt. Wij zijn tegen beide voorstellen.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter .Wij willen uitspreken, net als vorig jaar, graag in 
dialoog te willen blijven met coalitie en college. Nu zijn wij tegen.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de 
fracties van Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Groep Frank van Liempdt DVV en Duurzaam Stichtse 
Vecht geacht worden tegengestemd te hebben. 
  
De voorzitter: Dan breng ik de begroting in stemming.  
 
De heer Druppers: Mevrouw de voorzitter. Een korte stemverklaring. Wij hopen dat wij over anderhalf 
jaar kunnen zeggen dat wij het fout hebben gehad. Wij stemmen nu tegen.  
 
De heer Wisse: Mevrouw de voorzitter. Wij kunnen niet anders dan refereren aan wat wij het 
afgelopen jaar hebben gezegd. Wij vinden vier wethouders voldoende. De bekende Cicero en zijn 
uitspraken. Wij kunnen niet anders dan tegen zijn. Ik zeg erbij dat er ook een aantal goede voorstellen 
in zit. Dan zou het voorstel opgesplitst moeten worden. Zo werkt het politieke systeem echter niet.  
 
De heer Van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Met dezelfde stemverklaring, namelijk dat wij graag in 
dialoog willen blijven, enzovoort. Wij zijn tegen.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met de aantekening dat de 
fracties van Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Maarssen Natuurlijk!, Groep Frank van Liempdt DVV 
en Duurzaam Stichtse Vecht geacht worden tegengestemd te hebben.  
 
De voorzitter: Dan mag ik u feliciteren. Wij hebben weer een aantal belangrijke beslissingen genomen. 
En op tijd.  
Voordat wij met elkaar een borrel drinken: een aantal van u heeft het compliment uitgesproken dat er 
zo enorm veel inzet door de organisatie is gepleegd. En dat door een organisatie die door de 
herindeling nog steeds in ontwikkeling is. Er zijn heel veel ambtelijke vertegenwoordigers aanwezig. 
Het lijkt mij goed, voordat wij klappen, dat zij zich even voorstellen. Dat is leuk voor straks bij de 
borrel. Dan kunnen wij met elkaar in gesprek gaan.  
 
(De ambtelijke vertegenwoordigers stellen zich voor. Applaus.)  
 
Sluiting. 
 
De voorzitter: Wel thuis voor straks. Ik sluit de vergadering.  
 
 
(Einde van de vergadering om 22.48 uur)  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2012.  
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