
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op dinsdag 30 oktober 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 
te Loenen aan de Vecht. 
 
 
 
Voorzitter Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier Jelle Hekman 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van ‘t Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, 

Marnix Veldhuijzen, Hetty Veneklaas  
ChristenUnie-SGP Wim van den Bosch, Ike Roetman  
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta  
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Samir El Hafiani, Harry Noltes, 

Gerry Rijsterborgh 
PvdA Ingrid Groenewegen, Franc Janssen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Han Lyre, Kathalijne de Kruif, 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, 
Elfride Zeldenrust  

Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Afwezig Rob Roos (Streekbelangen) 
 Warner van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter: Dames en heren, goedenavond allemaal. Ik heb een bericht van verhindering van de 
heer Van Vossen. De heer Roos is afwezig. 
 
2. Spreekrecht inwoners 
 
De voorzitter: wij beginnen zoals gebruikelijk met het spreekrecht van onze inwoners. We hebben 
vanavond drie insprekers. Allereerst over de motie Fairtrade die later deze avond op de agenda 
staat. Ik wil graag eerst het woord geven aan mevrouw Hesselink.  
 

 Pagina 1 van 30

 



 

Christijn Hesselink: hallo allemaal. Fijn dat ik hier de kans krijg om even wat toe te lichten. Ik kom een 
toelichting geven op de motie Stichtse Vecht Fairtradegemeente. Ik zit in het platform Stichtse Vecht 
Fairtradegemeente. Waarom is het zo belangrijk dat Stichtse Vecht gaat werken aan 
Fairtradegemeente? Ik ben Christijn Hesselink. Ik werk als vrijwilligster in de Wereldwinkel Maarssen 
en ik zet mij met heel veel plezier in voor fairtrade. Fairtrade draagt bij aan een eerlijke wereld en dat 
is iets dat ik heel belangrijk vind. Stichtse Vecht wil druk in de weer met de millenniumdoelen. Als 
praktische invulling van deze millenniumdoelen willen we ervoor kiezen te gaan voor de eervolle titel 
Fairtradegemeente Stichtse Vecht. Dus Stichtse Vecht als fairtradegemeente. Hiermee maak je als 
gemeente een statement. Stichtse Vecht wil een eigen steentje bijdragen aan een wereld met een 
toekomst. Een wereld waarin eerlijke ontwikkelingskansen voor iedereen zijn en waarin gewerkt 
wordt aan een duurzame wereld.  
Super, hoe gaan we dat aanpakken. Dat is niet eens zo heel moeilijk want fairtrade biedt 
handelingsperspectief. Handelingsperspectief voor iedereen. Wat houdt fairtrade in? De criteria voor 
fairtrade zijn twee heel duidelijke criteria. De eerste is dat producten worden gemaakt met respect 
voor mens en milieu en de tweede is dat producenten een leefbaar loon ontvangen. Hier draait alles 
om in fairtrade. 
Goed om hier even bij aan te geven is het feit dat Stichtse Vecht als gemeente ook gaat voor 
duurzaamheid en met name bij criterium 1, producten worden gemaakt met respect voor mens en 
milieu, komt duurzaamheid duidelijk in terug. Waarom werkt fairtrade in mijn ogen nu echt? De 
slogan is no aid but trade, geen hulp maar handel. Het gaat om ontwikkeling en dat is belangrijk. Aan 
de hand van fairtrade biedt je de mensen de mogelijkheid om te werken aan een eigen toekomst. 
Ik ga af en toe zelf op stap om producenten van fairtrade te bezoeken. Ik ben inmiddels in acht 
verschillende landen geweest en heb hier heel veel dingen gezien waar ik enorm trots op ben. Ik heb 
kunnen constateren dat fairtrade werkelijk een impact heeft op het leven van de mensen daar. Ik heb 
kunnen constateren dat producentengroepen, die aangesloten zijn bij fairtrade, in staat zijn om hun 
gezin te onderhouden omdat ze een leefbaar loon ontvangen. Ik heb moeders ontmoet die heel erg 
trots waren dat ze hun kinderen naar school konden sturen. Ze waren trots op hun schoolgaande 
kinderen. Hun kinderen kregen de kans om te leren lezen, schrijven en rekenen. Die kans hebben zij 
niet gehad maar ze zien wel hoe noodzakelijk het is voor een stukje verdere ontwikkeling. 
In Kenia ben ik in een lokaal ziekenhuisje geweest. Een ziekenhuisje dat opgezet was door de 
fairtrade premie die de producenten in dat dorp bij elkaar had gespaard. In Sri Lanka heb ik feest 
gevierd in een gemeenschapshuis. Een gemeenschapshuis dat door de producentengroep gebouwd 
was van de fairtrade premie in het dorp en waarvan het hele dorp kon genieten. 
De millenniumdoelen zijn erg belangrijk. In het jaar 2000 hebben 189 regeringsleiders de 
millenniumdoelen ondertekend. Deze millenniumdoelen zijn concreet geformuleerd en als je nou 
luistert naar het verhaaltje dat ik zojuist heb verteld over fairtrade en als je dat concreet terugkoppelt 
naar de millenniumdoelen, kun je zien dat fairtrade daadwerkelijk een praktische invulling is van de 
millenniumdoelen.  
Stichtse Vecht als Fairtradegemeente. Stichtse Vecht werken aan de toekomst. Niet alleen de 
toekomst voor onze eigen gemeente hier in Nederland maar ook werken aan de toekomst voor 
mensen wat verder weg die minder kans hebben. Dat is waar fairtradegemeenten aan kunnen 
werken. 
 
Ron Moers: ik zit ook in het Platform Stichtse Vecht fairtrade. Een jaar of twee geleden heeft de 
Heilig Hart geloofsgemeenschap in Maarssen het certificaat fairtradekerk behaald. Op de vraag of het 
nou moeilijk was om dit te bereiken, is het antwoord nee. Het is gewoon een kwestie van doen en je 
vooral niet laten afschrikken door alle vooroordelen die er zijn. 
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Twee jaar geleden herdachten wij dat onze kerk zo'n 125 jaar geleden in gebruik werd genomen en 
tijdens dat jaar hebben wij tal van activiteiten ondernomen waarbij wij gewoon begonnen zijn met het 
gebruik van fairtrade producten zoals koffie, thee, koekjes, chocolade, wijn en vruchtensappen. Het is 
ook niet moeilijk om deze producten te verkrijgen. Vandaag de dag zijn ze overal verkrijgbaar, in 
winkels en in supermarkten. 
Naast het gebruik van fairtrade producten zijn wij nu ook fairtrade gaan promoten. Dat hebben we 
met name gedaan met de Wereldwinkel in Maarssen. Wij organiseren elk jaar een fairtrade ontbijt en 
wij organiseren elk jaar samen met de Wereldwinkel een fairtrade wijnproeverij. Alle activiteiten staan 
uiteraard op allerlei websites en ook op Facebook en op die manier ondernemen wij activiteiten om 
mensen bewust te maken van het effect van de eerlijke handel. Wij proberen op die manier ook in 
dialoog te komen met mensen over fairtrade en eerlijke handel. 
In Maarssen heeft jaren geleden ooit een pastoor gewoond, Monsigneur Ariëns. Hij had aan het eind 
van de 19e eeuw al in de gaten dat je armoedebestrijding het best zou kunnen doen door eerlijke 
handel op te zetten. Dat is nog steeds zo. Door eerlijke handel te drijven geef je mensen een kans 
een bestaan op te bouwen. Zo wordt er in het regeerakkoord, zo hoorden wij gisteren, fors bezuinigd 
op ontwikkelingssamenwerking maar er wordt wel een fonds opgericht van € 250.000.000 om juist 
die handel te stimuleren. Het is een kwestie van doen. Het is een kwestie van de daad bij het woord 
voegen zoals wij dat ruim twee jaar geleden hebben gedaan binnen onze geloofsgemeenschap. Je 
hebt daar voortrekkers voor nodig en het zou helpen als ook de gemeente Stichtse Vecht die 
voortrekkersrol op zich zou nemen en de bewoners van Stichtse Vecht zou stimuleren en activeren 
om fairtrade producten te gebruiken om op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame 
wereld. 
 
De voorzitter: ik hoor net van de bode dat we nu een fairtrade chocolaatje krijgen. Dat het u mag 
smaken. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Een vraag aan de insprekers ingeleid door een korte zin. Ik ben 
gewend om voor goede doelen zelf aan de deur te geven en niet te geven met alleen het geld van 
onze inwoners. Vandaar de vraag, wat kost de invoering van fairtrade in de gemeente Stichtse 
Vecht? Wat kost het ons als wij hier in het gemeentehuis overal fairtrade producten gaan gebruiken? 
Welk voordeel levert dat op voor onze eigen inwoners? Dat wil ik graag weten voordat ik besluit hoe 
ik ga stemmen over deze motie. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk diametraal aan die van de heer Van Liempdt 
want ik begrijp dat we er als gemeente niets in stoppen en dat we niets anders dan goede 
bedoelingen uitspreken als raad. Dat zou voor ons een reden zijn om niet voor te zijn. Als het niet 
verder gaat dan het uitspreken van: het is hartstikke mooi en het is hartstikke goed maar we doen er 
verder niets aan, dan is het een holle motie. Dus eigenlijk vraag ik het tegenovergestelde van de heer 
Van Liempdt. Ik heb het idee dat we niets doen en de heer Van Liempdt dat we heel veel doen. Dus 
misschien dat we een antwoord kunnen krijgen op wat we precies gaan doen. 
 
De voorzitter: we behandelen de motie later op de agenda en daar zal dan uw vraag nadrukkelijk aan 
de orde komen. Ik kijk wel even naar de insprekers of ze op de vraag van de heer Van Liempdt een 
korte reactie willen geven voor zover zij dat kunnen doen en anders zal straks de portefeuillehouder, 
de heer Ploeg, dat doen. 
 

 

Christijn Hesselink: ik ga een poging doen. Ik kan heel duidelijk zijn dat ik over het financiële deel hier 
niets kan en ga zeggen. Aan het feit dat je gaat werken aan een stukje ontwikkeling puur alleen maar 
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hier in de gemeente. Ik denk dat het heel goed is om te werken aan een duurzame wereld. Een 
duurzame wereld is iets verder kijken dan puur alleen maar naar datgene wat je hier in je omgeving 
hebt. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er een wereld ontstaat die duurzaam is en 
duurzaam blijft en daarbij kun je niet alleen maar in je eigen kleine omgeving kijken. Dat is eigenlijk 
wat ik hier vooral wil meegeven. Het gaat om een stukje mindset waaraan gewerkt kan worden, dat 
ook de basis is om aan gewerkt te worden want de verkoop van fairtrade artikelen stijgt nog steeds 
ondanks de crisis. Dus de mindset, ook in de gemeente, is er wel om eraan te werken. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Mindset vind ik een prima gedachte. Alleen, ik lees in de motie 
waar u ook aan mee geschreven het gebruik van fairtrade producten bij de gemeente. Dat betekent 
toch dat er een financieel kader aan vast dient te worden gehangen en dan zult u toch bij het 
opstellen van de motie er over nagedacht moeten hebben, minimaal onderzoek naar hebben gedaan, 
op zijn minst op de achterkant van een sigarenkistje. 
 
De voorzitter: het lijkt me dat dit straks in het debat aan de orde moet komen. 
 
De heer De Jong: mevrouw de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden. Dank voor de 
gelegenheid om als burger een aantal opmerkingen tot u en via u tot de raad te richten. Mijn 
opmerkingen betreffen de plannen voor de CSV locatie Vreeland. Vanaf half februari zijn wij 
geïnformeerd over die plannen en in maart en augustus hebben wij onze bezwaren en zienswijzen 
tegen de verschillende plannen kenbaar gemaakt. Wij merkten dat al die bezwaren geen effect 
hadden. Ook niet na de werksessie van 9 oktober en daarom zijn we uiteindelijk op 12 oktober met 
een alternatief gekomen. Toen hebben we een eigen architect ingeschakeld die een schetsplan heeft 
gemaakt om te laten zien dat er beslist een andere en naar ons idee een veel mooiere oplossing is 
voor woningbouw op het CSV-terrein.  
Voor alle duidelijkheid, ons alternatief is een schetsplan dat mogelijkheden laat zien. Het kan en moet 
op een aantal punten duidelijk nog verfraaid worden maar het idee is duidelijk: het kan echt anders. 
Toen wij afgelopen vrijdag het signaal kregen dat de wethouder zich afvroeg, terecht, of er wel 
draagvlak zou zijn bij de omwonenden, hebben wij onmiddellijk een handtekeningenactie op touw 
gezet. In anderhalve dag hebben wij toen ruim 70 handtekeningen verzameld van de aan- en 
omwonenden die we thuis troffen als ook van een groot aantal dagelijkse gebruikers van het voetpad. 
De mensen die wij troffen waren zonder uitzondering voor ons plan. Als ik het over die dagelijkse 
gebruikers van het voetpad heb, dan doel ik op de bewoners van de woonwijken Pomona en 
Vechtoever die achter de Molenvliet liggen. Het is misschien goed om ook hier hardop te vermelden 
dat de dorpsraad Vreeland gisteravond in een brief aan de wethouder gevraagd heeft om bij de 
belangenafweging met die 70 handtekeningen rekening te willen houden.  
Op dit moment doen wij in een allerlaatste poging een oproep aan alle leden van de raad om tegen 
dit raadsvoorstel te stemmen en voor het uitwerken van het plan Floraweg met zijn vijf grote 
voordelen: voor een veiliger voetpad van  Molenpad naar de Vliet, voor een betere plaats van de 
parkeerplekken in het plan en dus ook geen ontsluiting op de Boterweg. Voor een ruimere opzet van 
de beschikbare ruimte die in het plan de gemeenschappelijke binnentuin wordt genoemd maar door 
die ruimere beschikbare ruimte is er zelfs de mogelijkheid voor individuele tuintjes, misschien later. 
Als vierde voor een open zichtlijn vanaf de Vliet in plaats van dat je tegen een gevel aankijkt waar je 
recht op afrijdt van 11 m breed en 9,5 m hoog en voor een veiliger achteruitgang van de 
bejaardenwoningen aan de Floraweg.  
Valt u ons plan alstublieft niet aan op details die eenvoudig alsnog kunnen worden aangepast maar 
bedenk dat het echt een goed alternatief is. Op deze manier met de inbreng van het alternatief willen 
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wij een bijdrage leveren voor een zo mooi mogelijke oplossing voor Vreeland voor nu en ook voor 
later. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. In de tekeningen staan slechts 13 woningen terwijl er in de 
aanvankelijke plannen 14 stonden. Is dat zo'n detail dat nog kan worden aangepast of is dat een 
gegeven waarvan uw architect heeft gezegd dat er geen ruimte meer in zit? 
 
De heer De Jong: dat lijkt mij een van de details waarover vervolgens de raad of de planoloog zich 
weer moet buigen. Het is geen onmogelijkheid in ons plan om als het daar uiteindelijk om zou gaan 
en dit het plan zou dwarsbomen. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter: ik wil u voorstellen om agendapunt 11 als eerste te behandelen. Het is te doen 
gebruikelijk bij insprekers. Bent u daarmee akkoord? 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Voor de agenda wil ik graag inbrengen motie Stichtse Vecht 
fairtrade 2013 met het verzoek om die wellicht nog voor het bestemmingsplan te doen omdat dit 
wellicht korter is. 
 
De voorzitter: wij schuiven altijd bespreekpunten naar voren en er staat in de verordening dat moties 
vreemd aan de agenda altijd aan het eind van de agenda worden behandeld dus ik kijk even naar de 
raad hoe ze hiermee om wil gaan. Wilt u de motie naar voren halen? Dan halen we die naar voren. 
Maar dan doe ik wel eerst even het bestemmingsplan, daarna de motie en daarna de overige 
bespreekstukken. 
De agenda zo akkoord? Dank u wel. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 september 2012 
 
De voorzitter: over de notulen hebben wij geen opmerkingen ontvangen. De heer Van ‘t Hof heeft nog 
een opmerking? Geeft u die dan even door aan de griffier, dan verwerken we dat. Zullen we dat zo 
afspreken? Verder akkoord? 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Mag ik dan ook mijn opmerkingen naar de griffier sturen. Het zijn 
meer taalfouten dan inhoudelijke fouten. 
 
De voorzitter: prima maar dan wel met het verzoek of u het voortaan schriftelijk wil doen maar voor 
deze keer met de opmerkingen. Dan stellen we de notulen vast. 
 
5. Vragenhalfuurtje voor leden van de raad 
 
De heer Van Liempdt: dank u voorzitter. Het gaat over bomen. Deze keer niet in Bloemstede maar in 
Boomstede. Mijn fractie heeft van een aantal inwoners in Boomstede, achter in de wijk, een aantal 
vragen en opmerkingen gekregen aangaande een bomenkap in de tweede of derde week van 
september. De bewoners zijn verbolgen over het feit dat er zoveel onduidelijk is aangaande deze kap 
en over het gebrek aan communicatie en overleg. 
Ik zal een aantal mailtjes van inwoners citeren: ”het waren prachtige bomen die achterin bij de 
appartementen stonden, de hele laan ziet er niet meer uit en de flatbewoners kunnen nu direct in de 
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woningen aan de overkant kijken en deze mensen kijken rechtstreeks in onze woonkamers, als ik 
ooit mijn flat zou willen verkopen, lukt mij dat nu voor geen meter meer.” Enkele antwoorden die we 
kregen: “de bomen zouden ziek zijn, als je naar de stronken kijkt, zou je zeggen dat je nog nooit 
zulke mooie gezonde stronken heb gezien, de wortels zouden de straat kapot maken, de lagen asfalt 
zijn weggehaald en er zijn geen stronken te zien die omhoog komen, de afwatering van de straat zou 
niet goed zijn, ligt dit overigens niet aan de manier van asfalteren, moet dat niet aflopen naar de 
zijkant? 
Vorige week sprak ik iemand van de gemeentelijke Plantsoenendienst en vroeg wat er met de bomen 
ging gebeuren omdat hij erlangs liep en ze goed bekeek. Het antwoord was dat ze binnenkort 
gesnoeid zouden worden. Toen ik vroeg of ze misschien ziek waren, was het antwoord neen. Hoe 
kan het zo maar dat bomen worden gekapt zonder dat er enige inspraak is?” 
Een ander citaat uit een ander mailtje: “Een week voor de kap vroeg ik nog aan iemand van de 
Plantsoenendienst die rond liep en naar de bomen keek wat er ging gebeuren. We gaan ze snoeien, 
was het antwoord. Dat was inderdaad wel eens nodig. Een week later haalden ze alle 17 bomen 
weg. Een pleister op de wonde is dat er nieuwe bomen worden geplant maar die hebben pas een 
redelijke hoogte tegen de tijd dat ik naar het bejaardenhuis ga. Door ouderdom van de bewoners 
staan bij ons drie flats te koop, ik denk dat deze mensen in deze toch al moeilijke tijden het nu 
helemaal kunnen schudden. Dit wordt haast onmogelijk. Ik zou het prettig vinden wanneer wij 
allemaal eens een antwoord kregen op dit gebeuren.” Graag verduidelijking hierover, voorzitter. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. In tegenstelling tot wat door de heer Van Liempdt wordt 
aangegeven, is hierover wel degelijk gecommuniceerd met de bewoners van de wijk. De bomenkap 
hangt samen met asfalteringswerkzaamheden. Die werkzaamheden zijn a. besproken in de wijkraad 
van Boomstede en b. zijn alle inwoners bij brief van ergens in juni 2012 geïnformeerd over de 
werkzaamheden die zouden gaan plaatsvinden. Dus waar het gaat over communicatie en informatie 
is er wat mij betreft dus helemaal niets aan de hand.  
Inderdaad, er was wel degelijk sprake van de noodzaak tot het verwijderen van die bomen in verband 
met wortelopdruk. Dan kun je natuurlijk wachten tot de straat is opengescheurd maar als je nu al kan 
zien dat het gaat gebeuren en je moet toch asfalteren, is het buitengewoon verstandig om het op dat 
moment mee te nemen. 
Daarnaast heerst nogal de kastanjebloederziekte zoals we ook in Spechtenkamp hebben gezien. 
Daar hebben we een groot aantal kastanjes moeten kappen vanwege ziekte en ook in dit geval in 
Boomstede, heb ik mij laten vertellen door mijn ambtenaren, was zeker 60% van de bomen ziek. Of 
je dat nou aan de buitenkant kan zien? Ik ben geen bomendeskundige en ik vermoed de heer Van 
Liempdt ook niet. 
Ik zou u wat dat betreft nog een advies willen meegeven. Als u vragen heeft over dit soort dingen 
kunt u ze stellen aan medewerkers van de Plantsoenendienst. Dan is het handiger om even de 
afdeling Wijken en kernen te bellen of vragen te stellen. Dan krijgt u er ook op die manier antwoord 
op. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Het ging inderdaad over bomen. Misschien dient de wethouder 
eerst goed de vragen te lezen voordat hij zo'n antwoord geeft. Ik zeg niet dat er niet goed is 
gecommuniceerd. Ik vraag namens een aantal inwoners die mij gemaild hebben. Die hebben 
namelijk de klacht dat er niet goed is gecommuniceerd maar ik zal ze namens de wethouder 
mededelen dat de wethouder vindt dat het flagrante onzin is en dat de inwoners dus mij niet geheel 
de waarheid hebben verteld. Dat zal ik ze mededelen. 
Ik zal ze mededelen dat ze in juni een brief hebben gehad en dat er kastanjeziektes zijn. Ik heb geen 
antwoord gehad op de vraag van de inwoners want ik heb een stukje mail voorgelezen van een 
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aantal inwoners. Die zeggen: waarom wordt er niet overlegd. Er worden dus schijnbaar, ik stel 
namens hen maar deze vraag, er worden dus schijnbaar kleine boompjes neergezet waar eerder 
grote bomen staan en dat heeft grote gevolgen voor die inwoners, voor hun uitzicht en het aanzicht 
van die wijk waar een aantal huizen te koop staat. Is het niet mogelijk dat de gemeente in plaats van 
een brief in juni en dan in september de kap want dat is wat ik hoor een ander soort van overleg 
start? In ieder geval wat dichter bij de uiteindelijke kapdatum en daadwerkelijk overlegd met de 
inwoners in plaats van een directieve brief wat ik begrepen heb in juni? 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Het staat de heer Van Liempdt natuurlijk volstrekt vrij om te 
vertellen aan de bewoners wat hij zelf wil maar ik zou hem wel op het hart willen drukken om mij wel 
goed te citeren. Ik heb namelijk op geen enkele manier gezegd dat ik de vragen van de bewoners 
onzin vond. Dus daarin heeft u mij of verkeerd verstaan of iets anders. Er is ook geen directieve brief. 
Er is gewoon een informatiebrief gestuurd aan de bewoners en er is ook overleg gepleegd met de 
wijkraad van Boomstede. Het is dus absoluut niet zo dat er niets is overlegd of dat er een één of 
andere directieve brief. Er is een fatsoenlijke keurig nette informatiebrief op 18 juni 2012 op dit punt 
uitgezonden en daar wil ik het gewoon bij laten. 
 
De voorzitter: dan de heer Van ‘t Hof met betrekking tot de bankgarantie projecten Overweer. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik heb vanmiddag de wethouder gesproken en ik krijg van hem nog 
aanvullende informatie. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Wij hebben een aanvullend stuk ontvangen. Dat is de concept 
reactiebrief op uitgangspunten dekkingsplan VRU. Onze fractie heeft er serieuze problemen mee dat 
deze brief nu wordt geagendeerd. Er is inderdaad een voorlichtingssessie geweest waar overigens 
relatief weinig mensen aanwezig waren. Dit onderwerp is eigenlijk nooit als dusdanig behandeld in 
een werksessie. U heeft gezien dat Streekbelangen vrij uitgebreid heeft gereageerd in eerste 
instantie op uw brief inzake dekkingsplan brandweer. Het zat ons vrij hoog en daarna heeft geen 
discussie meer plaatsgevonden binnen werksessie of raad. Dus wij willen er zeer zeker voor pleiten 
dat dit teruggenomen wordt en dat wij in de eerstvolgende werksessie daarover kunnen discussiëren. 
 
De voorzitter: die mogelijkheid is er wel geweest. Er is inderdaad een informatiebijeenkomst geweest. 
Er is een eerste verzoek geweest waarbij fracties een schriftelijke zienswijze konden indienen. Daar 
heeft uw fractie op gereageerd. Vervolgens is er een tweede oproep gedaan nogmaals, een rappel, 
of nog andere fracties een reactie hadden met de mogelijkheid om op 2 oktober het anders eventueel 
mondeling in te dienen omdat toen ook de veiligheidsregio geagendeerd stond. Daar is van geen van 
de fracties nog een nadere toelichting op gekomen, dus die mogelijkheid is er wel degelijk geweest. 
De reactie van uw fractie heb ik integraal, nadat die de eerste keer binnenkwam, doorgestuurd naar 
de veiligheidsregio maar daarmee kan die niet worden aangemerkt als een reactie van de raad 
collectief. Op deze manier hebben wij gemeend recht te doen aan de opmerkingen die wel eerder zijn 
gemaakt. Dat is de zorg over de financiën. Vandaar dat dat in deze brief staat opgenomen. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Ik neem aan dat ik dadelijk nog wel een reactie krijg als de overige 
fracties het met u eens zijn of niet, dan zal ik dat wel horen. Ik neem aan dat het stuk dan gewoon 
behandeld wordt. In dat geval zal mijn fractie met een motie komen. 
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Frank van Liempdt: dank u voorzitter. De brief onder punt 5 van het Bewonerscomité Herinrichting 
Kanaalstrook te Breukelen. Die spreekt haar teleurstelling over het proces en de communicatie uit. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Even een punt van orde. Waren we nu bezig om een antwoord 
te geven op de vraag van mevrouw Vis? 
 
De voorzitter: nee, nu inventariseer ik even de opmerkingen en dan kom ik nog bij de stukken. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. De brief van het bewonerscomité. Die heeft nogal wat in die 
brief, een aantal klachten en een aantal opmerkingen. Er is daar een project dat al meer dan een jaar 
loopt. Ze verwijt een wethouder dat die niet zijn beloften nakomt. Ze verwijt dat de gemeente niet 
haar afspraken nakomt. Ze zitten, naar eigen zeggen, al meer dan een jaar in de rotzooi. Ik heb die 
brief gelezen. Overigens heb ik het van de site moeten plukken want via het reguliere systeem is die 
niet te downloaden. 
Het is een brief van inwoners naar de raad. Misschien heb ik het gemist maar dan had ik het graag 
op papier gehad. Ik vind dat als inwoners ons een brief sturen, dienen wij die ook daadwerkelijk te 
krijgen. Nu moest ik hem zelf opzoeken maar misschien ligt er iets in mijn postsysteem. 
Die inwoners verwijten de gemeente nogal wat. Ze verwijten laakbaarheid. Ik ben het niet eens met 
het voorstel om deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Als een bewonersclubje zulke grote 
aantijgingen tegen de gemeente heeft, kun je niet zo'n brief voor kennisgeving aannemen. Ik wil daar 
meer over weten. Ik wil van de wethouder weten wat de situatie daar is, hoe zit het met die 
kanaalstrook?  
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik zit deels in dezelfde lijn als mijn buurman. Bij ons gaat het 
over punt 3 en punt 5. Bij het Maarssens Overleg Leefklimaat wordt ook voorgesteld om de stukken 
voor kennisgeving aan te nemen. Ons voorstel is om bij zowel nummer 3 als nummer 5 de 
afhandeling te wijzigen in: de stukken 3 en 5 voor de raad als kennisgeving aan te nemen en het 
geven van een reactie als opdracht aan het college te geven met cc aan de raad want er moet wel 
iets gebeuren met die brieven en de moeite die inwoners hebben genomen om ons op de hoogte te 
brengen van al dan niet echte misstanden. Het ter kennisneming aannemen is net als een maand 
geleden voor ons onacceptabel. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ik had ook een opmerking over brief nummer 5 en onze fractie wilde in 
ieder geval voorstellen om de brief voor advies in handen van het college te stellen zodat in ieder 
geval de bewoners een goed antwoord krijgen. 
 
De voorzitter: mag ik concluderen dat u het ook met het voorstel eens bent? 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Wij hebben een opmerking over brief nummer 3 van het 
Maarssens Overleg Leefklimaat. Het gaat over een verzoek handhaving Jaagpad. Wij zouden graag 
weten of dat daadwerkelijk in werking is gezet. Er staat inderdaad ter kennisgeving aannemen maar 
we gaan er wel van uit dat het Maarssens Overleg Leefklimaat op de hoogte wordt gesteld van de 
stappen die de gemeente gaat ondernemen. 
 

 

De voorzitter: ik ga even terug en dan kom ik eerst bij de brief aan de veiligheidsregio en de 
opmerking van mevrouw Vis. Waarbij ik wel de kanttekening moet plaatsen dat de fatale datum is 
geweest en dat is ook aangegeven aan de raadsleden met betrekking tot het verzoek tot het indienen 
van een zienswijze. Ik kijk even naar de raad. Bent u het eens met deze afdoening van de brief? 
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Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Het voorstel is nu om de brief zo te versturen en verder niets? 
Wij kunnen ons niet vinden in de procedure zoals die gelopen is want om ons een bericht te sturen 
dat u kunt reageren bij zo’n majeur onderwerp. Dat is bij ons erdoor geglipt, dat moet ik toegeven, 
hoewel wij wel bij die bijeenkomst in Woerden zijn geweest. Wat dat betreft: in de werksessie 
behandelen, dat had zeker gemoeten. Bij de inhoud hebben wij de nodige kanttekeningen en daar 
staan wij dus niet achter. 
 
De voorzitter: wat betreft de procedure. Ik zeg het nog één keer. De procedure is wel degelijk 
aangegeven bij het tweede rappel dat ofwel schriftelijk ofwel mondeling punten nog konden worden 
ingebracht in de werksessie. Die werksessie is er geweest over de veiligheidsregio en geen van de 
raadsleden heeft daar gebruikgemaakt van nadere zienswijzen. Dan kan u zeggen dat dit achteraf 
wordt betreurd of we hadden nog graag een opmerking willen maken maar niet dat de procedure 
verkeerd is geweest. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Wij zijn inderdaad wel op de werksessie aanwezig geweest en 
wij hebben geen input geleverd omdat we het eens waren met de strekking. Wat ons betreft kan deze 
brief worden verzonden. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. We hebben helaas ook gemist dat die mogelijkheden er waren. Het 
proces is wel goed gegaan maar we denken toch dat het voorstel van mevrouw Vis wel terecht is en 
dat we dus alsnog hierover zouden kunnen spreken met elkaar. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Zoals al eerder door anderen is gezegd, is dit een op een manier 
gebeurt die u niet kwalijk is te nemen maar ook bij ons is die erdoor geglipt. Het onderwerp is toch 
eigenlijk te belangrijk om het nu even zo af te doen met een brief die nu namens de raad wordt 
verstuurd terwijl de raad er inhoudelijk niet echt over heeft gediscussieerd. 
 
De voorzitter: mevrouw Vis zei dat ze dan een motie had. Er bestaat geen mogelijkheid om het in de 
werksessie alsnog te agenderen want volgende week komt het in het algemeen bestuur aan de orde. 
Via een ander kanaal, ik heb helaas niet van uw fractiegenoot zijn nieuwe opmerkingen gezien die 
naar de hele raad zijn gestuurd. Graag voortaan die even opsturen want dan had ik daar ook een 
reactie op kunnen geven. Ik heb ze nu aan het begin van de avond gelezen en volgens mij is het 
redelijk in lijn met wat hier in de brief staat.  
Er zit nog een zorg als ik het zo mag vertalen maar ook met elkaar nog ergens uit te komen rondom 
het huisvestingsverhaal. Nu is het huisvestingsverhaal, ik ga er even heel kort op in. Dat hebben we 
eerder met elkaar besproken. Daar neemt u nu met deze uitgangspunten geen besluit over. Dat is 
iets wat separaat volgt. Ik kan dat ook naar eer en geweten zeggen omdat ik zelf onderdeel ben van 
de werkgroep. Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van alle gebouwen die op termijn 
moeten worden overgedragen aan de veiligheidsregio. Die overdracht heeft u allen toe besloten bij 
de regionalisering. Dus dat kunnen we niet terugdraaien maar de wijze waarop het financiële plaatje 
eruit ziet. Dat is een voorstel dat nog separaat bij u zal komen en waarover gesproken gaat worden. 
Dus het is niet zo dat u daar met deze uitgangspunten al een beslissing over heeft genomen. 

 

Dan kijk ik even naar mevrouw Vis want ik probeer ook even met elkaar een oplossing te zoeken. Dat 
we deze uitspraak doen, dat heb ik u vaak horen zeggen, van dat we de financiën met elkaar in de 
klauwen moeten houden, en dat we nog een opmerking maken over de zorg die we hebben rondom 
het huisvestingsplaatje en dat uw raad graag een voorstel tegemoet ziet waarover u nog een 
beslissing kunt nemen. Als we dat nog aan de brief toevoegen? 
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Ike Roetman: dank u voorzitter. Ja, dat zou ons helpen. Dank u wel. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Allereerst excuses want normaal sturen wij de dingen altijd naar u toe 
maar in verband met de ziekte van de heer Roos heb ikzelf vanochtend pas de tekst onder ogen 
gekregen, vandaar. Vindt u het goed dat ik even 3 minuten overleg? 
 
De voorzitter: dan even een korte schorsing. 
 
De voorzitter: wij kunnen de vergadering weer vervolgen. Ik begrijp hieruit, en dan kijk ik even goed 
naar mevrouw Vis of we elkaar goed begrijpen, dat we de zin toevoegen dat de raad van Stichtse 
Vecht graag nog terug wil komen op de huisvestingssituatie omdat ze een voorstel tegemoet ziet van 
het bestuur van de veiligheidsregio. Zullen we die zin toevoegen en kan de brief er dan op deze 
manier uit? Akkoord. 
Dan kom ik bij de lijst van ingekomen stukken. Het is niet zo dat er helemaal niets met brieven 
gebeurt want dat is een beetje de veronderstelling die nu ontstaat. Ik stel voor dat we op beide 
brieven even een korte reactie van de portefeuillehouders geven en dat we dan kijken hoe we als 
raad hier verder mee om willen gaan. Eerst het woord aan de heer Ploeg betreffende de brief van de 
MOL. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Er wordt inderdaad een handhavingsactie voorbereid op dit 
punt. Herstel van de jaagpaden. Het is op zich een vrij complex dossier maar er hebben al metingen 
plaatsgevonden door medewerkers. Wij zullen de MOL op de hoogte stellen van de exacte stand van 
zaken en op het moment dat de adviezen op tafel liggen zullen wij een passende handhavingsactie 
nemen. 
 
De voorzitter: meneer Ploeg, kunnen wij dan afspreken dat als u die reactie geeft dat u daarbij 
aangeeft dat u die reactie ook op verzoek van de raad doet en dat u de brief ook cc aan de raad 
doet? 
 
Wethouder Piet Ploeg: vanzelfsprekend. 
 
De voorzitter: is dan brief nummer 3 voor iedereen akkoord, met deze opmerkingen? Dank u wel. 
Dan kom ik bij brief nummer 5. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Brief nummer 5 gaat over de aanleg van de 
waterberging langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen. Dat betreft een project dat is opgestart 
in 2010. Het betreft ook een project waarop min of meer 50% subsidie is verstrekt door het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht om die waterberging daar te kunnen realiseren. Het project is 
opgestart een aantal jaren daarvoor met allerlei plannen vanuit de gemeenschap waar prachtig 
mooie plannen zijn gemaakt die uiteindelijk veel te duur bleken te zijn. Het project heeft een totale 
omvang van rond de   € 400.000 waarin onderling samenwerking tussen de gemeente en het 
waterschap is afgesproken dat Waternet, het uitvoeringsorgaan, dit project zou begeleiden. 
Daar is nogal wat commotie over geweest aan het begin omdat het project fors eenvoudiger moest. 
Daar was niet iedereen het over eens en ten tijde van de uitvoering is daar continu over gesproken. 
Ik ben daar twee keer bij betrokken geweest en vanaf dat moment is periodiek overleg ingesteld 
tussen de mensen van Waternet en de uitvoering van onze eigen gemeente. Die heeft elke maand 
met deze groep gesproken. 
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Tijdens de bouw is men geconfronteerd met de aanlegplaats van Rijkswaterstaat die achter deze 
waterzone ligt. Er zijn destijds door een aantal energiemaatschappijen aansluitingen gemaakt langs 
het Amsterdam-Rijnkanaal en die werden aangetroffen toen men deze watergang trof. Daar zijn 
technisch en budgettair neutraal oplossingen voor gezocht en dat is niet in goede aarde gevallen bij 
de inwoners. Dat blijkt ook wel uit de periodieke overleggen die met deze inwoners zijn geweest.  
Ik heb de inwoners uitgenodigd om het project te evalueren waarbij ik met name zelf veel vragen heb 
over de participatieve kant maar ook over de verwachtingen. Wat was precies de rol van deze groep 
mensen want deze groep heeft niet een directe relatie met de wijkcomités? Het is een bepaalde 
groep die ooit een keer in Breukelen ontstaan is en ik wil heel graag met hen om de tafel om te kijken 
waar dit nou schort. 
 
De voorzitter: zal ik voor de helderheid voorstellen om de brieven 3 en 5 toe te voegen aan het 
onderste rijtje van 6 tot en met 10 en dat ze dan gewoon in handen van het college worden gesteld 
met de afspraken die net zijn gemaakt? 
 
Ron Druppers: voorzitter, ik heb nog een kort vraagje of een opmerking bij punt 1. Daar wordt 
verwezen naar een brief van het ministerie van BZK en in de brief staat dat de septembercirculaire 
digitaal verkrijgbaar is. Mij is dat niet gelukt maar als dat zo is, zou ik of de griffier willen verzoeken 
om het webadres waar deze circulaire te vinden is toe te mailen en als dat niet zo is. Ik lees in deze 
brief ook dat deze brief aan een aantal contactpersonen bij de gemeente is gemaild, en anders 
gewoon ter beschikking stellen via de mail of op andere wijze. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. De brief is op 2 oktober gestuurd naar de raad. Heb ik hem nu 
wel of niet separaat gehad of heb ik hem vandaag gewoon pas van de site gekregen?  
Een vraag vervolgens aan de wethouder. Hij zegt dat hij benieuwd is wat de inwoners vinden en dat 
hij een evaluatie wil. Zat dat nou ook in de pen of komt het nou omdat ik die vragen heb gesteld 
vanavond, dat die zegt: nou wil ik wel met ze gaan praten want uw voorstel is om het voor 
kennisgeving aan te nemen. Dat is: ik weet er van af maar ik doe er verder niets aan. Dus graag nog 
even een uitgebreider antwoord van de wethouder. 
 
De voorzitter: volgens mij heeft de wethouder dat nadrukkelijk niet gezegd. De wethouder zegt dat 
die in gesprek gaat met de omwonenden. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, dat zegt die nu. In het voorstel staat: voor kennisgeving aannemen. Als 
je iets voor kennisgeving aanneemt. 
 
De voorzitter: dit is even een verkeerde discussie want het college stelt deze lijst niet op. Ik leg u nu 
voor dat de brieven 1, 2 en 4 ter kennisgeving zijn en dat de brieven 3 en 5 en 6 t/m 10 in handen 
van het college zijn gesteld en dan wordt u geïnformeerd over de voortgang. Voor iedereen op deze 
manier akkoord? Bij deze. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, op het gevaar af dat u mij nog vervelender vindt. Ik heb u namelijk 
gevraagd of ik deze brief nu wel of niet heb gekregen en ik heb ook voorgesteld dat als wanneer 
inwoners een brief sturen ik deze zou krijgen. 
 
De voorzitter: ik geef de griffier het woord. Die schetst dan de procedure hoe we in de toekomst met 
het digitale systeem met deze ingekomen brieven omgaan. Dan eindig ik dit agendapunt. 
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Jelle Hekman: dank u voorzitter. Dit soort brieven worden op de lijst van ingekomen stukken gezet. In 
de toekomst wordt dat een dagelijks toegankelijk systeem voor raadsleden maar u hebt het niet 
separaat toegezonden gekregen. 
 
7. Verordening langdurigheidstoeslag Stichtse Vecht en Toeslagenverordening Wet Werk en 

Bijstand Stichtse Vecht 
 
8. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht 
 
De voorzitter: de hamerstukken 7 en 8. Voor iedereen akkoord? Bij deze. 
 
11. Bestemmingsplan woningbouwproject voormalige locatie Christelijke school Vreeland 
 
De voorzitter: ik stel voor omdat u een nieuw kaartje op tafel heeft dat ik eerst even de heer 
Wiersema een toelichting laat geven en dat ik u dan in eerste termijn het woord geef. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Even een paar kleine dingen. De tekeningen die u op 
tafel heeft gekregen zijn de uitgewerkte tekeningen van het plan van het college zelf. Er zijn namelijk 
meerdere plannen in discussie. In de afgelopen week is er ontzettend veel besproken en informatie 
gewisseld waarvan de bedoeling was dat wij daar vanochtend in het college over zouden spreken. 
Dat is niet gelukt omdat ik vandaag de hele dag op de rechtbank zat, overigens niet privé maar 
zakelijk. Wij hebben even afgesproken dat we na de eerste termijn schorsen. Dan wil ik even kort met 
het college overleg hebben en dan zal ik de formele reactie van het college verwoorden. 
 
Jaap Rehbock: voorzitter, mag ik aan de wethouder vragen in welk stadium deze tekening is 
gemaakt. Is deze tekening naar aanleiding van de besprekingen met omwonenden gewijzigd of is die 
exact hetzelfde als van de werksessie? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. In de werksessie hebben we het collegevoorstel 
besproken. Toen zijn er een hoop opmerkingen gemaakt. Dat heeft eigenlijk geleid tot het 
alternatieve plan van de familie De Jong en tot een bijgevoegd plan van het college. De tekening die 
u nu aantreft behoort bij het bijgevoegde plan van het college dat nu voorligt. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Dit plan kent al een lang traject. Ik vind het belangrijk om daar 
heel kort iets van te schetsen omdat dat voor ons een aantal randvoorwaarden met zich meebrengt 
waar we in ons besluit in ieder geval behoorlijk rekening mee willen houden. Over dit plan is een 
raadsbesluit genomen door de oude gemeente Loenen. Het was een unaniem raadsbesluit waarin is 
vastgesteld dat er in het kader van een groter plan Driessen, noemden wij dat destijds, 16-18 
starterswoningen in de sociale sector op die plaats gerealiseerd zouden worden. 
Naar aanleiding van dat besluit is er ook een vaststellingsovereenkomst met de firma Driessen 
opgesteld en getekend waarin staat dat de verplichting van de gemeente om deze starterswoningen 
te realiseren onlosmakelijk verbonden is met dat hele plan Driessen. Dus nemen wij nu een besluit 
dat ertoe leidt dat het plan afgeblazen wordt of dat het zo problematisch wordt dat bijvoorbeeld de 
woningbouwvereniging afhaakt, dan vraag ik mij wel af wat dit voor consequenties heeft omdat wij 
ons wel verplicht hebben aan het een en ander in de oude gemeente Loenen weliswaar maar we zijn 
wel de rechtsopvolger daarvan. 
Dus een vraag aan de wethouder, wat heeft dit voor consequenties als wij het plan zodanig herzien 
dat er bijvoorbeeld opnieuw getekend moet worden? De heer De Jong schetste ook in zijn inspraak 
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zijn alternatief dat hij biedt. Dat is een schets die uitwerking verdient. Hij sprak van de mogelijkheid 
van 14 woningen en noemde dat een detail maar voor ons is dat een heel belangrijke detail. Eigenlijk 
geen detail, wij vinden het een voorwaarde dat er 14 woningen komen. Dan is even de vraag wat 
voor consequenties het opnieuw bezien van dit plan eventueel heeft voor de betrokkenheid van de 
woningbouwvereniging of voor de onkosten van de woningbouwvereniging want ik heb begrepen dat 
die € 50.000 per woning toelegt op dit plan, afhankelijk van wat de grondprijs wordt. Zij zal grotere 
verliezen gaan dragen op het moment dat wij gaan rommelen aan het aantal woningen in dit plan. 
Dus graag zicht op de consequenties daarvan. 
Dan even inhoudelijk over het gewijzigde raadsvoorstel dat de wethouder heeft voorgelegd. Wij zien 
daar dat er wel degelijk geschoven is met de woningen, dat er dus meer ruimte ontstaat aan de kant 
van de heer De Jong. Wij zien wel een heel groot probleem in dat plan en dat is dat de auto's die 
daar het parkeerterrein oprijden ook weer terug moeten langs de verlengde Floraweg, het 
Molenvlietpad. Dat lijkt ons een heel lastige situatie en het CDA gaf in de werksessie al aan of er echt 
geen ontsluiting mogelijk is langs de Nigtevechtseweg naar de singel toe aan de kant van de 
Boterweg. Wij zijn daar nog eens wezen kijken. We hebben intussen ook de kadastrale tekeningen 
gezien en wij vragen ons nog heel nadrukkelijk af of daar niet iets te doen is zodat het voor de heer 
De Jong verder nog verbetert en ook voor andere omwonenden verbetert en dat wij wel dit plan 
kunnen aannemen maar met een ontsluiting aan de Boterweg zodat de auto's maar aan één kant 
langs zijn woning rijden. 
 
Jaap Rehbock: dank u voorzitter. Ik moet allereerst de wethouder een compliment maken omdat hij 
zich in het laatste halfjaar en zeker de afgelopen week zich zeer heeft ingezet om alle belangen die in 
dit plan spelen voor elkaar te brengen. Hij is bij de familie De Jong geweest. Iedereen die dat wilde 
kon met hem een afspraak maken om de zaak te bespreken en dat heeft zeker in onze optiek 
bijgedragen aan het feit dat de participatie ten behoeve van de inwoners behoorlijk wordt nageleefd. 
Maar er was natuurlijk een ongelukkig begin met het plan. Het is namelijk op 13 juli ter visie gelegd 
en in die periode waren veel mensen in die zes weken met vakantie. Dat betekent dat wanneer het 
op een ander moment hetzij voor dan wel ruim na de vakantie ter visie was gelegd er veel meer 
indieners van zienswijzen waren geweest. Nu zijn het er ongeveer 10 met een aantal gelijkluidende 
teksten. Dus ik vind dat het plan zoals het door de gemeente is ingediend op 13 juli toch niet 
helemaal beantwoord aan de wijze waarop D66 graag zou willen zien dat de participatie plaatsvindt. 
We hebben kennis genomen van de wijzigingen die de heer De Jong heeft gevraagd. Hij heeft in 
1977 al een uitbreiding van de verlengde Floraweg. Het pad dat daar loopt is inmiddels iets verbeterd 
maar dat was in feite de situatie die hij al had en ik vind dat dus geen concessie van de gemeente. 
Het voordeel van het nieuwe plan is, en dan sluit ik mij aan bij het verhaal van mevrouw 
Groenewegen, dat de ongelukkige verkeersafwikkeling mogelijk opnieuw kan worden bekeken. Ik 
vind het toch wel ongelukkig dat de mensen terug moeten rijden over dat smalle pad van 3 m 60 
waar bovendien de heer De Jong nog eens even uit de hoek kan komen scheuren als het tegenzit. 
Daarom neig ik ertoe om opnieuw met de wethouder te kunnen spreken en om te kijken of de 
wijzigingen die de heer De Jong in globale termen heeft aangegeven nader kunnen worden 
geconcretiseerd. 
Woning 14 is daarbij in de visie van de heer De Jong geen breekpunt. We hebben in de werksessie 
gehoord dat de woningen een premie krijgen van de provincie van € 50.000 mits voor 31 december 
de eerste paal wordt geslagen. Wat in de bouw in Amsterdam nogal eens gebeurt om zo'n premie of 
subsidie veilig te stellen, is dat de eerste paal wordt geslagen en daarmee is dan het begin van de 
bouw begonnen en daarna kun je alles uitzoeken wat je wilt. Dus onder tijdsdruk staan wij niet. 
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Mevrouw Zeldenrust: dank u voorzitter. Ik ga het verhaal van de heer Rehbock niet overdoen. Ik vind 
het in eerste instantie fijn dat hij onze wethouder een compliment heeft gemaakt. Die is enorm bezig 
geweest om alle partijen links en rechts aan te horen. Daar is hij heel druk mee geweest en dat vind 
ik een groot compliment waard. Maar nu wat betreft het standpunt van de VVD. Wij zijn natuurlijk als 
VVD heel tevreden met het definitieve initiatief tot de realisatie van betaalbare huurwoningen met 
doorgroeimogelijkheden, dus levensloopbestendig. Daarmee wordt de verplichting om gemaakte 
afspraken uit de voormalige gemeente Loenen dus nagekomen. 
Maar met het nu voorliggende stedenbouwkundige plan, de feitelijke ruimtelijke invulling, kunnen wij 
helaas niet akkoord gaan. In eerste instantie grofweg om de volgende vier redenen. 1. De ontsluiting 
aan de Molenvliet blijft ook in het gewijzigde raadsvoorstel te smal, is onveilig en is onoverzichtelijk. 
2. Ook de ontsluiting aan de zuidzijde is voor ons niet acceptabel uit veiligheidsoverwegingen. 3. 
Bovendien ontstaat hiermee een onveilige achteruitgang van de bejaardenwoningen. 4. De 
aanwezige of niet aanwezige zichtlijnen die zo belangrijk zijn voor een monumentendorp als Vreeland 
is mager te noemen. De zichtlijn in het bijzonder vanaf de Vliet, waar je tegen een hoge blinde muur 
van 9,5 m hoog en 11 m breed aankijkt, dat vinden wij ook onacceptabel. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Complimenten voor de wethouder. Hij heeft zich inderdaad ingezet 
maar daar huren we hem ook voor in, dus helemaal goed. Wat betreft de verkeersontsluiting: wij zien 
het probleem ook. Ik hoor 3 m 80 zeggen. Ik heb het vanmiddag even bij mij voor opgemeten. Daar is 
de straat ook 3 m 80 en daar rijden ook enkele tientallen woningen op en neer naar een 
parkeerplaats. Dus 3 m 80 is als je voorzichtig rijdt en niet de garage uit komt scheuren, meer dan 
breed genoeg. Ik denk dat een ander soort ontsluiting ten koste gaat van het aantal sociale 
woningen. Maarssen 2000 vindt het onwenselijk dat het aantal onder de 14 uitkomt. Er is al een 
uitgangspositie geweest van 16-18 waarbij wij het liefst 18 hadden gezien. Dat is nu van 16 naar 14 
en 14 is wat ons betreft het minimum. De wethouder hoeft heel weinig meer te doen om van ons het 
groene licht te krijgen. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u voorzitter. Het is niet de bedoeling om te herhalen wat gezegd is. Het is 
een langlopend verhaal, dat moge duidelijk zijn. Uitgangspunt voor de CDA fractie blijft en is dat daar 
14 woningen gerealiseerd moeten worden. Ik denk dat dit heel belangrijk is. Dat is ook al door een 
aantal andere sprekers gezegd. Wat ook belangrijk voor ons is, is de ontsluiting van het huidige plan 
zoals dat er nu ligt. Wij hebben als enige in de werksessie heel duidelijk aangegeven dat wij de 
ontsluiting aan de andere zijde willen via de Nigtevechtseweg. Dat bleek eerst niet mogelijk te zijn 
maar na nadere inmeting en inpassing is heel duidelijk geworden dat dit absoluut wel tot de 
mogelijkheden behoort. 
De wethouder duidde er zonet ook al even op dat er heel veel roering is ontstaan na de werksessie, 
heel veel heen en weer gepraat, heel veel verschillende standpunten. Dat is duidelijk aan het licht 
gekomen. We gaan straks een schorsing in op aanvraag van de wethouder. Wij willen graag het 
college een voorstel meegeven en dat voorstel luidt als volgt: neem dit plan terug maar houdt het 
aan. Zorg dat het ontwerp van de heer De Jong een goed schetsontwerp wordt met de juiste maten 
en met de juiste inpassing, 14 woningen, en brengen dat over pakweg drie weken bij de 
omwonenden van het plan CSV. Dan kan de raad, gehoord hebbende de reacties die daar gegeven 
worden, al snel een beslissing nemen over welk plan het beste voor Vreeland is. Want dat er een 
plan moet komen, dat moge helder zijn. 
 
Chris Portengen: dank u voorzitter. Ook alle complimenten aan de wethouder dat hij zich zo goed 
heeft ingezet om dit plan te realiseren. Het plan van de heer De Jong biedt verbeterpunten. Het 
advies van Het Vechtse Verbond is om hier serieus naar te kijken en vanavond geen besluit te 
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nemen voor het bestemmingsplan van de CSV. Bij de ontsluiting naar de Boterweg zal er extra 
uitstroom komen omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn op de Boterweg. Dit wordt een ongewenste 
situatie voor de bewoners van de Boterweg. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Ik ben even getriggerd door twee opmerkingen van mevrouw 
Groenewegen. Dat de woningbouwvereniging € 50.000 per woning toelegt en dat de grondprijs niet 
zeker is. Ik snap niet hoe de raad van Loenen toen heeft kunnen besluiten dat hier 16-18 woningen 
moeten komen. Was er toen al een tekening? Dit lijkt meer een kwantiteitskeuze dan een 
kwaliteitskeuze die we nu aan het maken zijn. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Onze fractie sluit zich aan bij het voorstel van het CDA. 
 
Wim van den Bosch: dank u voorzitter. Hetgeen wat de heer Scherpenzeel naar voren heeft gebracht 
snijdt hout. Het plan dat door de familie De Jong is ingebracht heeft een aantal verbeterpunten, met 
name de planologische inpassing van de bebouwing en de ontsluiting. Dat zijn twee elementen 
waarvan ik ten opzichte van het collegevoorstel vindt dat het verbetert. Daarnaast kunnen wij 
uiteraard niet exact beoordelen of er bepaalde knelpunten ontstaan in dit plan van de familie De Jong 
waarvan gezegd moet worden: dit kan niet. Knelpunten van 13 of 14 woningen, ik denk dat dat 
opgelost is. Dus ik zou inderdaad het college willen verzoeken om het voorstel terug te nemen op dit 
moment, op zijn merites te bekijken en om een objectieve afweging te maken op de kwaliteit want het 
is wel een plan dat gebouwd wordt en niet wat over een jaar weer gedaan moet worden. Dit staat er 
voor een hele reeks van jaren. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook GroenLinks stemt in met het voorstel van de heer Scherpenzeel en 
ook voor GroenLinks is 14 woningen het minimum dat moet worden bereikt. Dat kan volgens ons ook 
door de twee plannen die zijn gepresenteerd in elkaar te ‘fietsen’.  
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. We proberen ons in het algemeen niet zo druk te maken over 
dit soort relatief kleine plannen. Het heeft ook weinig impact op het groen om het dorp heen. Wat ons 
wel verbaast is dat de participatie zo magertjes is verlopen. Dit is bij uitstek een plan dat je met lokale 
dorpsdemocratie op zou moeten kunnen oplossen. Wat is nou de behoefte, wat wil men. Ik hoor 
opmerkingen over objectief vaststellen van beeldkwaliteit. Begin er maar aan maar dat is juist wat je 
op lokaal niveau moet doen, wat vind je mooi, wat vind je lelijk, wat is te groot, wat is te klein en hoe 
kom je daaruit. Dus om terug te gaan naar de inwoners is een goed plan. Ik zou zeker willen 
adviseren, en dat geldt niet alleen voor dit plan, om als college het lef te hebben om wat dingen meer 
los te laten en een hogere trede op de participatieladder te gaan bewandelen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: wat bedoelt u eigenlijk? 
 
Cock van der Kaaij: volgens mij bent u als college via het collegeprogramma bezig aan het uitvoeren 
van het coalitieprogramma waarin plaatjes staan over de participatieladder. Dat gaat van informeren 
naar meepraten en meebeslissen en zelfs helemaal zelfstandig beslissen en u heeft ook 
aangekondigd als college dat u een participatienota gaat maken en daar serieus werk van wil maken. 
Ik vind het dan een beetje flauwe opmerking om aan mij te vragen wat er bedoeld wordt met de 
opdracht van uw coalitie aan uw college. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Het lijkt mij relevant dat we voordat we de schorsing ingaan 
van de wethouder een antwoord krijgen op de vragen die ik in eerste termijn al stelde over de 
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consequenties die het heeft als wij het plan zouden terugnemen en naar de plannen van de heer De 
Jong zouden kijken voor de provinciale subsidie voor de woningbouwvereniging en de koppeling met 
de oude afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van Driessen in de voormalige gemeente Loenen. 
De voorzitter: de wethouder wil graag eerst even overleggen. Ook vanwege de rechtszaak is het 
vandaag niet in het college besproken en dan komen wij bij u terug. Dan kunnen we altijd nog kijken 
of u zelf wilt schorsen. 
 
Jaap Rehbock: dank u voorzitter. Ik zou graag van de wethouder voor de schorsing horen in hoeverre 
de gemeente schade kan leiden als wij de grond nog niet hebben verkocht. Die zou € 30.000 per 
woning opbrengen. Wij leiden nu wel renteschade omdat we geen geld binnenkrijgen en in hoeverre 
de woningbouwvereniging € 50.000 moet toeleggen terwijl de prijzen van de bouw naar beneden 
gaan. Dat kan ik niet volgen. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik ga die vragen zo en zo beantwoorden maar het is 
mij niet helder wat het uitmaakt als we even gaan schorsen en dan als college op één lijn zitten en 
dat we hier dan de discussie voeren of wanneer ik het nu ga doen. Want als ik nu de antwoorden 
geef, gaan we ook schorsen. 
 
Ingrid Groenewegen: voorzitter, het is een efficiency voorstel want dan kunnen we misschien twee in 
een nemen en dan komen wij in de schorsing ook wat verder met ons overleg. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Nu moet ik even scheidden de inhoud van zaken als 
de subsidie van de provincie. Laat ik daar mee beginnen. Dat is een versnellingsbudget. Ik heb naar 
aanleiding van de werksessie gepoogd om dat met een aantal creatieve ideeën wat langer in beeld te 
krijgen. U weet, het is nu op 1 januari bouwvergunning want anders zijn we het kwijt. Dat is me niet 
gelukt en dat is bevestigd per mail. Dus 1 januari is de deadline. Als we het nu besluiten, kunnen we 
dat net halen en als we het nu niet besluiten, halen we het niet en dan missen we gewoon 14 keer      
€ 5000  = € 70.000. Ik ga u straks na de schorsing vertellen wat ik ervan vind maar ik praat nu even 
over de zakelijke consequenties. 
Dan de discussie over de grondprijs. Er is in de bouwenvelop vastgesteld door de gemeente Loenen 
het stedenbouwkundig kader, het aantal woningen tussen de 16 en 18 en de prijs. In de hele 
discussie die is gevoerd heeft het college steeds gezegd dat wij de kwaliteit van de invulling van het 
gebied het belangrijkste vinden want de kwaliteit moet langer mee dan de discussie over een woning 
minder. Dat betekent dat de geraamde verkoopopbrengst is afgeraamd van 250.000 naar € 200.000. 
Dat heeft ermee te maken dat er drie woningen minder zijn. Dat betekent financieel wel dat de 
inrichting van bijvoorbeeld het openbaar gebied financieel onder druk komt te staan want dat 
verreken je met de inkomsten vanuit de woning. De corporatie zegt: inmiddels al drie woningen 
minder. Het staat ernstig onder druk. Er zijn al bezuinigingen doorgevoerd. Ook extra kosten 
vanwege het tekenen en berekenen. Er ligt een financieel verhaal op tafel en de 
woningbouwvereniging heeft gezegd dat op het moment dat er vandaag niet besloten wordt zij met 
het college in overleg wil om eruit te komen omdat zij tegen de financiële grenzen aanloopt wat ze op 
dit moment kan. Ook daarvan zal ik straks iets inhoudelijks vinden maar dat na de schorsing. 
De relatie met Driessen. Dat is een heel ingewikkeld verhaal en ik heb u dat ook schriftelijk doen 
toekomen. U ziet ook een citaat daaruit in het herziene raadsvoorstel. Er zijn twee subsidiestromen. 
Dat is het versnellingsbudget waar we het over gehad hebben en een subsidie in het kader van 
sanering milieuhinderlijke bedrijven. Dat is een bedrag van € 550.000 waarvan de helft al is 
ontvangen. In die constructie met nog een aantal andere dingen, dat was de overeenkomst die u 
noemde, heeft men gezegd dat dan de gemeente de taakstelling sociale woningbouw overneemt, 
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ook omdat daar geld voor is gegenereerd want normaal gesproken wordt het bedrag sanering 
milieuhinderlijke bedrijven gestopt in het verplaatsen van het bedrijf en de sanering van. Dat is een 
overeenkomst die vastligt en is besloten en die ook wel netjes in elkaar zit. Dat is de uitvoering 
hiervan. 
Als u mij nou vraagt wat er gebeurt als die woningen niet worden gebouwd. Ik denk dat Driessen daar 
niet zo wakker van ligt want dat was nou juist de tegenprestatie. Dus daar komen we uit, daar hoeft u 
zich niet zo ongerust over te maken. 
 
De voorzitter: dan stel ik voor dat we even 10 minuten schorsen met elkaar. 
 
De voorzitter: ik heropent de vergadering. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Laat ik beginnen met de vele complimenten en de 
woorden van waardering die ik vanavond heb ontvangen. Dat moet je niet te vaak doen want ik had 
het gevoel dat het erg mis is gegaan met die complimenten. 
Laten we beginnen met de bouwenvelop van de gemeente Loenen 2010. Wij wilden daar graag 
sociale huurwoningen bouwen om een heleboel redenen en toen ik in februari hoorde dat het wat 
stroef ging dacht ik: dit is een leuk project in de gemeente Loenen en we gaan er even voor zorgen 
dat we dit binnen een jaar afronden. In april zijn we gekomen met een alternatief plan. Ik niet alleen 
maar ook de ambtenaar had het idee dat daar wel positieve geluiden over kwamen. Dat was het plan 
waarmee we ook hier naartoe zijn gegaan. Waar we tegenaan lopen is dat er ontzettend 
verschillende ideeën zijn over het plan, ook over de ontsluiting maar ook waar er geparkeerd moet 
worden en op welke wijze. Wat ik altijd probeer te doen is een plan te zoeken waarbij je 1. in je 
stedenbouwkundig kader kunt passen en waarbij je 2. de grote lijn eruit heb wat mensen graag 
willen. Je kunt nooit een ieder voor 100% tevreden stellen, dat kan ook niet. Dat is de reden waarom 
wij ook met een herzien plan zijn gekomen. 
Zijdelings liep het college ook tegen een aantal andere dingen aan. Het versnellingsbudget van 14 
keer € 5000. Dat is € 70.000. Dat kan natuurlijk op zich nooit een reden zijn om te zeggen dat we het 
dan maar bouwen op een manier die niet zou moeten maar het zijn wel dingen waar je tegenaan 
loopt. Ik loop tegen een woningbouwcorporatie aan die ook terecht zegt dat zij op de grenzen zit van 
de onrendabele top c.q. rendabele top van dit woningbouwprogramma. Er moet in mijn beleving geen 
€ 50.000 per woning worden bijgelegd, mevrouw Groenewegen, maar wel een behoorlijk bedrag. De 
kosten van het openbaar gebied moet je afwentelen op het aantal woningen, dus dat komt onder druk 
als dat lager wordt. 
Gisteravond heb ik een handtekeningenlijst ontvangen van 70 mensen die voor het plan waren van 
de familie De Jong. De oplossing van de heer Rehbock van de eerste paal slaan. Die kan ik nog 
gebruiken bij een ander project waar ik mee bezig ben. 
 
Jaap Rehbock: dat mag volgens de subsidievoorwaarden, het is toegestaan. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. De vraag is een beetje hoe we verder moeten. U mag 
best van mij weten dat ik nog steeds vindt dat het plan van het college betere randvoorwaarden biedt 
dan het plan van de familie De Jong. U mag ook best te weten dat ik het eens ben met het plan van 
De Jong wat betreft: daar zit nog wat in en dat moet gewoon uitgewerkt worden. Dat kan ook 
uitgewerkt worden en daar zit dus niet het probleem in. Maar ik heb ook niet zoveel behoefte om te 
zeggen dat ik het net wel of net niet haal met een nipte meerderheid en een krappe minderheid want 
ik vind eigenlijk dat, iedereen gehoord hebbende, we er nog niet zijn. 
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Nou ligt er een idee van het CDA om het plan van de familie De Jong uit te werken op hetzelfde 
niveau als het plan dat nu van het college voorligt en breng dat naar voren in een officiële avond want 
als je met een ander plan begint, moet je even een stap terugdoen, dat is formeel zo en ik denk ook 
terecht. Ik vind het een sympathiek voorstel en ik wil het ook wel overnemen maar onder een aantal 
condities. 
Ik ga zoeken op welke manier we dat gaan doen want ik wil straks niet in de Vreeland hebben een 
groep A die voor plan A is en groep B die voor plan B is. Die verdeeldheid zaaien zal niet mijn 
uitgangspunt zijn. Ik ga dus een techniek zoeken om af te pellen waar het meeste draagvlak voor is. 
U hoort dan later hoe wij dat gaan doen. Dat zal ik ook overleggen met de familie De Jong maar dat 
betekent dat ik langzaamaan richting het voorstel ga om het collegevoorstel op dit moment terug te 
nemen maar dan wil ik graag dat u in de tweede termijn, dan doen we het dus andersom, een aantal 
vragen beantwoordt van het college: 
Het uitgangspunt is minimaal 14 woningen. We realiseren ons dat als wij op deze manier verder gaan 
wij de subsidie van 14 keer € 5000 = € 70.000 gewoon kwijt zijn en we realiseren ons ook dat we 
ergens geld vandaan moeten halen om straks ook die woningbouwvereniging te kunnen 
ondersteunen want die redden dat op dit moment niet meer met dat geld want ik vind wel dat er 
straks een mooi en fraai woningbouwprogramma moet plaatsvinden. 
Dus samenvattend: ik overweeg om het voorstel terug te nemen en ik wil graag van u een reactie 
over minimaal 14, € 70.000 weg en ondersteuning woningbouwcorporatie. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik zou graag voordat we de tweede termijn ingaan een 
aanvulling willen voorstellen op het verhaal van de wethouder want mijn zorg is als we allemaal ja 
zeggen tegen de drie vragen van de wethouder en we komen er toch niet uit met de 14 woningen. 
Kunnen we dan met elkaar bijvoorbeeld afspreken dat het plan dat de wethouder aanvankelijk 
indiende dat wel uitkwam maar dan met de kanttekening dat er een oplossing gezocht moet worden 
voor de ontsluiting die wat ons betreft langs de Nigtevechtseweg zou kunnen, dat we dat als een 
soort terugvaloptie gebruiken? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Die 14 is niet het hoofdpunt. Die 14 kun je daar 
gewoon realiseren en ik wil dat als uitgangspunt nemen. Als ik dat niet doe, ben ik die 14 nu al kwijt 
dus ik wil ze er gewoon in meenemen. 
 
De voorzitter: mevrouw Groenewegen bedoelt dat als er niet wordt uitgekomen in de inspraakronde, 
of dan het huidige plan voortgang vindt omdat er een keer een plan moet komen en hoe u daar 
tegenaan kijkt. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik kom altijd terug met een plan en welk plan hangt af 
van de inspraak, of er straks een ander plan is, maar ik kom altijd terug met een plan. 
 
Elfride Zeldenrust: dank u voorzitter. Wij zijn heel blij en ik vind het ook een heel wijs besluit van de 
wethouder dat hij nu het basisvoorstel terugneemt. De drie vragen kan ik met ja beantwoorden. De 
minimaal 14 woningen is voor ons niet een echt speerpunt want dat is niet echt een VVD speerpunt. 
Wat betreft de € 70.000 subsidie en ook wat betreft de woningbouwvereniging. Wij vinden dat dit niet 
in verhouding staat, hoe ellendig ook met dat geld, met een slecht plan waarmee iedereen in de 
komende decennia mee wordt opgezadeld. Wij stellen voor: terugtrekking heel fijn en het plan van 
familie De Jong, een schetsplan, zeer onderzoekswaardig. 
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Jaap Rehbock: dank u voorzitter. Wij hebben gezien dat in het plan van de heer De Jong, het 
alternatief, een optie staat voor eigenlijk die 14 woningen. Dat heeft hij u gezegd en 14 woningen is 
voor ons geen breekpunt maar als het financieel niet anders kan, dan kunnen wij ons daarin vinden. 
Voor het verliezen van de subsidie heb ik een optie gegeven als wij een beetje snel werken maar de 
vraag is of dat wel kan. Als de woningbouwvereniging hier niet mee uit kan komen, vrees ik dat we 
gewoon een andere woningbouwvereniging moeten kiezen die er wel mee uitkomt. 
 
De voorzitter: over de optie. Volgens mij is de wethouder daar helder over geweest: dat kan niet want 
teruggaan betekent dat die het hele proces opnieuw moeten doen. Zo is dat wettelijk geregeld. Dus 
daarmee is het hard dat de subsidie vervalt. 
 
Ron Druppers; dank u voorzitter. Het is dat er twee leuningen aan mijn stoel zitten, anders was ik er 
echt uitgevallen. We hebben het hier al een poosje over de financiën waar onze gemeente in 
verkeert. We zijn allerlei groepen aan het korten. Sinterklaas kan niet meer worden binnengehaald, 
de bibliotheek wordt gekort. Hier wordt eventjes € 70.000 plus wie weet hoeveel geld de corporatie 
nog aan ons gaat vragen omdat zij daar bij inschiet. Er wordt even gedaan van: dan moet dat maar. 
Nee, dat moet niet. Het voorstel van de wethouder is een goed voorstel. De 14 woningen op de plek 
zoals die daar nu liggen is een goed voorstel. De ontsluiting over 3 m 80. Ik nodig u uit om bij mij in 
de wijk te komen kijken, is een uitstekende manier van ontsluiting, is een ontsluiting die mogelijk is. Ik 
vind dat wij niet zo met gemeenschapsgeld om mogen gaan en ik vind de wethouder zo een pluim 
geven en daarna afbranden, ik vind het echt ongekend. Ik heb het in mijn politieke carrière nog niet 
eerder meegemaakt. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Dit traject loopt ondertussen een poosje. In soortgelijke 
gevallen blijven wij pleiten om dit met een hogere vorm van lokale dorpsdemocratie aan te pakken. In 
dit geval is er wel iets al iets gebeurd en waarmee ik moeite heb is het uitgangspunt van minimaal 14 
woningen want als we juist samen met de inwoners iets gaan doen. Want de portefeuillehouder zei 
het al, hij komt met een plan. Ambtelijk wordt gedacht dat er al draagvlak is. Het moet wel passen 
binnen het stedenbouwkundig kader maar wie bepaalt dat kader? Ik denk dat dit precies iets is wat 
de lokale gemeenschap zelf kan vaststellen. 
Dus als er gezegd wordt op de vraag van de wethouder: uitgangspunt minimaal 14 woningen, dan 
blijft wat ons betreft nog heel nadrukkelijk overeind staan: doe dat dan wel samen met de inwoners 
als het over beeldkwaliteit gaat en zorg dat je daar draagvlak haalt. Als dat niet geregeld is, dan is 
wat ons betreft minimaal 14 woningen van minder belang en daaruit rollen dan vanzelf consequenties 
voor de subsidie en het ondersteunen van de woningbouwvereniging. Ons pijnpunt en 
aandachtspunt, een oproep aan het college blijft: doe het samen met de inwoners. Geef de mensen 
ook echt recht van spreken. 
 
Ron Druppers: Koste wat het kost, meneer Van der Kaaij? 
 
Cock van der Kaaij: Ik zei ook al dat dit project natuurlijk al loopt. Dus niet koste wat het kost. Als dit 
meteen vanaf het begin goed was aangepakt. Er komt een terrein vrij. Er stopt een school. Je gaat 
met inwoners bij elkaar zitten van wat kunnen we gaan doen met dit terrein. Dan had je een gedeelde 
probleemstelling gehad. 
 
Ron Druppers: als de hemel naar beneden valt, hebben we allemaal een blauwe hoed maar die valt 
niet naar beneden. Het is niet gebeurd dus we zitten in deze situatie, dus we gaat akkoord met 
minimaal € 100.000 uittrekken om dit plan terug te halen en anders uit te laten voeren? 
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Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Misschien ben ik toch niet helemaal duidelijk. Ik heb vooral 
geschetst hoe dit in toekomstige gevallen moet. 
 
Ron Druppers: voorzitter, het is toch een vraag die ik duidelijk stel aan de heer Van der Kaaij. Het 
gaat niet om de toekomst. Als we dit in de toekomst zo doen ben ik heel erg blij want dan zie ik ook 
voor de mensen rondom het Pieter de Hooghplein nog wel wat licht maar dit is geen toekomst, dit is 
iets dat nu voorligt en wat zich al grotendeels afgespeeld heeft en als we de weg willen gaan 
verleggen gaat dit ons een heleboel geld kosten en bent u bereid om dat geld in deze tijd van 
bezuinigingen waarin we allerlei dingen van allerlei mensen vragen, om dat op tafel te gaan leggen? 
Dat is de vraag. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. U kent Duurzaam Stichtse Vecht als een partij die op de 
toekomst is gericht en als we van dit project zoveel leren dat het bij toekomstige projecten veel beter 
gaat dan nu, dan mag dat geld kosten want anders is het penny wise, a pound foulish en dat moeten 
we niet doen. 
 
Marnix Veldhuijzen: voorzitter, de CDA fractie heeft behoefte aan een schorsing. 
 
De voorzitter: maar ik maak wel even de tweede termijn af. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij kunnen ons volledig aansluiten bij het verhaal van de 
heer Druppers. Wij zijn van mening dat in deze tijd van bezuinigingen dit een ad hoc oplossing is als 
het gaat over het besteden van zoveel geld zonder dat we daar een dekkingsvoorstel bij hebben. 
Volgende week hebben we de begroting voor en dan gaan we toch niet dit soort bedragen als gaten 
in de begroting laten vallen zonder dat we daar een fatsoenlijk dekkingsvoorstel bij hebben. Dat lijkt 
me een manier van met ons geld omgaan die niet kan. 
Dus als het terugnemen van het plan inhoudt dat ons dat zoveel geld gaat kosten, dat we zoveel geld 
gaan mislopen, dan zijn wij niet akkoord. Wij vinden de 14 woningen wel een basisvoorwaarde. Ik 
begrijp het pleidooi van de heer Van der Kaaij voor participatie maar participatie vindt niet alleen met 
inwoners plaats maar ook met belanghebbende organisaties en ik vind dit verhaal, het belang van de 
woningbouwvereniging en dat we hen faciliteren om ook echt betaalbare woningen neer te zetten, 
vind ik wel van heel groot belang en ik zie op dit moment niet hoe we dat moeten doen zonder daar 
een extra € 100.000 of meer tegenaan te gooien terwijl er wel kansen liggen om het nu op te lossen 
op een manier die volgens mij een redelijke oplossing biedt. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook ik ben geschrokken van de financiële consequenties. Ik zei al in 
eerste termijn dat wij het plan Driessen ook zeker wel zien zitten en zeker als er 14 woningen 
gerealiseerd kunnen worden maar als we daar grote bedragen moeten gaan uitkeren waarbij ook de 
woningbouwvereniging in de problemen komt en als ik dan naar het plan van de wethouder kijk, dan 
zeg ik dat dit een goed plan is. De ontsluiting zou daar beter geregeld moeten en kunnen worden. 
Dan heb ik toch heel veel problemen met het terugtrekken van het plan. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. De 14 woningen is wat ik zonet gehoord heb een gegeven. Waar ik 
tegen aanloop is toch nog steeds dat mij niet duidelijk is waar de kwaliteit in het ontwerp zit. Die 14 
woningen met die € 5000 subsidie. Als je dat afzet tegen de termijn dat die woningen er staan, dan 
denk ik dat we dat niet mogen doen. Ik wil graag kwaliteit hebben en geen kwantiteit. Ik vind het een 
slecht plan zo. 

Pagina 20 van 30

 

 



 

 
Wim van den Bosch: dank u voorzitter. We praten op dit moment toch over een duurzame 
investering. Als wij een afschrijvingstermijn hanteren van 50 jaar, praat je op basis van annuïteit over 
€ 2800 op jaarbasis. Daar praat je dus over om een kwalitatief beter plan neer te zetten want dat is 
het uitgangspunt. Minimaal 14 woningen is voor ons geen discussie. Wij vinden dat dat gewoon 
moet. De kosten van de woningbouwvereniging kan ik op dit moment niet overzien maar ook in de 
onderhandelingen met de woningbouwvereniging zal dus ook een rol moeten spelen de kwaliteit van 
het totaal en dan kan het in wezen dat bepaalde investeringen wellicht iets naar de toekomst 
geschoven worden wat je anders wellicht gelijk met de aanleg zou doen maar ik denk dat daar ook 
nog wel wat ruimte in zit. 
 
Marnix Veldhuijzen: voorzitter, ik sluit niet uit dat het CDA nog een reactie in tweede termijn wil geven 
maar daarvoor willen wij wel even schorsen om intern te overleggen als dat mag. 
 
De voorzitter: u mag als indiener altijd na de schorsing nog even een korte reactie geven maar er 
komt geen derde termijn na de schorsing. Dan schors ik nu de vergadering. 
 
De voorzitter: ik heropen de vergadering. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u voorzitter. De wethouder stelt soms lastige vragen. Dit is een heel 
moeilijke afweging geweest en het zal ook voor anderen zo geweest zijn. De 14 woningen is voor ons 
uitgangspunt nummer één. Wat betreft de kosten richting woningbouwvereniging sluit ik een beetje 
aan bij wat de heer Van den Bosch zei dat wij eigenlijk niet echt kunnen inschatten over wat voor 
bedragen je dan praat. 
 
Elfride Zeldenrust: is het CDA er dan mee eens dat het subsidieverlies en de kosten waar we het 
over hadden, de ondersteuning van de woningbouwvereniging, dat die kosten eigenlijk minimaal zijn 
vergeleken met de kosten die we gaan hebben met planschade, we zullen juridische procedures 
krijgen. 
 
Siem Scherpenzeel: dank u voorzitter. Ik weet niet of ik die vragen allemaal moet beantwoorden. Ik 
was nog bezig met de beantwoording van de vragen richting wethouder. Wat betreft het niet kunnen 
realiseren van de subsidie, dat vinden wij heel spijtig maar wij kunnen op dit moment niet voor het 
huidige plan van het college gaan. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Er werd een aantal keren gesuggereerd de kwaliteit 
en in de toekomst bouwen en het moet anders en noem maar op. Ik vind dat wij als college op een 
prima manier zijn omgegaan met de reacties van omwonenden. Het beste bewijs is wat hier 
vanavond is gebeurd. Zo werkt dat soms. We zijn drie keer met twee plannen in het dorp geweest. Er 
is overleg geweest met de dorpsraad. Dat heeft weliswaar geleid tot allerlei verschillende inzichten 
maar dan kun je niet zeggen in mijn beleving dat we het anders hadden moeten doen op het gebied 
van participatie want ik zou het de volgende keer op dezelfde manier doen. 
Het enige verschil dat ik anders zou aanpakken is het maken van een bouwenvelop. Dat moet je al 
betrekken in de stedenbouwkundige opzet en in een later moment vaststellen. Dan denk ik dat je ook 
wat minder problemen krijgt. 
 
De voorzitter: de wethouder heeft de consequenties en de randvoorwaarden geschetst, dus dan 
breng ik nu het ordevoorstel in stemming. 
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Jaap Rehbock: voorzitter, mag ik van u weten wat het ordevoorstel precies is? 
 
De voorzitter: het ordevoorstel is het terugtrekken van het plan en dat de wethouder opnieuw in 
overleg gaat waarbij ik net aangaf dat hij de consequenties en de randvoorwaarden heeft geschetst 
en aan u heeft gevraagd of u daarmee kunt leven en of u dat in de afweging mee wilt nemen. Dat is 
het debat dat we zonet hebben gevoerd. 
Dan breng ik het ordevoorstel in stemming. Na stemming blijkt dat de fracties van VVD, CDA, D66, 
ChristenUnie- SGP, Het Vechtse Verbond en Duurzaam Stichtse Vecht voor het voorstel hebben 
gestemd waarmee het voorstel is aangenomen met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen. 
Dat betekent dat het raadsvoorstel niet meer in stemming wordt gebracht. 
 
12. Motie Duurzaam Stichtse Vecht inzake Stichtse Vecht fairtradegemeente 2013 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Op zich ben ik niet meer dan het doorgeefluik. De insprekers 
hebben al duidelijk aangegeven waar het fairtrade verhaal voor staat. Wat voor inspanning er 
gevraagd wordt van Stichtse Vecht, zowel gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven 
enzovoort. Wellicht aardig om te weten dat er op dit moment al 25 fairtrade gemeenten zijn in 
Nederland. Afgelopen 25 oktober is Venlo nummer 25 worden. Er zijn er 77 net als wij bezig met de 
fairtrade campagne. Dus de gemeente is gewoon partner in dit verhaal. Fairtrade is heel nadrukkelijk 
geen ontwikkelingshulp maar ontwikkelingshandel en daar is blijkbaar al een grote steun voor bij mijn 
collega's. In ieder geval hebben 11 van de 13 partijen al ondertekend. 
 
Motie (Duurzaam Stichtse Vecht, VVD, CDA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, 
ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks, Maarssen Natuurlijk, Breukelen Beweegt): 
Stichtse Vecht fairtradegemeente in 2013 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 30 oktober 2012 
 
Overwegende: 
• dat de gemeenteraad grote waarde hecht aan duurzaamheid en aan zowel 

millenniumdoelstellingen als fairtradedoelen wil werken 
• dat mede op initiatief van het college onlangs het Platform Fairtrade Stichtse Vecht is opgericht 

waarin bewoners, bedrijven en organisaties uit Stichtse Vecht vertegenwoordigd zijn 
• dat ook de gemeente een partner hierin is 
• dat het Platform Fairtrade Stichtse Vecht en naar streeft om Stichtse Vecht midden 2013 de titel 

‘fairtradegemeente’ te laten verkrijgen 
• het voor erkenning als Fairtrade-gemeente noodzakelijk is dat de gemeenteraad zich uitspreekt 

vóór Fairtrade door middel van het aannemen van een (deze) motie 
 
Draagt het college op: 
• om middels gemeentelijke communicatie te uiten dat zowel gemeenteraad, college als 

ambtelijke organisatie in woord en daad de fairtradedoelen nastreven 
• te bevorderen dat de gemeente in haar beleid rekening houdt met fairtrade, zoals bijvoorbeeld 

het gebruik van fairtrade producten 
• in overleg met het Platform Fairtrade Stichtse Vecht te komen tot passende ondersteuning bij 

het binnenhalen van de titel ‘fairtradegemeente’ midden 2013 
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• haar sleutelpositie te bestendigen door het faciliteren van een eerste fairtrademeting 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Twee vragen aan de heer Van der Kaaij. Is het zo dat om een 
fairtradegemeente te worden dat de gemeente ook fairtrade producten dient te gebruiken en zo ja, 
heeft u berekend wat daarvan de kosten zijn? 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ja en nee. 
 
Ron Druppers: voorzitter, zoals de goede gewoonte is zou ik graag van het college willen weten wat 
ze van deze motie vindt en of zij voornemens is om deze motie misschien zonder in stemming te 
brengen uit te voeren want dat doen we wel meer met moties aan het college vragen wat hun 
standpunt is. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Schijnbaar hebben de indieners van de motie niet de moeite 
genomen om op de achterkant van een sigarenkistje uit te rekenen wat het onze inwoners gaat 
kosten want mind you, we hebben het hier wel over belastinggeld. We hebben het niet over ons 
eigen geld dat we uit gaan geven. Als ik thuis een kopje koffie Max Havelaar zet of een heerlijk 
fairtrade wijntje koop in Maarssen bij de kerk dat ik inderdaad wel eens gedaan heb, dan is dat mijn 
eigen geld maar hier besluiten we over geld van inwoners. Weet misschien het college om hoeveel 
geld het zou draaien als alle gemeentelijke diensten, dus ook de catering, de broodjes 's middags, de 
koffie, het wijntje enzovoort fairtrade gaan worden? 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Meneer Van Liempdt, waar leest u dat alle gemeentelijke koffie 
en thee en alle gemeentehuizen daarvan worden voorzien? Dat lees ik niet in deze motie. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik ga ervan uit dat als er staat het college opgedragen wordt, 
niet eens verzocht maar opgedragen wordt, te bevorderen dat de gemeente in haar beleid rekening 
houdt met fairtrade, dus het gebruik van fairtrade producten, het werd net ook gezegd, het 
binnenhalen van de titel ‘fairtradegemeente’. Dat kun je alleen doen volgens mij maar ik heb het net 
gevraagd en door de expert is het bevestigd. Het binnenhalen van een titel ‘fairtradegemeente’ kan je 
alleen doen als je ook daadwerkelijk fairtrade producten gaat gebruiken. Dan wil ik weten: hoeveel 
meer zijn we daarvoor kwijt en als niemand daar het antwoord op kan geven, zal ik misschien een 
voorstel van orde moeten indienen om dit punt ook door te schuiven. Dat zal in ieder geval geen         
€ 100.000 kosten. 
 
Cock van der Kaaij: voorzitter, misschien was ik zonet iets te kort in mijn antwoord. Zodra dit 
commitment er ligt, u heeft wellicht gezien dat een fairtradegemeente aan zes criteria gaat voldoen. 
Ook maatschappelijke organisaties, winkels, horeca wordt gevraagd om mee te doen. Op 19 
november komt het Platform Fairtrade Stichtse Vecht weer bij elkaar. Dan zijn ondertussen met een 
beetje geluk ook de resultaten van de eerste fairtrademeting bekend en dan gaat er een concreet 
plan uitrollen waarbij ook duidelijk wordt wat er van de gemeente wordt gevraagd zowel qua 
passende ondersteuning zoals hier gevraagd wordt. Wellicht wordt dan ook al ingevuld wat de 
gemeente gaat doen in het gebruik van fairtrade producten en ik neem aan dat als er ergens echt 
financiële consequenties zijn waar wij als raad over gaan, dat het college bij ons terecht komt. Dat 
kan ik mij zomaar voorstellen. Er wordt dus wel nadrukkelijk naar gekeken maar al het 
onderzoekwerk daarvoor is nog niet af. 
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Frank van Liempdt: dank u voorzitter. In dat geval, zou het dan niet handiger zijn om eerst het 
onderzoek te doen en daarna een motie in te dienen waarin je het college iets opdraagt om te 
realiseren en uit te voeren? Dat lijkt me dan eerder logisch dan dat je het omdraait. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Waar het bij fairtrade om gaat is niet alleen of de gemeente 
een paar honderd euro extra gaat uitgeven aan koffie en thee. Het woord mindset werd net al 
genoemd, een manier van denken. In hoeverre sta je open voor andere burgers. Het mooie is dat we 
op dit moment bezig zijn invulling te geven in zo'n regeerakkoord dat gisteren tot stand kwam, dat je 
als Nederland erkend en herkend dat je onderdeel bent van een open economie en dat je juist ook 
door dit soort vormen ook op gemeentelijk niveau moreel leiderschap laat zien waardoor je aan 
invloed wint in allerlei internationale gremia. Dat kunt u wellicht te groot vinden voor een kleine 
gemeente maar ik vind dat we ondertussen ook een dusdanig grote gemeente zijn dat wij ook een 
bijdrage moeten leveren aan het moreel leiderschap van Nederland en daarom is het zo belangrijk 
om met fairtrade bezig te zijn. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. De heer Van der Kaaij haalt het regeerakkoord erbij dat gisteren is 
gesloten. Meneer Van der Kaaij, bent u dan ook zo blij dat er 750 miljoen minder aan 
ontwikkelingshulp wordt besteed? 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Zoals ik net al duidelijk aangaf en ook de insprekers duidelijk 
aangaven gaat fairtrade niet over ontwikkelingshulp maar over ontwikkelingshandel en ook in het 82 
pagina's tellende regeerakkoord wordt gesproken over een fonds neerzetten voor meer internationale 
fairtradehandel. Blij met die 1 miljard er af? Ik ben landelijk onafhankelijk en ik heb daar dus geen 
mening over. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Ik denk dat het democratisch is dat er een signaal wordt gegeven 
dat wij als gemeente tegen uitbuiting en onfaire handel zijn en ik denk dat we dat als democratie 
kunnen besluiten in de raad. 
 
Ike Roetman: dank u voorzitter. Wij zijn als ChristenUnie-SGP bijzonder blij dat naast dat we 
millenniumgemeente zijn geworden ook een manier vinden om invulling te geven. We beluisteren dat 
niet alleen maar iets gezegd moet worden als het over fairtrade gaat. Ik beluister dat er raadsleden 
zijn die vinden dat je het dan eigenlijk zelf moet doen. Daarom denken we dat het juist een goede 
motie is omdat je hier niet blijft steken in het wel een aardig idee vinden maar dat je ook als 
gemeente zegt: we willen dit echter wel doen. Ik wil wel benadrukken in datgene dat aan het college 
wordt opgedragen nergens wordt verzocht om de inkoop niet op een kritische manier te blijven doen 
zoals dat waarschijnlijk nu ook het geval is maar slechts wordt verzocht dat als naar fairtrade 
producten wordt gezocht dat dan ook met die producten rekening wordt gehouden en niet bij 
voorbaat worden uitgesloten. Dat is volgens mij klip en klaar wat in de motie staat en wordt 
opgedragen. 
Ik zou daarom bij de raadsleden, ik noem ze niet bij naam maar de fracties weten wie ik bedoel, er 
nogmaals op willen aandringen om het Platform Fairtrade een extra ondersteuning te geven en met 
ons mee deze motie te ondersteunen zodat we kunnen spreken over een totaal gezamenlijk 
ondersteunde motie. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Wij zijn deze coalitie en deze collegeperiode begonnen met 
het coalitieakkoord waarin wij hebben aangegeven dat wij van plan waren een millenniumgemeente 
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te gaan worden en eerlijke handel is een van de onderdelen, een van de millenniumdoelstellingen en 
daarmee ook de eerste inspanningen om te komen tot een fairtradegemeente. Daar hebben we wat 
acties voor in gang gezet. Dat is ook voorzien in ons collegeprogramma, dat er ook ambtelijke 
ondersteuning voor beschikbaar is, dus wij kunnen ten opzichte van de huidige begroting ambtelijke 
ondersteuning, en dat doen we feitelijk al, beschikbaar stellen voor de ondersteuning van fairtrade. 
Dus dat kost ten opzichte van de begroting geen extra geld. 
Wat doe je dan nog meer? Als je kijkt naar de opdracht die in de motie staat, is dat volstrekt helder. 
Gemeente, houdt u alstublieft rekening met uw beleid met fairtrade. Dat vind ik ook een hele reële 
vraag. Dus op het moment dat er nieuwe contracten worden gesloten, hou je rekening met de 
wensen die er bestaan om fairtradegemeente te worden en breng je dat dus gewoon in in de 
bestekken en de voorwaarden die gesteld worden bij de contractvorming. Natuurlijk met als 
doelstelling om fairtrade producten in het assortiment op te nemen maar bijvoorbeeld ook bij 
geschenken die wij aan het personeel doen. Dat doen we trouwens al wat eerder, daar zijn we vorig 
jaar al mee begonnen. Maar het zit in dat soort kleine dingen en die zijn overigens niet onbelangrijk 
want wij zijn hier een voorbeeld. 
Ik denk eerlijk gezegd dat als je het straks op financiën gaat bekijken dat we dan als een raad sturen 
op de vierkante millimeter omdat het hooguit om geringe prijsverschillen ten opzichte van de lopende 
contracten gaat. 
Dan lag er nog een vraag of wij het gaan overnemen zodat het niet in stemming hoeft te worden 
gebracht maar daar ga ik niet over, daar gaat u zelf over. Het college vindt dit een motie die ernstig 
past in de doelstellingen van het college maar of u het in stemming wilt brengen, daar gaat u over. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. Ik heb heel snel gegoogled, de gemeente Bunnik, 
fairtradegemeente, 500 tot € 1000 per jaar extra aan kosten voor de dingen die de heer Van Liempdt 
zonet noemde. De gemeente Rheden, qua inwoners ongeveer hetzelfde als wij, ongeveer € 1000 per 
jaar aan extra kosten. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, als ik het goed begrijp hebben we een hele motie hier voor een extra 
bedrag van € 500 maximaal per jaar. Nou, dan ga ik hem ondersteunen. Het is een hele sympathieke 
daad en ik denk ook zeker dat de fairtrade gemeenschap hiermee gebaat is dat de gemeente € 500 
gaat uitgeven. Doe iets of doe iets niet. Doe dan niet een motie die wat mij betreft na dit commentaar 
en het commentaar van de wethouder totaal inhoudsloos is. We doen er dus eigenlijk helemaal niets 
aan. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. U probeert het nu om te draaien. Dat is een heel leuk 
trucje maar waar het werkelijk om gaat. Wij proberen hier een signaal uit te dragen. Die producten 
zijn wel degelijk beter en niet om de kosten die die producten dragen maar om de achterliggende 
gedachte, de wijze van productie enzovoort. Ons kost het wellicht rond de € 1000 per jaar dat we dit 
doen. Dat vind ik het meer dan waard. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Toch even voor het complete beeld van dit verhaal. De 
gemeente is een van de partners in het hele fairtrade verhaal en heeft daar uiteraard geen 
vrijblijvende rol in maar moet ook het nodige doen. De focus op een al dan niet een groot bedrag. Als 
de heer Van Liempdt dat graag wil, kunnen we dat bedrag met gemak een stuk groter maken als dat 
het onderwerp interessanter maakt maar waar het om gaat is dat je andere organisaties in deze 
gemeente. In het platform is er een goed initiatief om ondernemers te vinden in de gemeente die met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de gang gaan. Een lokaal netwerk, dat zijn heel 
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belangrijke dingen. De winkels en horeca. Wellicht heeft u ook connecties in die hoek om mee te 
doen. Dus er gebeurt veel meer dan alleen de gemeente. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Wij van Het Vechtse Verbond hebben de motie ondertekend en we 
staan hier natuurlijk helemaal achter. Het is een signaal dat je afgeeft. Wat ik nog aan het college 
mee zou willen geven en dat is mogelijk. Ik ben zelf 10 jaar vrijwilligster geweest met een kraampje 
bij de  C1000 in Loenen om fairtrade producten te verkopen. Doordat die gang werd afgesloten, 
konden we daar niet meer staan en met lobby hebben we bereikt dat de C1000 de producten heeft 
overgenomen en zelfs met het product de schappen heeft uitgebreid. 
Dus ik zou mee willen geven aan het college die de contacten heeft met het bedrijfsleven en zeker 
met de middenstand om te stimuleren dat fairtrade producten in de schappen worden opgenomen. Er 
is zeker draagvlak voor bij de bevolking want wat we hadden verkochten we eigenlijk allemaal. Dat 
wil ik nog meegeven en natuurlijk steunen wij deze motie want we hebben hem mede ondertekend. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Een fairtradegemeente is een gemeente waarbij zoveel 
mogelijk organisaties uitspreken fairtrade producten te gaan verhandelen. Dus de gemeente is 
daarbij niet de gemeentelijke organisatie. Het is de samenleving en dat zijn wij dus allen. Daar maken 
wij als gemeentelijke organisatie ook onderdeel van uit. Het is dus eigenlijk de verzameling van 
bedrijven en instellingen die fairtrade gaan doen. Dat sluit ook weer aan bij wat mevrouw Hoek heeft 
gezegd. Het maakt onderdeel uit van het platform dat wij een meting gaan doen bij alle bedrijven, 
instellingen, scholen en organisaties in Stichtse Vecht om te vragen in hoeverre zij al fairtrade 
producten verhandelen en om ze vooral uit te dagen en te triggeren om dat alsnog te gaan doen. Dus 
dat is de beweging die gaande is en dat gaat dus veel verder dan alleen maar of wij in de kantine ook 
fairtrade chocolade verkopen. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Een motie met echte inhoud. Een motie die echt iets doet tegen 
uitbuiting van mensen in de derde wereld. Die hadden wij graag gesteund. Dit vinden wij nog steeds 
een holle motie waarvan wij denken dat de mensen in de derde wereld daar niets van merken en wij 
zullen met zijn vieren en ook onze achterban gewoon die mensen blijven helpen op de plekken waar 
we dat nu ook al doen en we zullen ook gewoon die spullen blijven kopen, alleen wij vinden niet dat 
wij als politiek een lege motie moeten ondersteunen. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, ik ben tegen de motie. 
 
De voorzitter: het is helder. Vijf stemmen tegen. U weet uit het verleden mijn betrokkenheid als 
voorzitter van de landelijke vereniging. Dan wil ik graag op een ander moment nog eens met u in 
gesprek om u uit te leggen dat dit volgens mij de enige effectieve manier van 
ontwikkelingssamenwerking is maar dat doe ik graag op een ander moment. 
 
Ron Druppers: voorzitter, daar hoeft u mij niet van te overtuigen. Alleen ik zeg dat deze motie met 
wat hierin wordt opgedragen aan het college volgens mij en mijn partij, daar zijn mijn partijgenoten 
het mee eens, daar niet aan bijdraagt. Ik wil graag met u een motie in elkaar zetten die we later nog 
eens inbrengen waarbij wij dat idee wel hebben en die vergaander is dan deze. Wij hebben het dan 
niet over geld maar wij hebben het dan over effectiviteit. 
 
De voorzitter: laten we het toch maar vieren. Met vijf stemmen tegen is deze motie aangenomen en 
wij wensen het platform heel veel succes en wijsheid om deze ontwikkeling in gang te zetten en om 
te laten zien dat deze motie totaal niet inhoudsloos is.  
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9. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
 
De voorzitter: u heeft een gewijzigd voorstel gehad op basis van de discussie die in de werksessie 
heeft plaatsgevonden. Ik denk dat het goed is dat de portefeuillehouder dat nog heel even toelicht. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Er is in de werksessie door meerdere mensen wat 
gezegd en er is ook even overleg geweest met de PvdA. Wij denken dat wij door het eruit halen van 
de terminologie rondom dislocatie en dus geen uitzonderingsbepaling opnemen mekaar hierin 
kunnen vinden en daarnaast hebben we gekeken naar de termijnen waar de VVD om gevraagd had 
in de werksessie en wij hebben gemeend die te kunnen aanpassen en dat is gebeurd. Dat is met 
geel aangemerkt in alle stukken die voor u liggen. Dus u kunt in één oogopslag zien wat we in deze 
opzet gewijzigd hebben. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij hadden gevraagd om iets te regelen voor de dislocaties 
die mogelijk in de toekomst in de problemen komen omdat zij geen gelijke kansen krijgen met andere 
nevenvestigingen en hoofdvestigingen. Met de toezegging van de wethouder is ons amendement dat 
we in voorbereiding hadden overbodig en we zijn daar hartstikke blij mee. 
 
De voorzitter: kan het voorstel in stemming? Wenst iemand tegen te stemmen? Dan is het 
aangenomen maar de heren Van der Kaaij, Van Liempdt, Westra, Bootsma en Zivkovic-Laurenta en 
mevrouw Zeldenrust waren niet aanwezig. 
 
10. Verordening inburgering 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Mijn collega, de heer Zivkovic-Laurenta, heeft tijdens de 
begroting dit onderwerp al eens eerder aangekaart. Hij heeft aangegeven dat D66 met het volgende 
probleem zit. Uiteraard begrijpen wij dat bezuinigen noodzakelijk is. We begrijpen ook hoe deze 
regeling in elkaar zit. Echter, het botst tegen een aantal uitgangspunten van D66, namelijk scholing 
en ontplooiing voor iedereen die dat wenst en mee kunnen doen met de samenleving. Ik zeg daarbij 
niet dat dit voorstel daartegen is maar wij vinden wel dat juist de kans voor vrijwillige inburgeraars 
een positief ding zou zijn. Om die reden hebben wij aangekondigd om op een gegeven moment met 
een voorstel te komen, een oplossing om te kijken hoe wij zonder extra kosten toch tot een oplossing 
kunnen komen voor deze vrijwillige inburgeraars. 
Daar zijn we op de achtergrond al hard mee bezig. Ik weet dat het eigenlijk geen raadsvoorstel is 
maar meer vrijwilligerswerk van onze zijde maar goed. Desalniettemin vinden wij het zo essentieel 
dat we daarmee aan de slag gaan. Helaas, dingen opzetten kost nog enige tijd ben ik wil al mijn 
collega- raadsleden vragen om ons even de tijd te geven om met iets te komen. Laat ik zeggen, 1 
januari kan ik met een update of met het definitieve idee komen en uiteraard zal ik met die partijen, 
mensen of instanties die daarbij betrokken willen worden contact opnemen voordien. 
Ik maak er tegelijk een stemverklaring van. Mijn collega's aan weerszijden zullen voor het voorstel 
stemmen en ikzelf zal vanuit een principekwestie tegen het voorstel stemmen. Dus wij stemmen 
verdeeld. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Het voorstel loopt vooruit op een wettelijke verplichting. Er is in de 
werksessie al uitvoerig over gesproken. Ik heb de vrijheid genomen om met de Stichting 
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland contact op te nemen en te kijken wat er precies op dit moment 
gebeurt. Op dit moment is het zo dat het gaat om een twintigtal trajecten die worden uitgevoerd en 
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het contract dat met hen is gesloten heeft de impact dat de periode van inburgering een jaar duurt. 
Dat is volstrekt onvoldoende en dat betekent dat na dat jaar de mensen vrijwillig hulp moeten zoeken. 
Dat levert juist het probleem op. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. De heer Janssen en ik hebben buiten de vergadering al met 
elkaar hierover gesproken en het is helemaal correct wat er wordt gezegd maar dit betreft niet de 
hele groep van vrijwillige inburgeraars. Ik wil dus wel even de kanttekening geplaatst hebben dat 
datgene wat hij schetst niet specifiek over deze groep alleen gaat. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Dat geeft dus aan dat ik over een minimum praat en dat de groep 
nog iets groter is dan waar ik het nu over heb. De vraag met betrekking tot de taaltrajecten. Dat was 
de discussie die we in de werksessie daarover hadden. Dat is iets wat ook vanuit Vluchtelingenwerk 
zelf wordt georganiseerd. Er is op dit moment een taalcoördinator, er zijn ook vrijwilligers actief, er is 
een groep van zowel Loenen, Breukelen en Maarssen van 10 mensen die vrijwillig worden ingezet 
om als ‘taalmaatje’ te fungeren. Dus wat dat betreft gebeurt dat al in dat traject van een jaar maar het 
grote probleem is dat daar geen vervolg aan gegeven wordt. 
 
Linda Hogeveen: voorzitter, het is helemaal correct wat hier wordt gezegd maar hier worden twee 
groepen mensen door elkaar gehaald. Wij hebben het over de vrijwillige inburgeraars die niet per 
definitie vluchtelingen zijn en daar wordt hier niet over gesproken maar uiteraard zal ik de heer 
Janssen en Vluchtelingenwerk ook betrekken bij het idee dat wij willen uiteenzetten. 
 
Franc Janssen: voorzitter, dan heb ik een vraag aan mevrouw Hogeveen. Betekent het uitstel dat het 
voorstel dat nu voorligt ook wordt uitgesteld? Met andere woorden, er ligt nu een duidelijk voorstel om 
het per 30 oktober te laten ingaan. Houd uw voorstel in dat dit wordt uitgesteld tot 1 januari? 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Op de vraag van de heer Janssen kan ik antwoorden dat wat D66 
betreft dit nu ter stemming voorligt en dat kan ook niet anders. Het uitstel dat ik vraag heeft niets met 
dit voorstel te maken maar heeft te maken met het feit: D66 komt straks vrijwillig met een alternatief 
plan en dat is uitstel. Wij vragen: geef ons even de tijd, geef uzelf even de tijd om samen met D66 
naar een oplossing te kijken om deze mensen verder iets te bieden. Dus ik nodig u nogmaals uit en 
aan de wethouder wil ik, en daarmee kom ik u ook enigszins tegemoet, vragen: mochten er mensen 
zijn die zich vanaf nu aanmelden. Wilt u aan hen vragen of u hun naam mag noteren en straks mag 
doorgeven aan derden zodat die mensen die zich nu aanmelden niet verloren gaan? 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik dacht dat er één vraag was gesteld en die kan ik 
positief beantwoorden mits de mensen die zich aanmelden daarmee ook akkoord gaan. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen. GroenLinks heeft het voorstel naar 
aanleiding van de werksessie verder besproken en wij vinden het ook erg jammer dat de vrijwillige 
inburgeraars geen hulp meer wordt geboden. Wij kunnen instemmen met het voorstel van D66 en om 
deze reden zullen wij ook tegenstemmen. Wij begrijpen hoe het raadsvoorstel tot stand is gekomen 
maar het belang van de vrijwillige inburgeraars vinden wij belangrijk. 
 
De voorzitter: als ik het goed beluister heeft de wethouder net met mevrouw Hogeveen de afspraak 
gemaakt dat er voor de mensen uit de groep die het betreft nog specifieke aandacht zal zijn. 
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Piet Paul: voorzitter, als ik dat meeneem zie ik er toch van af om tegen te stemmen en zal ik voor 
stemmen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ook een stemverklaring die wel eindigt bij tegenstemmen. Dit 
verhaal is puur opgehangen aan alleen maar financiële argumenten. Aan vrijwillige inburgeraars mag 
een aanbod worden gedaan. Wellicht blijft er nog iets overeind maar dat had wat ons betreft wel wat 
netter onder woorden mogen worden gebracht, vandaar tegen. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik ben het vanavond nog geen seconde met de heer Van der Kaaij 
eens geweest behalve de afgelopen 30 seconden. Ieder woord dat hij gezegd heeft is mij uit het hart 
gegrepen. Dit is een voorstel dat niet kijkt naar wat het doet met mensen maar wat kijkt naar 
financiën. Daarom zal ik ook, ik spreek niet voor mijn fractie, tegenstemmen. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ik heb toch even een vraag. Als dan het voorstel van D66 komt en het 
wordt aangenomen, wordt dat dan een bijlage bij dit voorstel want het heeft natuurlijk wel met elkaar 
te maken? Het staat er wel helemaal los van maar het heeft ook met inburgering te maken en dat kan 
je toch niet veranderen. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Op zich wat voor stemming voorligt, is dit stuk. Als D66 straks 
samen met anderen met een voorstel komt, zal dat op zich niet als een bijlage aan dit voorstel 
worden toegevoegd maar dat maakt ook niet uit want als dat stuk dan ter stemming voorligt of ter 
informatie of wat dan ook, dan geldt dat gewoon. Dus het maakt niet uit. 
 
De voorzitter: het wordt een initiatiefvoorstel. 
 
Franc Janssen: dank u voorzitter. Het is op zich een sympathiek voorstel van D66 maar er ligt nu een 
voorstel voor dat de gemeenteraad besluit om vrijwillige inburgeraars met terugwerkende kracht tot 1 
oktober geen gebruik meer te laten maken van het inburgeringsbudget en daar zijn wij tegen. 
 
Mieke Hoek: voorzitter, wij zijn voor het voorstel maar we betreuren dat er een vacuüm gaat ontstaan 
voor degenen die nu per 1 oktober uit de boot vallen. 
 
De voorzitter: ik denk dat het goed is om het toch even in stemming te brengen. Voor het voorstel 
stemmen de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond, GroenLinks, 
Breukelen Beweegt, Groep Frank van Liempdt DVV en Streekbelangen en de leden Rehbock en 
Zivkovic-Laurenta. Dan is het voorstel aangenomen met 9 stemmen tegen. 
 
Dan komen wij aan het eind van deze vergadering. Er hebben ons meerdere verzoeken bereikt om 
volgende week te proberen om de begrotingsbehandeling in één avond af te ronden en ik wilde u dat 
even voorleggen. Van de kant van het college zou dat kunnen als u maandag voor 12.00 uur moties 
en amendementen indient omdat we daar een gedegen reactie op moeten voorbereiden. Is het dan 
een brede wens van de raad om het op één avond te plannen? 
Allen akkoord? Dank u wel. 
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Sluiting 
 
De voorzitter: ik wens u wel thuis voor straks en ook de mensen op de publieke tribune. Dank en wel 
thuis. 
 
(Einde van de vergadering om 22.15 uur) 
 
 
27 november 2012 
 
Griffier, Voorzitter, 
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