
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op dinsdag 31 januari 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis te Loenen. 
 
Voorzitter Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier Jelle Hekman 
 
De leden 
Breukelen Beweegt Dik van ‘t Hof 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, 

Marnix Veldhuijzen, Hetty Veneklaas  
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd, Wim van den Bosch 
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, Gerry Rijsterborgh 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
PvdA Erik van Esterik, Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Han Lyre, Kathalijne de Kruif, 

Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, Elfride Zeldenrust 
 
Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema 
 
Afwezig	 Frank Masteling (VVD) 
 Harry Noltes (Maarssen 2000) 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter: welkom allemaal, ook aan de mensen op de publieke tribune. Onze eerste 
raadsvergadering in het nieuwe jaar. We hebben een bericht van verhindering van de heer Noltes en 
ik denk dat de andere leden nog iets verlaat zijn. 
 
2. Spreekrecht inwoners over niet geagendeerde punten 
 
De voorzitter: ik stel voor dat we beginnen met het spreekrecht van de inwoners en ik wil graag als 
eerste de heer Bouma het woord geven. 
 

nu
ar

i 

 p a g i n a  1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 ja

20
12

d
/G

SV
1

De heer Bouma: geachte mevrouw de voorzitter en gemeenteraadsleden van Stichtse Vecht. Het is 
precies zes jaar geleden dat ik uw voorganger drs. J.W. van der Sluis toegesproken heb in de 
toenmalige gemeenteraad van Maarssen. Van der Sluis verzaakte zijn toezeggingen aan mij om zijn 



 

ambtenaren te horen en u stuurt politieagenten op mijn dak ter intimidatie en ter redding van uw 
ambtenaren. Lijkt me geen goede zaak en geen goede start van uw carrière. We snappen allen 
waarover het gaat maar u denkt: Bouma is geen klokkenluider maar een querulant die onze 
zegepralende Vecht wil ontsieren met wat ellende uit het verleden. Want u zegt ook: stel je voor dat er 
een smet wordt geworpen op onze toeristische belang. De party ships, de toeristen et cetera willen 
toch niet geconfronteerd te worden met het verhaal van die Bouma? Laat, als dank voor ons 
verpozen, hem als eigenaar toch lekker houden de schillen en de dozen. En dus daarom zwijgen alle 
politieke partijen uit het verleden met boter op hun hoofd. U zegt ook: de zaak is onder de rechter, 
laten we wachten op de uitspraak van het Hof. Ondertussen heb ik 25 januari jongstleden mijn klacht 
gedeponeerd bij de Nationale Ombudsman. 
Ik schijn nog 1 minuut spreektijd te hebben. Binnen deze ene minuut wil ik u adviseren om in de 
toekomst niet uw ambtenaren te geloven maar geloof te hechten aan uw burgers. Ik heb op 
voorspraak van de kabinetschef, de heer Bas Thomas van de Commissaris van de Koningin uw 
benoeming op 22 december jongstleden niet gefrustreerd. Laat mij daar geen spijt van krijgen. 
(mevrouw Groenewegen is in de vergadering gekomen) 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Ik zou het heel erg fijn vinden als de inspreker het niet persoonlijk 
speelt maar dat hij graag in wil gaan op de inhoud van waarvoor hij wil pleiten. 
 
De heer Bouma: ik heb toegesproken de voorzitter, dat is de burgemeester, en de raad. Dat is wat mij 
betreft één geheel. U kunt daar verder weinig op afdingen. Ik ben nu aan mijn slotregel toe. Ik wens u 
en de raad een prettige voortzetting van de raadsvergadering. Tot de volgende keer op het Tahrirplein 
zullen we maar zeggen. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Voor dit soort gevallen is mediaton misschien een betere oplossing. 
Ik zou dat toch wel graag aanbevelen want deze rechtsgang moet eigenlijk een beetje buiten de deur 
blijven. Dit duurt al heel lang. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Dit is inderdaad een aangelegenheid die al een groot aantal 
jaren duurt. Er zal binnenkort een uitspraak komen van het gerechtshof in deze zaak. Dan zitten we 
natuurlijk wel in een beroepszaak en het lijkt me buitengewoon verstandig om deze eerst even af te 
wachten want dan hebben we in ieder geval een gezamenlijk uitgangspunt voor eventuele verdere 
gesprekken. 
 
De heer Miedema: mevrouw de voorzitter en gemeenteraadsleden. Ik ben hier al geweest op 
25 oktober 2011. Ik heb een brief ook naar de gemeenteraadsleden gestuurd op 6 oktober 2011 en tot 
op heden heb ik op die brief nog geen enkel antwoord mogen ontvangen. Dat vind ik een beetje 
vreemd want als je een vraag stelt verwacht je ook netjes antwoord te krijgen. Is het gewoon dat er 
niet geantwoord wordt op vragen die gesteld worden? Daarnaast krijg ik als ik bij de gemeente wat 
correspondentie opvraag gedeelten van correspondentie uitgereikt. Dat is ook niet helemaal de 
bedoeling, lijkt mij. 
De volgende vraag die ik wilde stellen is waarom de termijn overschreden wordt. Dit gaat over de 
WOB, de adviescommissie bezwaarschriften maar ook alle gewone correspondentie. Vragen die 
gesteld zijn in september 2011 zijn tot op heden nog niet beantwoord. 
Daarnaast wil ik vragen aan de heer Wiersema of hij als wethouder bereid is straks eventueel bij de 
Raad van State als getuige te functioneren als hij daartoe wordt opgeroepen. Ik heb net een kopietje 
van een huurovereenkomst ontvangen voor de HEMA. Ik heb altijd al gezegd dat het volgens mij geen 
rendabel verhaal kan worden, de tijdelijke HEMA. Als ik zie dat 90% van de investeringen die gedaan 
worden voor de HEMA mogen worden verrekend met de totale huuropbrengst, dan denk ik dat het 
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totaal geen zin heeft om vijf jaar lang een parkeerterrein en alle kosten te laten maken en vervolgens 
10% terug te verdienen. Als er gewoon een parkeertarief wordt ingesteld verdienen we veel meer. 
Ik denk dat één vraag van mij al is beantwoord met dit verhaal want het kan niet rendabel zijn als 90% 
van de totale kosten van de investeringen mogen worden verrekend. Het heeft dan geen zin om daar 
een tijdelijk noodgebouw neer te zetten. 
Daarnaast heb ik nog een vraag aan de heer Wiersema. Die heeft mij tijdens de zitting van 25 oktober 
een toezegging gedaan, ik citeer: “U heeft helemaal gelijk. De toezeggingen die ik heb gedaan met 
parkeren op de tekening staan niet vermeld. Wij komen daar nog op terug”. Ook daar is tot op heden 
niet op teruggekomen. Ik haal dit uit het verslag van de zitting van 25 oktober. Graag ook daar nog 
even antwoord op. 
( de heer El Hafiani en mevrouw Rijsterborgh zijn in de vergadering gekomen) 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik wil het college in het kader van de vragen die de heer Miedema 
stelt. Ik wil hem wel een beetje ondersteunen. Volgens mij zijn er aan de raad toezeggingen gedaan 
over het beantwoorden van de brief en ook mijn fractie heeft de vraag waarom dat nog niet is 
gebeurd. De termijn is inderdaad verstreken en ik wil u toch verzoeken om ook aan de raad de 
antwoorden die de heer Miedema al had moeten hebben zo snel mogelijk toe te sturen. 
Ik heb op papier gekregen dat er harde toezeggingen zijn gedaan aan de aanvrager van de 
noodwinkel. Ik zou graag op de hoogte gesteld willen worden, net zoals de heer Miedema, van de 
toezeggingen die gedaan zijn, huisvesting, huur, aanleg parkeerplaatsen en dergelijke. Ik wil graag 
weten waaronder dit gebudgetteerd wordt en of het nog in de raad terugkomt. 
Even teruggaand naar de raad van de voormalige gemeente Breukelen. Daar is voor zover mij bekend 
gezegd dat de tekeningen bij de bouwvergunning zouden terugkomen. Waarom is dat nog niet 
gebeurd? 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. De discussie over de vestiging van de HEMA speelt al 
een aantal jaren. Duidelijk is dat de heer Miedema vindt dat de HEMA er niet moet komen. Als ik alle 
bezwaarschriften lees zou ik daar moeilijk een andere mening over kunnen geven. Belangrijke 
argumenten daarbij zijn de discussie over concurrentievervalsing, het feit dat wij geen commerciële 
huur zouden vragen. Dat is een discussie die loopt bij het college. Ik vind ook dat die discussie niet 
hier gevoerd moet worden. Ik ben het met u eens dat de brief te laat is beantwoord maar er is wel heel 
veel gebeurd in de uitwisseling van informatie tussen u en de gemeente, commissie bezwaar, 
rechtbank.  
U vraagt zelfs of ik straks getuige wil zijn bij de Raad van State. Er is een gedeelte van de zaak onder 
de rechter. We hebben te maken met een bouwvergunning tweede fase. Daarbij spelen een heleboel 
dingen op detail een rol. Ik ga die discussie hier niet voeren. Ik heb overigens de conceptbrief 
inmiddels geaccordeerd. Dus u krijgt een schriftelijke reactie deze week. Daarin staat dat van de zes 
vragen die u gesteld heeft u er op drie geen antwoord krijgt. Ik zeg het maar even van tevoren. In de 
brief wordt aangegeven waarom u dat antwoord niet krijgt. Ik zal ervoor zorgen dat de raad achteraf 
wordt geïnformeerd over de uiteindelijke beslissing en de motivering. 
 
De heer Miedema: op zich ben ik niet tegen de komst van een HEMA. Ik vind het alleen een vreemde 
situatie dat de ene ondernemer gesubsidieerd op een noodlocatie en vijf jaar lang activiteiten mag 
ontplooien met een minimale duur van één jaar. Stel dat de ondernemer na één jaar bepaalt, ik ga 
weg. Dan kost het de gemeente bijna € 350.000 om een jaar uit te proberen of het interessant is ja of 
nee. Dat zijn bedragen die u de lucht ingooit. 
De HEMA is voor mij van harte welkom maar er zijn panden genoeg met ruimtes die goed 
beschikbaar zijn leeg in Breukelen. Daar zou zo in kunnen worden getrokken. Ik noem bijvoorbeeld 
het Rabobankgebouw waar ook nog parkeerplaatsen bij aanwezig zijn. Waarom een noodlokaal voor 
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vijf jaar? Wat willen ze gaan doen na die vijf jaar? Eventueel wel de Rabobank gaan bezetten? Doe 
dat dan direct want dan heb je voor langere tijd een goede plek. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Dit zijn discussies die gevoerd zijn met de Rabobank 
in eerste instantie. Op de eerste verdieping. Je kunt niet allerlei dingen hier roepen zonder op de 
hoogte te zijn van het dossier, zonder volledig te zijn over feiten en cijfers. Dat vind ik altijd zo risicovol 
aan dit soort discussies op deze plek. Als al die informatie beschikbaar is, wordt er een beeldvorming 
gegeven die echt onjuist is en dan kom ik terug op mijn eerste beantwoording. De discussie zullen we 
verder tussen de heer Miedema en het college voeren. 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter: ik kom nu bij het vaststellen van de agenda. Akkoord voor iedereen? Ja. 
 
4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergaderingen van 20, 21 en 22 december 

2011 
 
De voorzitter: bij de notulen zijn geen opmerkingen gemaakt. Kunnen we de notulen vaststellen? Ja, 
bij deze. 
 
5. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad 
 
De voorzitter: dan kom ik bij het vragenhalfuurtje van de raadsleden. Er zijn vele vragen door vele 
mensen gesteld en het ging om een half uurtje dus, ik wil u verzoeken geen lange inleidingen maar 
gewoon kort over te gaan tot het stellen van de vragen en ik begin bij de heer Van der Kaaij over het 
beleid van de zendmasten. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Er is regelmatig gedoe rond zendmasten als het gaat over 
plaatsing, werking en uitbreiding overal in het land dus ook in Stichtse Vecht. Ik noem Spechtenkamp 
in Maarssenbroek, de hoge mast in Vreeland. Het probleem is steeds terug te voeren op drie zaken:  
A. Dat de gemeente niet voldoende voorspelbaar is. Er is geen beleidskader. 
B. Dat inwoners niet voldoende relevante informatie hebben. 
C. Dat daardoor inwoners zich onnodige zorgen maken. 
Mijn verhaal was langer maar vanwege de tijd houdt ik het kort. De wethouder heeft wel het hele 
verhaal en zijn antwoord zal dus vast op alles ingaan. 
 
Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Ik ben het met u eens dat wij als overheid 
voorspelbaar moeten zijn en dat je eigenlijk vanuit het document moet kunnen zien waar je een 
antenne mag neerzetten en waar niet. Op dat moment ben je ook voorspelbaar. We hebben op dit 
moment een concept antennebeleid klaarliggen. Dat is ook een gedeeltelijke harmonisering van 
beleidsregels van de vorige gemeenten maar er zitten ook wat nieuwe ideeën en beleid in. Wij hebben 
nu drie casussen waaronder Spechtenkamp waarvan wij gezegd hebben, we gaan eens kijken wat 
gebeurt er nu als je deze aanvragen toetst aan dat beleid, leidt dit dan tot een wel overwogen besluit 
waarmee je ook een beetje richting de buurt uit de voeten kan. In februari gaan wij dat beleid ter 
inzage leggen, ook richting de wijkcommissies. Dan zullen we het in maart vaststellen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. U zegt dat er beleid op komst is. Is dat in lijn met zoals het 
Antennebureau dat ook vaststelt, de voorbeeldnota Gemeentelijk Antennebeleid? 
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Wethouder Klaas Wiersema: dank u voorzitter. Voor 70-80% hetzelfde. 
 
De voorzitter: voordat ik naar de volgende ga nog even een mededeling want bij wijze van proef wordt 
onze vergadering vanavond live uitgezonden en het is ook via onze internetsite terug te luisteren. Ik 
verzoek wel allemaal om de microfoon dicht bij u te halen en er duidelijk in te spreken, anders is het 
niet te volgen voor mensen. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. De grote toename van het aantal inbraken in onze 
gemeente baart ook de fractie van D66 grote zorgen. Recentelijk heb ik een nachtdienst meegedraaid 
met de politie in Maarssen. Tijdens die dienst heb ik de problemen van inbraak zelf kunnen 
waarnemen. Nu blijkt dat de wegenstructuur in Maarssenbroek ideaal is voor inbrekers die op 
scooters opereren. De politie opereert meestal met auto's. In dit geval zijn de inbrekers ontkomen op 
scooters. Ze waren door de Verbindingstunnel heel makkelijk de andere wijk in en weg. Tot mijn grote 
verbazing bleek dat er zeven politiemotoren beschikbaar zijn. Helaas hebben maar weinig agenten de 
geschikte motorrijbewijzen. Helaas moet ik dus concluderen dat het materiaal wel degelijk 
beschikbaar is om de inbrekers te lijf te gaan. Alleen kan dit niet ingezet worden.  
Wij vragen ons af in hoeverre het college kan gaan voor een grotere inzetbaarheid om deze inbrekers 
te pakken en welke andere maatregelen eventueel genomen kunnen worden. 
 
De voorzitter: allereerst, mooi dat u en een aantal andere raadsleden met de politie mee zijn geweest 
want dat geeft toch een beeld waar we met elkaar staan en hoe ze ook te werk gaan. 
 
Franko Živković-Laurenta: ik raad anderen ook zeker aan om dit een keer te doen mochten ze nog 
niet zijn geweest. 
 
De voorzitter: de politie is er ook erg enthousiast over. Ik hoop dat u begrijpt dat wij goed 
samenwerken met de politie en dat ik veelvuldig contact heb maar dat ik me natuurlijk niet met de 
bedrijfsvoering van de politie gaat bemoeien. Dus in die zin het hier over de motoren te hebben, lijkt 
niet helemaal onze positie. 
Wel wil ik iets rechtzetten want natuurlijk worden ook motoren ingezet en in veel gevallen ook bikers 
om de problematiek aan te pakken maar om goed de inbraakgolf onder controle te krijgen is veel meer 
nodig. Daar zijn we ook nadrukkelijk mee bezig want het is een hardnekkige problematiek. 
Er is wel een misverstand over de zeven motoren die er stonden want dat zijn niet de zeven motoren 
van het team Maarssen maar Maarssen is ook de verzamelplek bij bijzondere acties en daarom 
stonden er zoveel. Er zijn er drie in dit team Maarssen en waar nodig worden die ook ingezet en 
uiteraard met mensen die daar ook een rijbewijs voor hebben. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. Ik begreep van de agenten zelf dat ze wel degelijk 
enthousiast waren dat enkelen van hen eventueel een cursus zouden kunnen volgen om die motor 
wel te kunnen besturen want het is wel degelijk dat het vaak voorkomt dat inbrekers op scooters 
ontkomen in de wijken en er zijn enthousiaste agenten, zeker de twee wijkagenten die bij ons zijn 
aangesteld. U noemt de bikers. Ik dacht dat dat motoragenten waren maar dat bleken helaas mensen 
op de fiets te zijn en die zijn nog net iets te langzaam voor de scooterinbrekers. Daar heb je dus heel 
weinig aan. 
 
De voorzitter: het is helder dat de politie aan de mensen een rijopleiding aanbiedt maar ik laat het toch 
over aan de politie om te bepalen wie daarvoor geschikt is en wie voor andere taken. U had ook nog 
andere vragen over het hondenbeleid. 
 

nu
ar

i 

 p a g i n a  5  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 ja

20
12

d
/G

SV
5



 

Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. Uit recent onderzoek is gebleken dat de overlast van 
hondenpoep volksergernis nummer één is, dat het ook ernstige schade kan toebrengen aan de 
gezondheid, het kan allerlei allergieën veroorzaken. D66 heeft signalen opgevangen dat bij heel veel 
splintergroen in onze gemeente slecht is aangeduid wat een hondenuitlaatweide is en wat een 
kinderspeelweide is. Het gevolg is dat op dezelfde weide dan weer honden worden uitgelaten en dan 
weer kinderen spelen. Dit zorgt voor erg veel overlast. 
D66 ziet de noodzaak in van een betere aanduiding en een betere voorlichting en een nog sterkere 
handhaving van bijvoorbeeld de opruimplicht die in de bebouwde kom van Stichtse Vecht is. Wij 
vragen ons af wat het college aan een betere aanduiding zou kunnen doen en eventueel zorgen voor 
betere instructie richting de hondenbezitters zodat de overlast verminderd zou kunnen worden. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Na de herindeling is natuurlijk nog niet alles geharmoniseerd. 
Een van de dingen is het hondenbeleid, dat hebben we ook nog niet geharmoniseerd. Wat er wel 
geharmoniseerd is, is de APV. De APV ligt er al. In Breukelen is er wat verwarring ontstaan rond om 
de aanwijzing of de aanwezigheid van hondenuilaatplaatsen. Waar is dat precies, gaat het nou over 
de bermen of gaat het over de paden of niet, is er een opruimplicht ja of nee en vervolgens is er ook 
een titel om mensen te verbaliseren als ze zich niet houden aan de regels. 
Daar is op het ogenblik wat verwarring over ontstaan. Dat geldt met name voor de inwoners van 
Breukelen waar het op dit moment speelt. We gaan dat heel goed uitzoeken en we zullen de inwoners 
daar ook goed over informeren.  
Los daarvan hebben we voor de hele gemeente een eerste aanvang gemaakt met het harmoniseren 
van het hondenbeleid en we gaan ook kijken of we kunnen komen tot een gebalanceerd pakket 
waarin aan de ene kant handhaving, repressie. Wij hebben op dit moment twee BOA’s die er voor alle 
handhavende taken zijn, dus niet alleen voor hondenpoep. We gaan dus kijken naar 
handhavingsmaatregelen, we gaan kijken naar andere gedragsbeïnvloedende maatregelen en daar 
zal binnenkort een plan van aanpak voor worden opgesteld zoals dat voor alle harmonisaties geldt. 
Dat moet allemaal dit jaar gebeuren maar reken maar dat wij hier huiswerk van zullen maken. 
 
Franko Živković-Laurenta: dank u voorzitter. Een erg bevredigend antwoord, dank u wel. Daarin wordt 
ook meegenomen betere aanduidingen in bijvoorbeeld de wijk Broeckland waar heel veel weitjes zijn 
waar geen enkel idee over is waarvoor ze bestemd zijn? Dat het eventueel omheind zou kunnen 
worden, dat er meer bordjes komen te staan. Overigens staat in Broeckland één dispenser. Die is 15 
jaar geleden geplaatst en één keer bijgevuld en daarna nooit meer. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Dat is wel jammer natuurlijk maar uiteraard zullen we ook 
kijken naar de bebording en dat soort zaken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat op elk weitje een bord 
komt te staan van wel of niet maar ga er maar van uit dat we daar ook naar zullen kijken. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Het gaat hier over het project Denken en doen. Uw college heeft 
een brief gestuurd op 6 januari naar de inwoners van Stichtse Vecht ofwel een aantal inwoners van 
Stichtse Vecht aangaande het project Denken en doen. Een brief waarin de mensen worden 
opgeroepen om zich aan te melden voor een bridgecursus met als doel het onder de knie krijgen van 
het bridgespel, het leren kennen van andere leeftijdsgenoten en tegelijkertijd de hersenen te trainen. 
Tevens garandeert u in de brief dat gaandeweg een clubgevoel ontstaat en dat het steeds leuker 
wordt om naar spelmiddagen te gaan. Onderaan de brief vermeldt u dat de kosten van deelname 
slechts € 30 per blok zijn en overigens heeft u eerder in die brief even vermeld dat het om vier blokjes 
gaat. 
Ik heb twee vragen daarover, voorzitter. Heeft de gemeente deze mailing betaald en zo ja, hoe duur is 
deze mailing geweest? Waarom heeft u gekozen voor bridge als project of kunnen andere sporten of 
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maatschappelijke instellingen ook gebruik maken van de database van de gemeente om mailings te 
verspreiden? Ik denk hierbij aan schaken, voetbal, hockey, timmerdorpen, gaat u maar door. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. De kosten die de gemeente voor haar rekening heeft 
genomen zijn de kosten van de mailing en het plakken van de postzegel op de mailing. Die bedragen 
ongeveer € 3500. Ik moet zeggen dat de Bridgebond en de SWRD ook kosten voor hun rekening 
nemen. De SWRD doet de organisatie en stelt ruimte beschikbaar en de Bridgebond draagt € 9000 
bij. Waarom hebben wij hiervoor gekozen? Omdat wij een doelgroep bereiken waarvan in andere 
gemeenten is gebleken dat het heel goed werkt. Het Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg heeft inmiddels in 90 gemeenten dit project opgezet en daaruit blijkt dat mensen 
inderdaad een langdurige relatie met elkaar gaan onderhouden door middel van het bridgespel, ook 
de ontmoetingsfunctie komt steeds beter tot zijn recht en van daaruit gaan ze andere dingen doen. 
Dat komt in ieder geval de beweging ten goede. 
Zou dit ook voor andere sporten en denksporten denkbaar zijn? Dat kan heel goed maar ik denk dat 
dit in alle gevallen afzonderlijk bekeken wordt en dit is een project dat we samen met de SWRD doen, 
vandaar dat we het beschikbaar hebben gesteld. Het is alleen voor de oude gemeente Maarssen. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik wist niet dat het alleen beperkt was tot Maarssen. We zijn 
toch Stichtse Vecht? Misschien kunt u er straks op terugkomen waarom de inwoners van Loenen en 
Breukelen hier niet voor zijn ingeschreven. Er zijn 60 plekken voor zo'n bridgecursus en dat komt op   
€ 60 per persoon alleen al voor de mailing. Is de wethouder het met ons eens dat hier een precedent 
wordt geschapen. Dat nu elke willekeurige vereniging bij de gemeente kan aankloppen om gebruik te 
maken van de gemeentelijke database en bent u het met ons eens dat u niet kunt weigeren als een 
maatschappelijke instelling nu bij u aanklopt om voor hen à raison van ongeveer € 3.500 een mailing 
uit te doen?  
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Het is een goed initiatief. Er kan niet veel mee mis zijn behalve de 
kosten wellicht want ik denk dat de heer Van Liempdt hier wel een terecht punt heeft als je dat 
berekent. Ik wil nog wel op iets anders wijzen. Het is nog niet zo lang geleden dat de PvdA het college 
vroeg een initiatief te nemen op het gebied van het weerbaarder maken van ouderen tegen 
babbeltrucs. De kosten bedroegen ongeveer € 1000. Dat staat in geen verhouding tot waar we het nu 
over hebben en ik vraag mij af waar het verschil in zit. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. De 60 deelnemers zijn er inderdaad. Er is zelfs een 
wachtlijst op dit moment, dus er zijn veel meer mensen die zich hebben aangemeld dan dat er 
geplaatst kunnen worden. Er is een mailing gedaan aan de inwoners van Maarssen. De SWRD heeft 
dat gedaan. Ik dacht dat nog niet alles geharmoniseerd is. Dat weten we ook en zij heeft het initiatief 
genomen. Het betreft 8200 mensen die zijn aangeschreven. Ik denk ook dat dit iets te veel is en dat er 
voortaan beter en gerichter aangeschreven kan worden zodat ook die kosten veel lager zijn. Ik ben 
het daarmee met u eens. 
 
Frank van Liemdpt: dank u voorzitter. Dit is geen antwoord. Er zijn anderen die zo’n aanvraag kunnen 
doen. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Wij gaan dat van geval tot geval bekijken en het is 
duidelijk dat we deze kosten afgezien van de bezuinigingen die we doen niet meer maken. 
 
Erik van Esterik: voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehad op mijn vraag. 
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Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Die afweging hadden we toen kunnen maken en die 
hebben we niet gemaakt. 
 
Erik van Esterik: ik vergeef u dit halve antwoord want de vraag was ook in zekere zin retorisch en dan 
vraag je om zo'n antwoord. 
 
De voorzitter: dit is ook betaald uit het budget breedtesport en niet uit een algemeen budget. 
 
Erik van Esterik: voor alle duidelijkheid, wij droegen toen ook een dekking aan maar dat was 
onmogelijk. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. In het verleden hadden we de mogelijkheid om via het 
Reglement van orde in de eerstvolgende raad na beantwoording van schriftelijke vragen nadere 
inlichtingen te verkrijgen. Dat onderdeel is verdwenen uit het Reglement van orde en daarom zijn wij 
genoodzaakt via deze mondelinge vragenronde extra inlichtingen te vergaren. Een oproep aan het 
presidium om hier toch nog eens over na te denken dat dit agendapunt weer teruggebracht moet 
worden. Overigens heb ik ook een tweetal moties ingediend mocht het antwoord op deze mondelinge 
vragen door het college voor mijn partij niet tot tevredenheid stemmen. 
Het gaat om mijn schriftelijke vragen. Ik kan de vragen wel gaan voorlezen maar ik denk dat door 
middel van de opmerkingen die ik maak het duidelijk wordt voor mijn collega's waar het ongeveer over 
gaat en zij hebben ook van de woordvoerder van de inwoners waar het over gaat van de week 
maandag een heel groot epistel gekregen met allerlei documenten erbij waar het over draait. De 
platanenoverlast in Bloemstede.  
Voorzitter, u schrijft in antwoord 1 van onze schriftelijke vragen dat schaduwbeperking geen reden is 
van het dunningsplan, echter in een brief naar inwoners, overigens twee brieven, 20 oktober en 22 
december, schrijft u dat de gemeente op deze manier iets doet aan de door u ervaren overlast van 
schaduw. Overigens, ook in het krantenartikel van de VAR aangaande de beuken in Vechtenstein 
staat dat de gemeente wat doet aan de schaduw in de tuintjes. Als dat geen reden is voor dunnen, 
wat is dan wel de reden? 
Op het antwoord 2 en 3 van onze schriftelijke vragen. Een vraag aan de portefeuillehouder. Waarom 
legt u nou eens niet duidelijk uit waarom er voor in de wijk wel gezonde bomen zijn gekapt en 
vervangen door jonge bomen onder de noemer Aanvalsplan leefomgeving en u achter in de wijk. U 
moet weten, Bloemstede is een wijk die bestaat uit een vierkante weg. Achter in de wijk spreekt u 
ineens over laanbeeld en gezonde bomen terwijl inspecties anders uitwijzen. Kunt u nog eens helder 
uitleggen wat in de visie van uw college laanbeeldbeleid is en wat nou een laanbeeld zou moeten 
zijn? 
U schrijft meerdere malen, voorzitter, dat de platanen in Bloemstede veilig zijn. Dit baseert u op 
inspecties van de gemeente terwijl u eerder aan inwoners schrijft in de brief van 2 november en nog 
een andere brief: “bij een aantal bomen is geconstateerd dat er onderhoud nodig is in verband met 
takken die mogelijk in de toekomst problemen kunnen opleveren.” In een andere brief staat dat u zich 
zorgen maakte over de veiligheid van de bomen nadat in korte tijd zich twee incidenten hadden 
voorgedaan. Er is er namelijk één omgevallen c.q. uitgebroken. 
In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht heeft Cobra Boomadviseurs een inspectie gedaan bij de 
platanen in Bloemstede. In de inventarisatielijst kunnen we lezen dat er sprake is van slecht 
aangehechte takken, inrottende holten, reeds uitgescheurd plakoksel, verwijderen probleemtakken, 
het plaatsen van een stormanker, opkronen dan wel kalibreren.  
Ervan uitgaande dat de bewoners de juiste informatie hebben ontvangen van de gemeente Stichtse 
Vecht, kunt u dan aangeven in hoeverre het rapport van de firma Cobra welke in opdracht van de 
gemeente Stichtse Vecht is gemaakt juist is? Waarom, dat is het officiële antwoord op onze 
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schriftelijke vragen, is het plaatsen van een stormanker niet juist? U zegt dat de gemeente dat niet 
gaat doen terwijl in het rapport Cobra staat dat dit nodig is. 
In een reactie op de beantwoording van vraag 8. U spreekt hier over het feit dat er geen logische 
afstandsverdeling ontstaat tussen de overgebleven platanen als u boom 4 in plaats van boom 3 kapt 
terwijl boom 3 volgens het rapport Cobra gezond is en boom 4 moet gesnoeid worden wegens 
onvoldoende doorrijhoogte. Als boom 4 gekapt wordt, heeft een hele groep inwoners weer zon in hun 
tuin. 
Als u het kaartje ziet van Bloemstede en u bestudeert dat, kunt u dan nog steeds met droge ogen ons 
voorhouden dat er sprake is van een logische afstandsverdeling aangaande de overgebleven grote 
platanen? 
 
Kathalijne de Kruif: voorzitter, zou u willen vragen of de heer Van Liempdt het kan samenvatten want 
ik ben echt geheel de draad kwijt. 
 
Elfride Zeldenrust: ik wil er even op reageren. 
 
De voorzitter: dit is geen debat. Er mogen alleen vragen gesteld worden. 
 
Elfride Zeldenrust: ik wil iets zeggen over het niveau waarop op dit moment wordt vergaderd in deze 
raad. 
 
De voorzitter: meneer Van Liempdt, nu uw afronding. 
 
Frank van Liempdt: misschien kunt u aan twee leden van de fractie van de VVD uitleggen dat er in het 
Reglement van orde staat dat er niet geïnterrumpeerd mag worden tijdens de mondelinge 
vragenronde.  
 
De voorzitter: ik ben het met u eens dat het door de veelheid van vragen voor u als raad het moeilijk te 
volgen is en dat dit zich in principe beter leent voor schriftelijke vragen maar dat geldt voor meer. Als 
er vragen zijn mag u ons als college ook altijd bellen maar ik wil nu de heer Van Liempdt verzoeken 
om zijn laatste vraag te stellen. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, als het niet te volgen is. Als u de post van inwoners niet opent die u een 
uitgebreid epistel toesturen als volksvertegenwoordiger en u neemt niet de moeite om het te lezen. 
Dan is het moeilijk te volgen. 
Voorzitter, het kaartje van Bloemstede.  
 
Elfride Zeldenrust: voorzitter, het gaat over één persoon en niet over een bewonersgroep. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, kunt u nog steeds met droge ogen volhouden dat er sprake is van een 
logische afstandsverdeling aangaande de overgebleven grote platanen? Overigens spreekt u bij de 
beantwoording van vraag 8 over de bewoner. Bent u op de hoogte van het feit dat deze bewoner het 
woord voert namens meerdere bewoners? 
Voorlopig de laatste vraag in eerste termijn. U maakt melding van het feit dat de wijkwethouder recent 
de wijktafel heeft bijgewoond en de wijkschouw heeft meegelopen. Ging het bij die wijktafel over de 
platanen of is dat in een ander overleg gebeurd en was de wijkwethouder daarbij aanwezig? 
Klopt het voorzitter dat de wijkschouw op 10 oktober was om 16.00 uur want toen liep ik namelijk mee 
met een aantal bewoners en een aantal ambtenaren door die wijk.  
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Wij roepen u nogmaals op om de inwoners tegemoet te komen. Als u niet voornemens bent om ook 
achter in de wijk te herinrichten zoals voor in de wijk gebeurd is en het dunningsplan uit te voeren, 
kapt u dan boom 3 in plaats van boom 4 zodat alle inwoners tevreden in hun tuintje kunnen zitten. Dat 
lijkt me toch een kleine moeite. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Voordat ik op de inhoudelijkheid van de vragen inga wil ik de 
heer Van Liempdt er even op wijzen dat het gehele beheer van de bomen is gebaseerd op de 
Bomenverordening, de notitie Bomen in beeld en de beleidsregels daaromtrent. Die zijn half 2010 
vastgesteld nadat ze ter inzage zijn gelegd en alle inwoners in de gelegenheid zijn geweest om daar 
een zienswijze op te geven en zo nodig zijn het inwoners van Bloemstede die daar hun zienswijze op 
hebben gegeven. Om even de positie helder te maken, dit is een beleid dat op een goede wijze tot 
stand is gekomen waarin de bomenstructuur is geregeld, waar de regelgeving is geregeld en daar 
heeft iedereen op kunnen inspreken. 
Dan naar de negen vragen. Hoe zit het met de ervaren overlast van schaduw? De 
beheersmaatregelen zijn gericht op een gezonde en duurzame groei van de voor deze wijk zo 
belangrijke bomenrij. Dat tegelijk wat wordt gedaan aan de door enkele bewoners ervaren 
schaduwoverlast is een mooi bijkomend voordeel. Ik maak even niet de vergelijking met de 
Beukenlaan want je moet ongelijksoortige situaties niet met elkaar willen vergelijken. 
Waarom legt u niet eens duidelijk uit waarom er voor in de wijk wel gezonde bomen zijn gekapt en 
vervangen zijn door jonge bomen enzovoort? De ingang van de wijk wordt voornamelijk uitgevoerd 
met zware beplanting aan weerszijden van de weg, direct grenzend aan de achtertuinen. Dat is ook 
een andere situatie. De wens van de wijkcommissie was om de wijkingang ruimer te laten ogen en 
daardoor overzichtelijker en vriendelijker te maken. Dit beleid heeft overigens in andere wijken bij 
wijkingangen vaker plaatsgevonden. 
Kunt u uitleggen wat in uw visie lanenbeleid is? Een laanbeplanting bestaat in zo groot mogelijke mate 
uit een gelijkmatige rij bomen van dezelfde soort en afmetingen. Dat is niet specifiek beleid van 
Stichtse Vecht maar een algemeen streefbeeld waar een laan aan zou moeten voldoen. 
De volgende vraag. Ervan uitgaande dat de bewoners de juiste informatie. Dat gaat over de inspectie 
van Cobra. We hebben ontvangen van de gemeente Stichtse Vecht. Kunt u aangeven in hoeverre het 
rapport van de firma Cobra welke in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht is gemaakt juist is? Het 
advies van Cobra luidt voor een bepaalde boom: het plaatsen van een stormanker, het opkronen of 
kandelaberen. Dat is een bepaalde manier van behandelen van de boom. Het advies van Cobra is 
juist maar er was wel een keuzemogelijkheid voor welke maatregel er gekozen zou worden en er is 
niet gekozen voor een stormanker maar er is gekozen voor snoeien of opkronen. Dat is gedaan om de 
boom ook naar de toekomst toe veilig te houden.  
De volgende vraag. Als u het kaartje van Bloemstede bestudeerd hebt, kunt u dan nog steeds met 
droge ogen volhouden dat er sprake is van een logische afstandsverdeling aangaande de 
overgebleven grote platanen in Bloemstede. Ook ik heb het kaartje voor mij en ik doe mijn bril af zodat 
u het kunt zien. Ja, ik kan met droge ogen volhouden dat hier sprake is van een logische verdeling en 
het voorgestelde dunningsplan geeft wat ons betreft dan ook het beste resultaat. 
Bent u op de hoogte van het feit dat deze bewoner het woord voert namens meerdere bewoners. Ja, 
dat is bekend. Overigens is ons niet helemaal duidelijk wie dat zijn. Het is ons bekend wie de 
contactpersonen zijn die namens een kleine groep bewoners vragen hebben gesteld. De argumentatie 
van het kappen van de bomen is een aantal keren aangepast en komt uiteindelijk neer op kappen 
door schaduwoverlast. Ik maak u er overigens op attent dat als je de ene boom kapt krijgt de ene 
groep bewoners ietsje minder schaduwoverlast en als je de andere boom kapt de andere. Wat dat 
betreft doen wij het nooit goed. 
Ging het bij de wijktafel over de platanen of is dat in een ander overleg gebeurd? Bij de wijktafel gaat 
het over zaken die van algemeen wijkbelang zijn. Voorafgaande aan de wijktafelbijeenkomsten is er 
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ambtelijk gesproken met de groep bewoners over de ervaren platanenoverlast en het 
onderhoudsniveau van het groen in het algemeen in de wijk. Er was daarbij de wijkwethouder 
aanwezig. Die was aanwezig bij de wijktafel en niet bij het gesprek vooraf. Hij is wel geïnformeerd 
door de vakwethouder en dat ben ik. 
Klopt het dat bij de wijkschouw op 10 oktober 2011 om 16.00 uur dat die er was want toen liep mee de 
fractievoorzitter van de Groep Frank van Liempdt DVV. Omdat u er liep, zult u zeker weten dat die 
wijkschouw heeft plaatsgevonden. Ik ga er dus ook van uit dat die wijkschouw heeft plaatsgevonden. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Als wij als antwoord krijgen dat in de wijkschouw de 
wijkwethouder heeft meegelopen terwijl wij hem niet gezien hebben, geef dat antwoord dan niet. Die 
heeft niet meegelopen. 
Ik kom even terug op het antwoord van de wethouder over “ je doet het nooit goed, als we de ene 
boom kappen, heeft de ene mens er last van en als we de andere boom kappen, zit je verkeerd”. De 
situatie ter plekke kent de wethouder waarschijnlijk niet helemaal goed. Het verschil tussen het 
kappen van bomen 3 of 4 heeft voor het clubje bewoners waar ik nu voor opkom als 
volksvertegenwoordiger, is wezenlijk. Het andere clubje inwoners woont een stukje verderop. Die 
hebben last van boom 7 of 8 en die gaat keurig weg. Het verschil tussen boom 3 of 4 weghalen is niet 
dat je zegt dat dan de andere bewoners ontevreden worden. Daar slaat de wethouder dus de plank 
mis. 
Overigens voorzitter, om op het laanbeeld terug te komen… 
 
De voorzitter: voor de helderheid, ik zeg het geloof ik elke maand. Het is een vragenhalfuurtje, geen 
debat, geen eigen beschouwingen. U mag alleen in de tweede ronde nog vragen stellen over dingen 
die u niet duidelijk zijn maar geen meningen of lezingen. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, wij hebben laanbeeld opgezocht op internet en is de wethouder bekend 
met het feit dat op internet de algemene term van laanbeeld is “de evenwichtige verdeling in 
leeftijdsklassen die zo ontstaat waar wordt duurzaamheid in de tijd van het ruimtelijk beeld in het 
spreiden van de beheerswerkzaamheden over de tijd. Een laan moet in principe in zijn geheel 
verjongd worden om het karakteristieke laanbeeld te behouden”. Een laan moet in zijn geheel 
verjongd worden. Aan de voorkant van de wijk heeft u alles verjongd en heringericht en het is een 
grote vierkante laan. Is de wethouder het niet met ons eens dat als je echt achter het laanbeeld staat, 
dat de hele laan dan in principe gelijkwaardig verjongd zou moeten worden? 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Om in zijn algemeenheid even terug te komen op hoe je daar 
precies gaat uitdunnen. Ik heb het kaartje voor mijn neus dat komt uit het dunningsplan. Op het 
moment dat je gaat uitdunnen is het goed als er een evenwichtige verdeling van de bomen ontstaat en 
dat er geen grote gaten gaan ontstaan. Er zullen ongetwijfeld 34 definities van laan en laanbeeld op 
internet staan. Het is maar net wie het schrijft. Als ik gewoon kijk naar de kaart en naar de omgeving 
van de wijk. Ik heb er afgelopen vrijdag nog een werkbezoek gebracht en toen heb ik het daar goed 
bekeken. Je ziet daar de rij bomen en er wordt om en om gedund. Op het moment dat er om en om 
gedund wordt, heb je gelijkmatige afstanden tussen de bomen. Als je één boom daar tussenuit haalt 
of gaat verplaatsen, krijg je een soort vreemde gatenkaas en dat moeten we met z'n allen vooral niet 
willen. Dus dat is wat mij betreft het antwoord op beide vragen van de heer Van Liempdt. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het Vechtse Verbond heeft een vraag gesteld inzake het openbaar 
vervoer en in het bijzonder het busje dat van Vreeland via de Kerklaan naar Nigtevecht gaat en 
vervolgens naar het treinstation in Weesp. Ons is ter ore gekomen dat de beleving is dat het busje 
veel later komt dan voorheen. Sinds de nieuwe dienstregeling schijnt er iets veranderd te zijn en 
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vandaar dat ik de vraag heb gesteld aan de wethouder, klopt dit, weet de wethouder hiervan en wij 
wachten het antwoord van de wethouder af. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Ik heb keurig netjes van Het Vechtse Verbond de 
tijden gekregen die aan hen zijn doorgegeven. Die tijden corresponderen helemaal niet met de tijden 
zoals ze op dit moment in de dienstregeling voorkomen. Ik wil daarom graag Het Vechtse Verbond 
uitnodigen om even te kijken of we het hebben over doordeweeks of over zaterdag. Gaat het om 
doordeweeks, dan wijkt het uren af van datgene wat moet volgens de dienstregeling en ik wil dit dus 
graag even met elkaar afstemmen. Als die afwijkingen aanwezig zijn, zal ik er alles aan doen. 
 
De voorzitter: dus u wilt na de vergadering even een overlegje met mevrouw Hoek. 
 
Ron Druppers: voorzitter, krijgen wij ook wat uit het overleg is gekomen? 
 
De voorzitter: wethouder de Groene knikt dat hij alle leden van de raad zal informeren over wat er 
uitkomt. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen  
 Bijlagen B en D 
 
De voorzitter: iedereen akkoord met 6B? Ja. 
Ook met 6D? 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. We hebben een paar vragen over dit punt. Met name over de kwestie 
of dit nu een nieuwe gemeenschappelijke regeling is. Dan bedoelen we dus de Veiligheidsstrategie 
Midden-Nederland. Wat zijn de verantwoordelijkheden van die gemeenschappelijke regeling of 
samenwerkingsverband? Hoe zit het met de financiële paragraaf daaromtrent? Is deze 
veiligheidsstrategie leidend ten aanzien van ons eigen IVP? We hebben wat moeite om zomaar 
akkoord te gaan met dit stuk. 
 
De voorzitter: we krijgen straks Nationale Politie. Dan krijgen we ook nationale prioriteiten, die hebben 
we nu veelal. Daarnaast zijn wij als heel provincie Utrecht vertegenwoordigd in een Regionaal College 
met een korpschef en een korpsbeheerder. In dat kader stel je regionale prioriteiten. Dit zijn de 
regionale prioriteiten waar we met elkaar aan gehouden zijn. Die vertalen wij zelf als individuele 
gemeente in lokale prioriteiten. Dus uiteindelijk in elk Integraal Veiligheidsplan die straks als 
hamerstuk op de agenda staat, staan nationale prioriteiten, regionale prioriteiten en lokale prioriteiten. 
Dus in die zin is het geen gemeenschappelijke regeling. In de voormalige gemeenten was het ook al 
het geval dat wij een bureau Regionale Veiligheidsstrategie hebben. Daar hebben we de kennis 
gebundeld. In het gehele land is in elke provincie een Regionaal College. Het is een verplicht verhaal. 
Ik concludeer dat 6B akkoord is. 
 
7. Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 
 
8. Verordening langdurigheidstoeslag 2012 
 
9. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012  
 
De voorzitter: ik concludeer dat de hamerstukken 7 tot en met 9 akkoord zijn. 

nu
ar

i 

 p a g i n a  1 2  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 ja

20
12

d
/G

SV
12



 

Dan geef ik nu de heer Van Esterik het woord naar aanleiding van de hamerstukken want hij wilde iets 
indienen en dat heeft hij ook aangevraagd bij het presidium. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. De PvdA wil graag het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan 
waarmee wij overigens van harte instemmen aangrijpen om het college een rapportage te 
overhandigen die de PvdA in de personen van de heer Geers en mijzelf hebben opgesteld in 
samenwerking met bijna alle basisscholen van onze nieuwe gemeente. 
De aanleiding is dat elke dag honderden kinderen naar school gaan en dat ouders het erg prettig 
vinden als ze dat op een veilige manier kunnen. Het college heeft daar zelf ook al gevolg aan gegeven 
en de PvdA vindt dit al lange tijd een belangrijk onderwerp en wij hebben het initiatief genomen om 
alle scholen aan te schrijven om met ons mee te denken over hoe dat nou op zo'n veilig mogelijke 
manier kan. De gedachte daarachter was niet dat het onveilig zou zijn maar de gedachte daarachter is 
dat aan de verkeersveiligheid eigenlijk elke week gewerkt moet worden omdat kinderen hun gedrag 
veranderen, omdat ouders hun gedrag veranderen en omdat automobilisten vaak ook hun gedrag 
aanpassen en er is niets mooiers wanneer kinderen lopend of met de fiets naar school kunnen. 
Voorzitter, dat heeft ertoe geleid dat wij alle basisscholen hebben aangeschreven en hen verzocht 
hebben om op directieniveau maar ook op ouderniveau met elkaar na te denken over knelpunten die 
men ziet en ook oplossingen daarvoor aan te dragen. 
Het is heel verheugend en ook heel veelzeggend denk ik over de betrokkenheid van ouders dat dit 
heeft geleid tot ongeveer 30 knelpunten die zijn aangedragen en die ook allen voorzien zijn van 
suggesties tot oplossingen. We hadden nog vooraf de gedachte, misschien worden er heel veel 
knelpunten aangeleverd die onmogelijk van een oplossing zijn te voorzien maar dat is dus niet waar. 
De ouders hebben ervoor gezorgd dat ze voor ongeveer elk knelpunt naar onze mening ook een 
redelijke oplossingsstrategie bedacht hebben. 
Die willen wij graag het college overhandigen met het verzoek daar werk van te maken. Niet met de 
opdracht om dat binnen drie maanden te regelen want het vereist ongetwijfeld ook nadere bestudering 
en planning en uitvoering en alles moet ook nog netjes in de planning van de uitvoering passen maar 
wij willen u wel vragen om die 30 knelpunten serieus te nemen en de suggesties van de ouders 
daarbij te betrekken. 
 
Linda Hogeveen: voorzitter, mag ik iets vragen.  
 
De voorzitter: voor de goede orde, dit is het aanbieden van iets. We hebben dat een keer eerder 
gehad met de heer Van der Kaaij. Dit is verzocht bij het presidium en wij hebben gemeend dat dit op 
zijn plek is maar ga naar aanleiding van iets aanbieden niet een heel debat met elkaar voeren. 
We gaan toch alles evalueren en dan moeten we maar kijken hoe we dit soort dingen een plekje 
geven want anders krijgen we allerlei discussies over iets dat niet verder is geagendeerd op de 
agenda. 
 
Erik van Esterik: voorzitter, u moet dit zien als een vorm van ouderparticipatie wat heel veel partijen 
moet aanspreken. Het heeft heel veel ouders geactiveerd en uit de reacties komen een viertal rode 
draden en die willen wij ook meegeven. 
De eerste is dat heel veel ouders vanzelfsprekend pleiten voor het aanpakken van de knelpunten. Zij 
zijn daar vaak heel realistisch bij en vragen het college om dat stap voor stap te doen. 
Het tweede is dat wij u vragen om het vormen van schoolzones als beleidsuitgangspunt te hanteren. 
Het derde dat wij mee willen geven is dat het verstandig zou kunnen zijn om jaarlijks een controle te 
doen op de verkeersveiligheid van onze schoolroutes. Dat past een beetje bij de stelling dat aan 
verkeersveiligheid eigenlijk elke week gewerkt moet worden en in onze optiek is het verstandig 
wanneer de gemeente jaarlijks een scan uitvoert of alle schoolroutes nog op orde zijn. 
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De laatste en dat is niet zozeer een taak van de gemeente maar veel meer van de scholen maar het 
college kan daar een impuls aan geven, laten we pogen het verkeersonderwijs nieuw leven in te 
blazen. Sommige scholen pakken dat heel goed op. Andere scholen geven daar relatief weinig ruimte 
aan en dat is wel een van de methodes in onze beleving waardoor een school ook iets terugdoet. De 
gemeente kan iets doen met de schoolroutes en een school kan vervolgens zelf iets doen richting de 
ouders en vooral richting de kinderen als het gaat om hun verkeersgedrag. 
Voorzitter, wij willen u graag deze rapportage aanbieden en we hopen dat het college in wijsheid 
handelt. 
(Vervolgens biedt de heer Van Esterik het rapport aan de voorzitter aan) 
 
De voorzitter: uiteraard kunnen wij er nu niet uitgebreid op in gaan want we hebben er natuurlijk geen 
kennis van kunnen nemen. Dat zal ook een plekje moeten krijgen denk ik in het Integraal 
Veiligheidsplan waarin ik dan ook samen zal optrekken met wethouder De Groene en het is misschien 
goed dat hij als verkeerswethouder een korte reactie geeft. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Dank u PvdA voor dit onderzoek en het aanbieden 
daarvan vanavond. Wij kunnen dat heel snel doen want zoals u weet hebben wij zowel in ons 
coalitieakkoord als in het collegeakkoord veilige schoolzones met name genoemd. Wij zijn in 2011 
begonnen met een inventarisatie bij de scholen en de inventarisatie is in februari klaar. Dat betekent 
dat we heel eenvoudig de door u aangedragen punten en dat willen we ook heel graag doen 
inbrengen in ons eigen onderzoek. Ik wil nu ook bij deze toezeggen dat wij eind eerste kwartaal bij u 
terugkomen met het totaalplaatje: datgene wat de gemeente zelf al gedaan heeft en de inbreng die u 
daaraan toevoegt. 
 
De voorzitter: dan komt het denk ik in een werksessie aan de orde. Dus dan kunt u op dat moment 
daarover met elkaar in gesprek gaan. 
 
10. Benoeming burgerleden 
 
De voorzitter: dan kom ik aan de benoeming van drie nieuwe burgerleden. Mag ik de heren Van der 
Paauw, Tengnagel en Venus even naar voren vragen. Mag ik college en raadsleden verzoeken om te 
gaan staan. Dan kunnen we de eed en de belofte van u afleggen. 
Ik zweer en verklaar dat ik om tot lid van de werksessie benoemd te worden rechtstreeks noch 
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel dan ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer, verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk 
enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer en beloof dat ik getrouw 
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de 
werksessie naar eer en geweten zal vervullen. 
 
De heer Van der Paauw: zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
De heer Tengnagel: zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
De heer Venus: dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter: dank u wel, ik feliciteer u namens de raad van harte. Ik wens jullie heel veel inspiratie, 
plezier en ook heel veel succes. 
Ik schors even de vergadering om de gelegenheid te geven voor felicitaties. 
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De voorzitter: ik heropen de raadsvergadering. 
De heer Van Liempdt heeft aan het begin van de vergadering twee moties ingediend die te maken 
hebben met de vragen die hij heeft gesteld en de beantwoording daarvan en hij heeft aangegeven dat 
hij ze aan het eind van de agenda behandeld wil zien. Dus er komen straks nog twee moties en die 
worden nu gekopieerd en straks rondgedeeld. 
 
11. Uitgangspunten minimabeleid 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Wij hebben inderdaad gevraagd om van dit punt een 
bespreekstuk te maken. Dat heeft te maken met het feit dat wij een amendement hebben voorbereid. 
Wij zijn toch en dat hebben we in de werksessie al aangegeven niet helemaal gelukkig met de notitie 
uitgangspunten. Voor het merendeel gaan wij akkoord maar we hebben wat zitten denken over het feit 
dat minima in onze samenleving, en dat is ook landelijk, niet alleen in deze gemeente, er fors op 
achteruit gaan en door heel veel maatregelen, nieuw beleid en kostenstijgingen worden getroffen. Wij 
hebben zitten zoeken hoe we daaraan wat kunnen doen. 
Er is één punt in de uitgangspuntennotitie minimabeleid waar wij een amendement op hebben 
gemaakt en dat gaat over het uitgangspunt dat wij de regelingen harmoniseren op het laagste 
kostenniveau. Dat is het uitgangspunt dat voor alle harmonisaties wordt gehanteerd maar juist voor 
deze groep waarvan wij zelf bij de strategische heroverweging gezegd hebben dat dit een groep is die 
we zouden moeten ontzien, vinden wij dat ook bij het harmoniseren van de minimaregeling je dit niet 
op het laagste kostenniveau zou moeten doen want feitelijk betekent dat dat als er regelingen zijn die 
maar in één of twee van de oude gemeenten gehanteerd werden, dat die regelingen verdwijnen. Dat 
vinden wij een niet zo gewenste situatie want dat betekent dat de minima hooguit gelijk blijven maar er 
in de meeste gevallen fors op achteruit zullen gaan. 
Vandaar dat wij een amendement hebben gemaakt. Dat amendement is inmiddels uitgedeeld en we 
stellen dan ook voor om op pagina 2. Ik zal mij beperken tot de tekst die we willen veranderen. Er 
staat “ er wordt uitgegaan van het beleid van de drie voormalige gemeenten met het laagste 
kostenniveau”. Wij zouden dat graag vervangen zien door “ er wordt uitgegaan van het beleid van de 
drie voormalige gemeenten, waarbij gekozen wordt voor handhaving van het gemiddelde 
kostenniveau”. Dat is het amendement dat wij in stemming willen brengen. 
Dan hadden wij voorts een vraag aan de wethouder waarvoor wij een motie achter de hand hebben 
maar ik vermoed dat dat niet nodig is want de wethouder heeft daar in de werksessie ook al iets over 
gezegd. Wij vinden het heel belangrijk dat wij de komende tijd in kaart brengen en als raad goed 
geïnformeerd worden over de gevolgen van alle maatregelen die op de minima afkomen. Dan gaat het 
niet alleen over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en bijstand. Het gaat ook over landelijk beleid, 
het gaat over de gevolgen van de Kadernota Wmo. Het gaat over een heel aantal dingen. Wij zouden 
graag zien dat wij de voor ons bekende minima die wij in de kaartenbakken zien, dat we zicht hebben 
op welke maatregelen deze mensen nu allemaal overkomt en wat dit in grote lijnen voor hen betekent 
zodat wij in staat zijn om in de loop van dit jaar en bij voorkeur rond de zomer daar ook beleid voor te 
maken. Dan kunnen wij nadenken over of er een noodfonds nodig is, kunnen wij structureel beleid 
maken maar daarvoor moeten wij wel goed geïnformeerd worden. 
De vraag aan de wethouder is: is hij bereid om toe te zeggen om een dergelijke inventarisatie te doen 
en die ter bespreking aan de raad voor te leggen rond deze zomer? 
 
Amendement ( PvdA) Uitgangspunten Minimabeleid 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 31 januari 2012 besluit het 
raadsbesluit “ Uitgangspunten minimabeleid” als volgt te wijzigen: 
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Op pag. 2 van 17 onder het hoofdstuk “Visieontwikkeling sociale zaken van subwerkgroep 
harmonisatie sociale zaken” wordt het eerste uitgangspunt 
 
“1. Er wordt uitgegaan van het beleid van de drie voormalige gemeenten met het laagste 

kostenniveau”. 
 
Vervangen door: 
 
“1. Er wordt uitgegaan van het beleid van de drie voormalige gemeenten, waarbij gekozen wordt 

voor handhaving van het gemiddelde kostenniveau”. 
 
Toelichting: 
Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat huishoudens met een minimum inkomen onevenredig zwaar 
worden getroffen door lastenstijgingen en bezuinigingsmaatregelen van de rijksoverheid. 
Harmonisatie, waarbij gekozen wordt voor het laagste kostenniveau, zet het inkomen van 
huishoudens met een minimum inkomen verder onder druk. 
Harmonisatie zou in het geval van minimabeleid moeten zijn het samenvoegen van regelingen, 
waarbij het totale kostenniveau gelijk blijft, maar het geld dusdanig wordt herverdeeld dat voor alle 
inwoners dezelfde regels gaan gelden. Door structureel te kiezen voor het laagste kostenniveau zullen 
in de praktijk alle gebruikers er op achteruit gaan. Dat is in het geval van minimabeleid niet congruent 
met het uitgangspunt, zoals gehanteerd bij de besluitvorming rond de strategische heroverweging: het 
minimabeleid zou worden ontzien bij bezuinigingen. 
Het harmoniseren op het laagste kostenniveau kan tot ongewenste effecten leiden, zoals het verlagen 
van de categoriale bijstand voor ouderen, chronische zieken en gehandicapten uit de voormalige 
gemeenten Maarssen met € 150 per jaar en het wegvallen van de vergoeding van kranten- en internet 
abonnementen voor minima uit de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Wij hebben vandaag voor het eerst dit stuk onder ogen gehad en ik 
heb een beetje het schaamrood op mijn kaken dat wij zelf niet tot de conclusie zijn gekomen waar de 
PvdA wel tot gekomen is. Als je gaat harmoniseren moet je dat zeker niet doen op een terrein waarbij 
mensen die toch al door de bodem dreigen te zakken door de bodem zakken want dat lijkt te gaan 
gebeuren. Zeker op dit punt moet je dan niet harmoniseren maar dan moet je nieuw beleid maken.  
Als tussenvorm te kiezen voor het middelen lijkt mij uitstekend maar ik denk niet dat dat het eindpunt 
moet zijn. Het lijkt mij dat we van de wethouder inderdaad een notitie zouden mogen verwachten 
waarin de gevolgen staan van alle door mevrouw Groenewegen genoemde maatregelen die op de 
minima afkomen zodat we later dit jaar tot het maken van een echt minimabeleid kunnen komen dat 
gericht is echter op de mensen aan de onderkant en niet zoals nu, wie van de drie gemeenten heeft 
de laagste uitgaven of de minste kosten en dan kiezen we daarvoor want daar zijn de mensen aan de 
onderkant wat betreft de fractie van Maarssen 2000 niet bij gebaat. Het zal duidelijk zijn dat wij dit dan 
ook steunen. 
 
Janine van Doesburgh: dank u voorzitter. Ik wil toch even terugkomen op de argumenten die de PvdA 
naar voren bracht. Natuurlijk willen wij niet dat de minima er slechter afkomen dan het al is. Wij vinden 
natuurlijk ook dat we voor die mensen moeten zorgen en dat hebben we ook overal in vastgelegd. In 
deze verordening gaan we ervan uit dat het budget blijft zoals het is. Er wordt alleen een andere 
verdeling gemaakt van het geld en die verdeling wordt niet gemaakt met het laagste niveau dat er is 
want als we kijken naar de toeslagenverordening die er is voor de minima, dan zien wij dat in 
Maarssen 105% werd gesteld als de bovengrens van de inkomens en wij hebben nu voor iedereen 
110% neergezet. Dat betekent dat wanneer een inwoner recht heeft op een toeslag bovenop zijn 
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bijstandsuitkering. De bovengrens was in Maarssen 105% van het minimumloon en nu wordt dat 
110% van het minimumloon. Dat is een voordeel voor die mensen. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik vermoed dat u doelt op de langdurigheidstoeslag. 
 
Janine van Doesburgh: ik bedoelde inderdaad de langdurigheidstoeslag. Dat betekent dat wanneer de 
minima echt door de bodem zakken zoals u net zei, dan kunnen ze er aanspraak op maken. Dat is 
een voorbeeld waaruit blijkt dat deze verordening eigenlijk beter is voor de mensen uit Maarssen dan 
voorheen. Dit om aan te geven dat we niet alleen de onderkant van de regelgeving nemen. We nemen 
110% en we zien geen noodzaak om dit amendement aan te nemen. 
 
Rob Druppers: dank u voorzitter. U moet geen appels met peren gaan vergelijken en dat is wat u doet. 
Als u twee kwartjes neemt en geeft een stuiver terug, dan kunt u op het gebied waar we de stuiver 
terug hebben gegeven, hebben we iets meer gegeven dan er was maar over het algemeen haalt hij 
nog steeds € 0,45 weg en dat is wat er aan de hand is. Het gaat, en dat is het voorstel van mevrouw 
Groenewegen, om de totale afweging te maken van wat komt er nu af op mensen die aan de 
onderkant zitten en dan hebben we het niet alleen over bijstand, dan hebben we het niet alleen over 
de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 en alle gevolgen die dat heeft maar dan moet je ook gaan 
kijken naar de verhoging van de eigen bijdrage voor zorgkosten, je moet gaan kijken naar wat er in de 
Wmo anders geregeld wordt.  
Er is een scala van maatregelen die minima treffen en mevrouw Groenewegen stelt voor, en dat 
steunen wij, om goed te kijken naar de stapeling om te kunnen zien welke gevolgen die maatregelen 
hebben voor de minima en daar het beleid op af te stemmen. U zegt, dit is niet een harmonisatie. Het 
woord harmonisatie staat gewoon in dit stuk. Dan kunt u zeggen dat het niet zo is, dat wil ik dan graag 
van de wethouder horen dat de wethouder zegt dat het geen harmonisatie is want dan moet hij zijn 
stukken herschrijven. 
 
Janine van Doesburgh: dank u voorzitter. Ik begrijp wel wat u bedoelt maar uiteindelijk is het alleen 
maar een herschikking van gelden die we doen in deze verordening want we krijgen een budget van 
de overheid en dat moeten we verdelen. De verdeling wordt hierin aangegeven. Het is niet zo dat de 
minima daardoor allemaal minder krijgen. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Als u een herschikking maakt van gelden, dat is in feite ons 
voorstel. Wij zeggen: houd het kostenniveau aan en herschik op een gemiddelde van wat er was. Als 
u een herschikking maakt en u zegt dan: wij hanteren voor alle regelingen het laagste kostenniveau, 
dan bent u feitelijk niet aan het herschikken. Dan bent u alles aan het minimaliseren. 
 
Hetty Veneklaas: dank u voorzitter. Ik wil graag de tweede opmerking van mevrouw Groenewegen 
ondersteunen waar het gaat om het inzichtelijk maken van waar echt iets bijkomt en waar iets afgaat 
bij deze groep. Wij zouden ook graag zien dat dat inzichtelijk wordt gemaakt. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook de GroenLinks fractie heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel 
minimabeleid het nog eens tegen het licht gehouden en we kunnen instemmen met het amendement 
van de PvdA. Wij vinden het niet wenselijk dat mensen met een laag inkomen maar net iets boven de 
norm de dupe worden van de combinatie van harmonisatie en andere maatregelen die op allerlei 
andere wijze via de overheid naar de mensen toekomen: regiotaxi, mensen met hoge schulden et 
cetera.  
In het voorstel van het minimabeleid gaat het om een afgebakende groep inwoners maar 
waarschijnlijk is die groep niet zo netjes af te bakenen waaronder bijvoorbeeld ZZP-ers met een 

nu
ar

i 

 p a g i n a  1 7  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 ja

20
12

d
/G

SV
17



 

wisselend inkomen. Daarom ondersteunen wij ook van harte het inzichtelijk maken van de 
problematiek zodat wij ook weten welke mensen er mogelijk in de problemen komen. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Ook wij willen graag eerst de reactie horen van de wethouder. Het is 
natuurlijk heel moeilijk om nu in één oogopslag te zien wat de financiële consequenties zijn als je kiest 
voor het gemiddelde in plaats van het laagste kostenniveau. Dan is ook de vraag waar de dekking 
vandaan wordt gehaald. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. In het verleden hebben wij uitgebreid gesproken over het 
minimabeleid. Van de kant van het college is gezegd dat het minimabeleid zou worden ontzien in het 
kader van de bezuinigingen. Ik vertaal dat gemakshalve dat het totaalbedrag dat uitgegeven wordt 
aan het minimabeleid gehandhaafd blijft en dat eventuele bezuinigingen met name gevonden zouden 
moeten worden in de apparaatskosten. Dan lijkt het mij logisch dat het college het amendement van 
de PvdA overneemt want ik zie geen verschil tussen het gemiddelde kostenniveau en de totale 
kosten. Als je het gemiddelde vermenigvuldigt met de aantallen mensen kom je uit op de totale 
kosten. Het lijkt mij dus één op één goed sluitend. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ook wij willen heel graag het antwoord horen van de wethouder. Als 
dat toch nog niet duidelijk is, zou ik daarna om een schorsing willen vragen om even te overleggen. 
Wij hebben er altijd naar gestreefd dat de verschillen niet te ver uit elkaar mogen lopen en gelijkheid 
en we vinden het eigenlijk een heel sympathiek voorstel maar we willen even het antwoord afwachten 
en daarna eventueel schorsen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Bij dit agendapunt zijn we een beetje in de war gebracht door 
de titel van het agendapunt: Uitgangspunten minimabeleid. Wij dachten dat er allemaal relevante 
informatie op tafel zou komen, om hoeveel mensen gaat het, wat voor soort mensen, wat gaan we 
precies doen. Maar intussen begrijpen we dat het vooral gaat om de uitgangspunten voor de 
harmonisatie van het minimabeleid en dat we de rest pas in april gaan doen. 
Dat betekent voor ons dat we eigenlijk het liefst hadden afgewacht totdat we de visie hadden voordat 
je de invulling gaat doen maar nu dit verhaal dan toch voorligt en harmonisatie nodig is, kan ik heel 
erg meegaan met de opmerkingen die al links en rechts gemaakt zijn en in het voorstel van de PvdA 
zijn terug te vinden. Want in feite is het voorstel dat er nu van het college ligt voor een technische 
harmonisatie. Die gaat ervan uit dat mensen gelijk blijven of verliezen qua mogelijkheden en 
voorzieningen en het voorstel van de PvdA maakt een onderverdeling tussen winnaars van de 
harmonisatie, gelijkblijvers en verliezers bij een technische harmonisatie. 
Vandaar dat we nu zeggen: het is jammer dat de overkoepelende visie er nog niet is. Daarom gaan 
we mee met de PvdA. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik had al eerder toegezegd in de werksessie dat ik 
informatie zal geven op een later moment. Ik weet niet precies of het voor de zomer kan maar we 
zullen het zo snel mogelijk doen. We hebben ook zelf die informatie nodig om te toetsen of het beleid 
goed is. Dus een toezegging in ieder geval maar of het voor de zomer is, dat zullen we proberen maar 
geen harde toezegging op dat punt in de tijd op dat er ook nog per 1 juli een aantal maatregelen 
ingevoerd worden. De effecten daarvan moeten we natuurlijk ook meenemen. 
Het betreft hier een startnotitie waar we uitgangspunten formuleren en u vraagt of wij in de 
uitgangsnotitie eigenlijk het geld al bij wijze van spreken gaan verdelen op de wijze zoals het in het 
verleden heeft plaatsgevonden. Zoals u ook weet, er worden een aantal regelingen in elkaar 
geschoven. Er zijn percentages die van beneden naar boven zijn gegaan. Als we dat allemaal zouden 
moeten doen met een gewogen gemiddelde, dan denk ik dat dit heel erg moeilijk wordt. Ik heb al 
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eerder hier aangegeven dat we het macrobudget dat hiervoor is in stand houden. Dat is het 
allerbelangrijkste. Ook toen en dat waren vragen van uw partij heb ik aangegeven dat het in 
individuele gevallen tot een verlaging of verhoging zou kunnen leiden. Er is toen niet van gezegd dat 
dit onacceptabel is of dat het niet kan. 
Het is sympathiek om iedereen zoveel mogelijk te geven wat er tot nu toe gegeven is. Dat kan niet in 
de praktijk en ik zou dan ook het voorstel van u willen ontraden. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik wil ingaan op een aantal punten die zijn genoemd in de 
eerste termijn. Allereerst, mevrouw Van Doesburgh haalt in feite de verordening langdurigheidstoeslag 
aan en zegt dat dit een kleine verhoging is dat andere dingen weer compenseert. Ik wil haar er op 
wijzen dat wat we nu voor hebben de uitgangspuntennotitie is waar straks alle verordeningen en 
regelingen op gebaseerd worden. Dit heeft dus wel degelijk verstrekkende gevolgen. Dat er in 
individuele verordeningen en regelingen een beetje van wordt afgeweken, doet daar verder niets aan 
af. Ik zou daarom de VVD fractie willen vragen goed na te denken waar zij nu precies ja tegen zegt en 
wat voor gevolgen dat heeft. Het is namelijk geen verordening die wordt vastgelegd maar een 
uitgangspuntennotitie die van invloed is op een heel groot aantal beleidsstukken die we straks voor 
krijgen. 
De wethouder noemt een aantal dingen. Ik ben ontzettend blij met de toezegging dat we in kaart 
gebracht krijgen wat er precies voor gevolgen zijn. Mijn zorgen gaan wel uit naar de gevolgen van de 
maatregelen die eigenlijk nu al ingaan, die nu al spelen. We hebben al in januari gezien dat er per 1 
januari een forse achteruitgang is, weliswaar niet als gevolg van onze beleid, maar er zijn er die er al 
behoorlijk op achteruit gaan en er zijn een aantal maatregelen die wij via de nieuwe Wwb invoeren 
waar weliswaar een overgangstermijn is maar toch, de gevolgen zullen zichtbaar worden. Mijn zorg 
gaat een beetje uit naar die gezinnen, die huishoudens die nu al last hebben van een forse 
achteruitgang. Dan kunnen wij zeggen wij wachten met inventariseren tot alle maatregelen zijn 
doorgevoerd en tot we er volledig zicht op hebben maar dan wil ik de wethouder wel meegeven dat 
we in de tussentijd wellicht iets zullen doen met noodgevallen, met mensen die er echt door in de 
problemen komen. Wellicht dat er in de individuele bijzondere bijstand, maar dat zal niet in alle 
gevallen mogelijk zijn, op een of andere manier een oplossing kan worden bedacht want het kan niet 
zo zijn dat we voordat we met een rapportage komen mensen door het ijs zakken. Dat lijkt me niet 
wenselijk. 
Dan nog over het amendement. De wethouder zegt dat het macrobudget wordt gehandhaafd. De 
wethouder zegt ook dat de PvdA na zal streven dat nu al het geld wordt herverdeeld op een andere 
manier. Ik begrijp dat ik dat echter verkeerd heb begrepen.  
Wat wij vragen is een uitgangspunt veranderen en wat er nu voorligt is volgens mij. Als we de 
uitgangspunten volgen die u voorstelt uitgaan van het laagste kostenniveau, is het in wezen een 
bezuiniging want iedereen gaat erop achteruit of blijft gelijk. Het macrobudget blijft gehandhaafd. Dat 
betekent dat als we de bestaande regelingen in elkaar schuiven en harmoniseren een potje over zal 
blijven waarvan u tijdens de werksessie heeft aangegeven dat dit bijvoorbeeld ten goede kan komen 
aan ouders met schoolgaande kinderen. Dat vinden wij op zich prima maar het zou er ook toe kunnen 
leiden dat bij  ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, de groep ZZP-ers die de heer Paul noemde 
het geld wordt weggehaald. Dat blijft weliswaar ten goede komen aan de minima maar die hebben niet 
zoveel boodschap aan het macrobudget. Dat is heel erg vanuit ons als bestuur geredeneerd en niet 
vanuit de mensen die het treft. Wij denken dat je in dit geval meer zou moeten kijken naar 
afzonderlijke regelingen en afzonderlijke groepen ook met name, groepen minima die er wellicht veel 
te fors op achteruitgaan en anderen wat minder op achteruitgaan. Ik denk niet dat je het geld zou 
moeten willen weghalen bij ouderen om dat ten goede te laten komen aan kinderen want dat kan niet 
in alle gevallen want mensen zakken dan door het ijs heen. 

nu
ar

i 

 p a g i n a  1 9  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
31

 ja

20
12

d
/G

SV
19



 

Dus wij pleiten ervoor goed te kijken naar wat je doet per regeling en niet alleen als uitgangspunt 
nemen het handhaven van het macrobudget. Anders krijg je een scheve verdeling. Dat is wat wij 
benadrukken. 
 
Hetty Veneklaas: dank u voorzitter. Ik zou aan de wethouder willen vragen om aan mij uit te leggen 
wat het laagste kostenniveau is want volgens mij worden daar verschillende dingen onder verstaan en 
gaat het om de uitvoeringsmethodiek en niet per se om de bedragen die verdeeld worden onder de 
minima. Klopt dat? 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Ik had verwacht dat er geen verschil zou zijn tussen het gemiddelde 
niveau en dat vermenigvuldigt met het aantal mensen. Dan kom je uit op het macrobudget maar de 
toelichting die mevrouw Groenewegen geeft. Die zegt dat wanneer je uitgaat van het laagste 
kostenniveau voor de bestaande regelingen, dat je dan geld overhoudt en daar kun je nieuwe 
regelingen voor bedenken. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Dat is niet wat ik bedoel. Dat is wat de wethouder in de 
werksessie zei. Hij zei dat als we gaan zitten op het laagste kostenniveau je geld overhoudt. Dat 
betekent om een heel concreet voorbeeld te nemen. De regeling voor de categoriale bijstand voor 
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zat in Maarssen op het kostenniveau van € 400 per 
huishouden. Voor Breukelen en Loenen zat die op € 250. Als je gaat zitten op het laagste 
kostenniveau, zou dat betekenen dat iedereen naar € 250 gaat. Dan hou je dus wat geld over 
waarvan de wethouder zegt: dat blijft wel beschikbaar voor de minima. Dat vinden wij belangrijk. Dan 
ga je anderen wat meer geven bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een open einderegeling en het kan zijn 
dat we meer minima hebben die ervan gebruik gaan maken. Wij zeggen dat je dit eigenlijk niet zou 
moeten willen want dan gaan de mensen in Maarssen er zomaar € 150 op achteruit. Dat kan niet de 
bedoeling zijn. Wij zouden dan liever zien dat je daar wat genuanceerder naar kijkt en dat je een soort 
van gewogen gemiddelde neemt. 
We gaan een heel ingewikkelde operatie tegemoet. We schuiven ook regelingen in elkaar en het ligt 
wat complexer maar je zou moeten streven naar dat we niet overal insteken op het laagste 
kostenniveau maar dat je ergens op het midden uitkomt zodat sommige mensen er wat op 
achteruitgaan en anderen er wat op vooruitgaan maar dat we niet overal eigenlijk een keiharde 
bezuiniging gaan toepassen. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Als ik het goed begrepen heb uit de antwoorden van de wethouder is 
dat de intentie. Als je het laagste kostenniveau volgt dat een van de uitgangspunten is, dan hou je 
geld over en dat kan nooit de bedoeling zijn van het collegebeleid. Uw redenering kan ik volgen als 
het gaat om de uitkering aan ouderen en chronisch zieken enzovoort dat je op een soort gemiddeld 
niveau gaat zitten want je blijft dan keurig binnen het macrobudget. Wat dat betreft lijkt me uw 
amendement in orde maar dat het haaks staat op het collegebeleid dat begrijp ik niet. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Meneer Boogerd, er staat op het voorblad heel simpel voorstel 
afronden harmonisatie. Zo wordt het ook genoemd en er staat dat wordt uitgegaan van het beleid van 
de drie voormalige gemeenten met het laagste kostenniveau. Ik heb de wethouder nog niet horen 
zeggen dat dat niet juist is. Op het ogenblik dat je dat doet ontstaat de toestand die mevrouw 
Groenewegen beschrijft. Er wordt gejankt over 7,5 procent bezuinigingen bij subsidies. Dit is 37,5 
procent wat ingeleverd wordt. Daar mogen wij als raad best wel eens bij stil staan want het is niet 7,5 
procent van een organisatie waarvan wij zeggen dat die het wel kan missen. Het is 37,5 procent 
weghalen bij iemand waarvan we met z'n allen zeggen dat die het nou juist niet kan missen. 
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Ik draag de wethouder uit om mij uit te leggen dat hetgeen wat hier ligt niet is wat mevrouw 
Groenewegen wenst, dat is het gemiddelde dus het totaalbudget gelijk houden maar het middelen op 
iedereen die er in komt en dat het niet is wat hier op papier staat dat wordt uitgegaan van het laagste 
kostenniveau waardoor mensen in Breukelen en Loenen gelijk blijven maar de ouderen, chronisch 
zieken en gehandicapten in Maarssen echt naar beneden donderen. Niet een klein stukje, ze 
donderen de halve trap af. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Er is een soort misverstand over het laagste 
kostenniveau want als je kijkt in de bijlage naar de aanvullende ziektekostenverzekering. In Maarssen 
was dat vier euro en dat hebben wij opgetrokken tot negen euro. Als het gaat om de bijdrage voor 
chronisch zieken. In Maarssen was dat € 400, voor de tweede was dat € 200. Als we op het laagste 
kostenniveau waren gaan zitten, waren we op € 200 gaan zitten maar we zijn gaan zitten op € 250. 
 
Ron Druppers: voorzitter, zo lust ik er nog 23. We gaat niet uit van de € 400 van de eerste maar u 
gaat uit van de tweede. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik ga uit van hoeveel er beschikbaar is, hoe dat 
verdeeld zal moeten worden en wat er dan beschikbaar is per individu. Er zijn dus een aantal 
individuen die van € 200 naar € 250 gaan. Dat geldt voor de tweede in een gezin in Maarssen. In 
Breukelen en Loenen blijven ze op € 250 staan maar in Breukelen en Loenen zijn ze bijvoorbeeld in 
de tegemoetkoming van de ziektekosten achteruitgegaan en in Maarssen zijn ze met de 
tegemoetkoming van de ziektekosten vijf euro per maand maal 12, in een gezin is dat twee keer € 120 
op vooruitgegaan. Ik kan alles wel gaan middelen maar we gaan niet uit van het laagste kostenniveau. 
Waar we uiteindelijk op uitkomen weten we ook niet precies want dat is het grote probleem maar wat 
we wel hebben afgesproken in het college is dat het macrobudget overeind blijft. Als er noodgevallen 
zijn zullen we daar zeker naar kijken. Als dat leidt tot zaken die we hier moeten melden, zal ik dat 
zeker doen. 
 
De voorzitter: wethouder Van der Horst, dit is inderdaad een ingewikkelde materie. Mag ik even kijken 
of ik het kan vertalen want wat u aangeeft is: het gaat nu om uitgangspunten. Straks gaat u naar alle 
regelingen kijken en bij het totaal van de regelingen wordt het bij de ene een plusje en bij de andere 
een minnetje. Dan geeft u aan dat je dat over het geheel moet bekijken wat dat voor consequenties in 
individuele gevallen heeft. Dat kun je nu niet zo op voorhand zeggen omdat mensen vaak van 
meerdere regelingen gebruikmaken. 
 
Ingrid Groenewegen: voorzitter, ik dacht dat ik het snapte maar ik denk dat ik er steeds minder van ga 
snappen. De wethouder geeft een aantal voorbeelden aan waarvan hij zegt dat hij niet op het laagste 
kostenniveau is gaan zitten. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dat is ook zo, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Bij ieder voorstel dat 
we gedaan hebben zijn we niet op het laagste kostenniveau gaan zitten. 
 
Ingrid Groenewegen: dan begrijp ik dus steeds minder waarom de wethouder eraan vasthoudt dat als 
uitgangspunt in de notitie moet blijven staan dat we het laagste kostenniveau vasthouden. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. De uitgangspunten van de harmonisatie zijn die vijf 
punten. Dat we daarvan afwijken blijkt uit de voorstellen die we u doen. In de projectgroep is eerder 
aangegeven dat wordt uitgegaan van het laagste kostenniveau maar voor het minimabeleid wijken we 
daar dus van af. 
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De voorzitter: het uitgangspunt is dat er op het budget niet bezuinigd wordt. Het budget blijft volledig 
voor de doelgroep in stand. Daarbinnen zijn dit een aantal uitgangspunten en straks over het geheel 
van de regelingen moet je met elkaar bekijken wat de consequenties daarvan zijn. Dat is wat u 
aangeeft. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dat is juist en daaruit zal ook blijken dat in een aantal gevallen ruim 
boven het minimumtarief uitgekeerd wordt. In feite gebeurt dat nu al. 
 
Ron Druppers: voorzitter, gewoon een korte vraag. Is het voorblad zoals verstrekt bij dit agendapunt 
dan onjuist waar staat laagste kostenniveau ja. Had daar dan nee moeten staan? Op het voorblad 
uitgangspunten harmonisatie staan vijf punten genoemd en onderaan pagina twee  “door projectgroep 
afronden harmonisatie laagste kostenniveau ja”. Dat is vraag 1. 
Vraag 2 is: als het antwoord nee is, blijft dan het totale macrobudget ter beschikking? 
Dat zijn twee hele simpele vragen. Of het staat hier verkeerd op papier of de wethouder zegt iets 
anders dan wat hij ons op papier aanbiedt. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Het macrobudget staat er en dat gaan we gebruiken 
voor het minimabeleid. Bij alle voorstellen met betrekking tot de harmonisatie worden een vijftal 
punten genoemd, één daarvan is het uitgangspunt het laagste kostenniveau. Dat wil niet zeggen dat 
het een wet van Meden en Perzen is want het blijkt wel dat we afwijken in een aantal gevallen 
daarvan. Die zijn ook al eerder vastgesteld. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. We hadden ook een vraag uitgezet maar ik kreeg vanmiddag pas heel 
laat bericht dat de PvdA met dit amendement zou komen. Er is een hele duidelijke uitleg op papier. Ik 
heb het hier bij me. Is het misschien een idee om deze te kopiëren en uit te delen zodat iedereen er 
kennis van kan krijgen? Dan vervolgens even een schorsing en dan met deze gegevens die hier 
helemaal compact staan. De wethouder probeert nu in stukjes en beetjes op vragen uit te leggen. Ik 
leg het maar voor. 
 
Dinno de Meer: voorzitter, over welk stuk heeft mevrouw Hoek het? 
 
De voorzitter: dit is de beantwoording van vragen die u aan de wethouder heeft gesteld. 
 
Mieke Hoek: als iedereen daar kennis van kan nemen, hebben we allemaal dezelfde informatie. 
 
Voorzitter: u wilde graag een schorsing. Is het goed als we even tien minuten schorsen? 
 
Cock van der Kaaij: voorzitter, nog een punt van orde. Als ik goed heb opgelet hebben we geen 
schorsing meer nodig en kan ook het amendement van de PvdA weg. De heer Van der Horst zegt: het 
uitgangspunt is dat er wordt uitgegaan van het laagste kostenniveau. Dat is een uitspraak die bij alle 
harmonisaties hoort. Het is geen kader voor dit verhaal. Voor dit verhaal hebben we dat kader 
losgelaten als ik het goed begrijp. Dus het uitgangspunt van het PvdA amendement dat we niet uit 
moeten gaan in het harmonisatie minimaverhaal van het laagste kostenkader. Dat is in feite niet 
aanwezig. Het blijft budgettair neutraal, dus de hele som blijft beschikbaar. 
Dan komen we precies uit op wat de PvdA voorstelt, namelijk dat er gemiddeld wordt tussen de 
individuele gebruikmakers van de regelingen in de drie gemeenten. Dus hoeven we het amendement 
niet aan te nemen en we hoeven niet te schorsen en we zijn dus klaar. Zie ik dat goed? 
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Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. In dit voorstel wordt ook aangegeven dat we een 
aantal regelingen in elkaar schuiven. Dan loop je er dus al weer tegen aan. Het kan zijn dat in 
individuele gevallen iemand die van twee oude regelingen gebruikmaakt, niet gebruik kan maken van 
de nieuwe regeling. Dat kan in een individueel geval een nadeel zijn. 
 
Cock van der Kaaij: maar de gemeente is niet goedkoper uit. 
 
Wethouder Vital van der Horst: nee en de som van degenen die er recht op hebben, zijn ook niet 
duurder uit. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. In het stuk over het minimabeleid zelf worden ook een aantal 
uitgangspunten geformuleerd over het minimabeleid. Daar staat niet bij iets over het laagste 
kostenniveau. 
 
De voorzitter: volgens mij heeft de wethouder meermalen in de raad gezegd dat op dit onderdeel niet 
bezuinigd wordt. Dat moet u zich goed realiseren. Je kunt pas de effecten zien als het totaal van de 
regels geharmoniseerd is. Dus het gaat nu nogmaals om uitgangspunten en die effecten, dat wordt 
overigens nog ter besluitvorming voorgelegd, kunt u dan pas goed beoordelen. Ik heb de wethouder 
meerdere malen horen bevestigen hier namens het gehele college dat dit onderdeel vrij is van 
bezuinigingen. 
Mevrouw Hoek, wilt u nog schorsen want u heeft dat aangevraagd? 
 
Ron Druppers: voorzitter, wanneer mevrouw Hoek het niet wil, wil ik het graag. 
 
De voorzitter: dan schors ik de vergadering voor 10 minuten. 
 
De voorzitter: ik geef na de schorsing eerst het woord aan de wethouder want die wil een voorstel 
doen. 
 
Vital van der Horst: dank u voorzitter. Op pagina 2 van 17. De tekst “voor dit beleidsveld geldt als het 
belangrijkste uitgangspunt handhaven van het macrobudget”. Dat is net boven de nummering van de 
vijf. 
 
De voorzitter: even een resumé. Op pagina 2 van 17 van het raadsbesluit onder het kopje 
Visieontwikkeling sociale zaken van subwerkgroep harmonisatie sociale zaken. Halverwege voegt u 
de zin toe. Na de zin “in dit document willen de uitgangspunten formuleren” voegt u de zin toe: “voor 
dit beleidsveld geldt als het belangrijkste uitgangspunt het handhaven van het macrobudget”. Dan 
volgt: “ we betrekken daarnaast hierbij de vijf geformuleerde uitgangspunten voor de harmonisatie 
zoals hieronder genoemd.” Was dit voor iedereen te volgen? 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik neem dan aan dat het gaat over het handhaven van het 
budget in 2012 ten opzichte van 2011, uitgaande in de berekening van een gelijk aantal gebruikers? 
 
Wethouder Vital van der Horst: het is een open eindfinanciering dus dat weten we niet. 
 
De voorzitter: het gaat om het huidige macrobudget. Het is beter om het dan ook zo te formuleren en 
dan zetten we het woord ‘huidige’ ertussen. 
 
Mieke Hoek: voorzitter, kunt u langzaam de zin herhalen? 
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De voorzitter: u bent allemaal bij het kopje visieontwikkeling? Dan krijgen we de zin “In dit document 
willen we uitgangspunten formuleren”. Dan: “Voor dit beleidsveld geldt als belangrijkste uitgangspunt 
het handhaven van het huidige macrobudget.” In de zin daarop komt ook een aanpassing: we 
betrekken ‘daarnaast’ komt er tussen hierbij de vijf geformuleerde uitgangspunten voor de 
harmonisatie zoals hieronder genoemd. Tot slot mevrouw Groenewegen. 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik vind het prima en daar ben ik ook blij mee dat het 
macrobudget wordt toegevoegd maar daarmee heeft de wethouder nog niet helemaal recht gedaan 
aan ons punt want bij een gelijkblijvend macrobudget waarbij je dan zegt van daarnaast hanteren we 
het uitgangspunt het harmoniseren op het laagste kostenniveau kan het nog steeds zo zijn dat er een 
soort van scheve verdeling tussen verschillende doelgroepen ontstaat. 
Als wij nou in aanvulling op deze toevoeging de toezegging van de wethouder kunnen krijgen dat hij in 
lijn met wat hij net schetste over de regelingen die al geharmoniseerd zijn dat uitgangspunt niet strikt 
zal hanteren maar met verstand daarnaar zal kijken bij de regelingen, dan komen we een heel eind in 
elkaars richting volgens mij. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik kijk altijd met verstand naar deze regelingen. Uit 
de twee regelingen die inmiddels zijn vastgesteld blijkt ook dat we niet op een minimumniveau zijn 
gaan zitten. Er komt later in het jaar nog een moment dat we met elkaar spreken omdat we dan nog 
meer materiaal hebben en ik denk dat u dan altijd nog kunt terugkomen. Maar dit is wat ik wil 
aanbieden en de hele raad moet daar maar een uitspraak over doen. 
 
Ron Druppers: voorzitter, ik heb een schorsing aangevraagd en volgens mij had u mij het eerst het 
woord moeten geven. Voor mij en mijn fractie blijft het volkomen onacceptabel dat er een groep is die 
37,5 procent potentieel moet inleveren. Zolang de wethouder niet toezegt dat dat niet gaat gebeuren, 
dat mensen niet zoveel achteruit gaan, dat hij maatregelen zal nemen om dat te voorkomen. Dan kan 
mijn fractie en als ik kijk naar eerdere uitspraken van veel fracties in deze raad waarin zij zeggen dat 
chronisch zieken en gehandicapten niet meer gekort mogen worden als anderen, dan roep ik die 
fracties op om dit te ondersteunen want het gaat volgens mij om een aanzienlijke groep mensen die 
gewoon 37,5 procent, ik herhaal het nogmaals, gekort worden op een voorziening die ze nu hebben 
en in het kader van de harmonisatie mensen met zoveel korten, dat kan niet. Dat moeten we in beleid 
doen en niet in een harmonisatie. 
 
De voorzitter: dit nodigt uit tot een reactie maar dat doen we niet want dan krijgen we weer een 
nieuwe ronde. Er gaan nu percentages rond maar ik zeg nogmaals: u kunt het met elkaar pas 
beoordelen als het geheel van de regelingen geharmoniseerd is, die komen bij u terug, dan neemt u 
er een besluit over. Laten we dus elkaar niet verwarren met allerlei percentages over consequenties 
die we niet weten. De wethouder heeft een aanpassing gedaan in het raadsvoorstel. Op het verzoek 
van mevrouw Groenewegen geeft hij aan dat hij dat met verstand zal hanteren en daarmee u dus 
goed heeft gehoord wat betreft het laagste kostenniveau. Daar zal hij met verstand naar kijken als hij 
met een voorstel naar u toekomt met de eigenlijke regelingen. Daarmee wil ik dit debat afsluiten en 
overgaan tot stemming. Mevrouw Groenewegen, trekt u met die toezegging uw amendement in? 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Ik ben het niet helemaal eens. Ik was blij met de toezegging 
van de wethouder en met uw samenvatting begin ik ineens weer te twijfelen. Het gaat niet om het met 
verstand toepassen van het laagste kostenniveau. Het ging er over dat ik zei of de resultaten uit het 
verleden wat betreft de twee regelingen die nu geharmoniseerd zijn. 
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De voorzitter: u heeft de wethouder goed gehoord, het staat op tape. Handhaaft u uw amendement of 
trekt u hem in met deze toezegging? 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Met de toezegging van de wethouder trek ik hem in. 
 
De voorzitter: dan breng ik nu het raadsvoorstel in stemming inclusief de wijzigingen die ik heb 
voorgelezen. 
 
Dinno de Meer: voorzitter, ik zou graag een stemverklaring afleggen. Wij zijn voor het voorstel zoals 
het er nu ligt. Op macro-economisch niveau zien we ook een degelijk voorstel liggen. We hebben wat 
onderzoeken uitgezet bij de diaconie en dergelijke. Er zijn wel degelijk meer hulpvragen bij de minima 
tegenwoordig en ik denk dat het voor ons heel belangrijk wordt naar de toekomst toe welke groepen 
dit gaat raken op macro-economisch niveau. We denken dat de kaders helder zijn waardoor het beleid 
staande gehouden kan worden. Inderdaad is al meerdere malen gezegd maar dat wil ik toch 
benadrukken dat voor ons heel belangrijk is dat niet groepen te hard geraakt worden want ik hoor 
percentages die volgens mij niet kloppen en dat zullen wij zeker blijven monitoren. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. We hebben de wethouder heel goed gehoord en mijn fractie is nog 
steeds van mening dat pas na die tijd kijken mosterd na de maaltijd is. Wij vinden het zonde dat het 
amendement niet wordt doorgezet door de PvdA want wij hadden hem graag gesteund. De fractie van 
Maarssen 2000 zal dan ook tegen dit voorstel stemmen. 
 
Mevrouw Hoek: dank u voorzitter. Wij hebben heel goed geluisterd naar de stemverklaring van het 
CDA en daar zouden wij ons bij willen aansluiten. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. We stemmen voor het voorstel. Even terugkomend op de discussie 
over het amendement. Dit deed mij een beetje denken aan: is het glas half vol of is het glas half leeg. 
Als het amendement gehandhaafd zou zijn, zouden we voor dit amendement gestemd hebben want 
we zien geen verschil tussen het amendement en het collegevoorstel. Daarom maakt het niet uit of je 
voor of tegen stemt. 
 
De voorzitter: ik breng het raadsvoorstel in stemming. Voor het voorstel stemden de fracties van VVD, 
CDA, D66, Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond, Maarssen Natuurlijk!, 
Groep Frank van Liempdt DVV, Duurzaam Stichtse Vecht, Breukelen Beweegt en GroenLinks. Tegen 
het voorstel stemt de fractie van Maarssen 2000. Het voorstel is aangenomen met 28 stemmen voor 
en 3 stemmen tegen. 
 
Motie 1 van de Groep Frank van Liempdt DVV inzake herinrichting Bloemstede en motie 2 
inzake aanpassen van het dunningsplan Bloemstede 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Een aantal jaren geleden is de voorzijde van Bloemstede 
compleet heringericht. Oude bomen, oud struweel is weggehaald en er is mooie nieuwe aanplant 
neergezet. Dat is wat de inwoners achterin Bloemstede ook zouden willen. Zij zeggen dat zij toch ook 
evenveel OZB betalen. Waarom de inwoners voor in de wijk wel en wij niet. Daar hebben ze ons 
inziens een punt. 
In de mondelinge vragen ging het er ook over. Ik wil daar toch even op terugkomen. We hebben in de 
tussentijd bekeken hoe het zit met het Bomenplan 2010 en wat er nou precies in staat. 
Laanbeeldbeleid komt er niet in voor. Sterker nog, laanbeeldbeleid is een woord dat niet eens in de 
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dikke Van Dalen voorkomt. Dus dan kan het college de inwoners van Bloemstede niet kwalijk nemen 
dat ze daar niet tegen geageerd hebben want het staat er ook niet in. 
De motie herinrichting Bloemstede is wat de inwoners zouden willen. Waarom voor in de wijk mooi 
jong struweel en achter in de wijk oud groot. Overigens zou dat geheel passen in de term 
laanbeeldbeleid, dat is namelijk dat je het in zijn geheel verjongd. 
Als deze eerste motie het onverhoopt niet zou redden. Als voordeel heb je als deze motie het wel redt 
dat je voorlopig geen onderhoud meer hoeft te plegen aan die bomen want zoals in het rapport van 
Cobra staat te lezen, is er toch het een en ander mis met die bomen en zal de gemeente acties 
moeten ondernemen en daar waar de gemeente blijft volhouden dat de bomen veilig zijn, stellen wij 
toch onze vraagtekens daarbij want anders zal er geen eentje omgewaaid zijn want inmiddels is zo'n 
grote boom omgewaaid en vervangen door een jong boompje in datzelfde rijtje dat niet gekapt mag 
worden want anders wordt het laanbeeld ontsiert. 
Mocht de motie herinrichting Bloemstede het onverhoopt niet redden, dan dienen wij een tweede 
motie in en dat is het aanpassen van het dunningsplan. We hebben alle bewoners verzocht en zij zijn 
zo vriendelijk geweest om dat te doen op het kaartje van Bloemstede maar eens rond te delen. Het 
gaat om boom 003 en 004. Ja, voor een kleine groep bewoners maar wel voor een groep inwoners 
waarvan wij in ons collegeprogramma hebben beloofd: wij luisteren naar inwoners. 
Als die twee bomen omgedraaid worden qua dunning kunt u in het kaartje zien dat het voor het 
totaalbeeld, voor het laanbeleidbeeld weinig tot helemaal niets uitmaakt want er staan grote bomen en 
er staan kleine bomen, alles door elkaar. Een andere groep bewoners een stukje verderop, daar wordt 
wel de juiste boom voor gesnoeid. Die hebben geen last meer van die schaduw.  
Laten we nou eens als volksvertegenwoordigers, ik spreek hier als volksvertegenwoordiger en niet als 
raadslid want een raadslid dient over de hoofdlijnen te gaan maar een volksvertegenwoordiger zal 
zich soms op stoeptegelniveau moeten bewegen om het belang van zijn kiezers te dienen. 
De motie aanpassing dunningsplan is duidelijk. Ik verzoek vriendelijk, ik heb een aantal fracties al 
gehoord, die hebben al gekeken op Google Earth en die zijn het, ik hoop dat ze ook zo stemmen, met 
mijn mening eens dat als boom 3 en 4 aangepast wordt er absoluut niets verandert aan het laanbeeld 
en ik dank die fracties die de moeite hebben genomen om dat eens op Google Earth te gaan bekijken 
en ik hoop inderdaad dat zij overtuigd zijn.  
Ik hoop dat ik de raad hebben kunnen overtuigen dat als er maar een kleine moeite is die ik kan doen 
voor de inwoners waardoor een clubje tevreden op de gemeenteraad terugkijkt, dan moeten we dat 
zeker niet nalaten. 
 
Motie 1 (Groep Frank van Liempdt DVV): herinrichting Bloemstede 
 
De raad, bijeen op 31 januari 2012, 
 
Overwegende dat, 
 
• Enkele jaren geleden in de wijk Bloemstede het openbaar groen aan de voorkant van de wijk 

opnieuw is ingericht. 
• Wij vinden dat er harmonie moet zijn in de inrichting van de wijk aangaande groen. 
• Onze inwoners, ook aan de achterzijde van de wijk, daar recht op hebben. 
 
Verzoekt het college, 
 
• Om in de wijk Bloemstede over te gaan tot een algehele herinrichting van het groen net zoals aan 

de voorzijde van de wijk. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie 2 (Groep Frank van Liempdt DVV) aanpassen van het dunningsplan Bloemstede 
 
De raad bijeen op 31-01-2012.  
Overwegende dat, 
 
• Er in de huidige verdeling van openbaar groen in de wijk Bloemstede geen sprake is van een 

zogenaamd ‘laanbeeld’. 
• Er een zogenaamd dunningsplan wordt uitgevoerd in Bloemstede. 
• Boom 3 volgens rapport Cobra gezond is en boom 4 gesnoeid moet worden wegens 

onvoldoende doorrijhoogte. 
• Boom 4 zorgt voor overlast aangaande schaduw bij een woonblok. 
• Het een kleine moeite is om de plannen aangaande boom 3 en boom 4 aan te passen en zo een 

aantal inwoners tevreden te stellen. 
 
Verzoekt het college om, 
 
• in het dunningsplan de voorgenomen kap van boom 3 te veranderen in een boom 4. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. D66 vindt het uiteraard hartstikke mooi dat er goed naar inwoners 
wordt geluisterd maar ik zie echter ook een aantal dingen. In motie 2 staat onder andere om zo een 
aantal inwoners tevreden te stellen en het is D66 onduidelijk hoeveel inwoners dan tevreden gesteld 
worden en hoeveel ontevreden. Ik zou het college willen vragen om met de motie in de hand even met 
de bewoners te gaan praten van wat zij precies willen en vervolgens kan worden bekeken of het wel 
of niet moet worden aangepast. Dat is mijn oproep aan het college van kijk hier nog eens even naar. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Wij willen graag een stemverklaring afleggen en ik wil vooraf 
benadrukken dat het onderwerp dat de heer Van Liempdt aansnijdt natuurlijk van groot belang is voor 
de betrokken inwoners. Laten we daar geen misverstand over hebben maar de wijze waarop de heer 
Van Liempdt dit voorstel in de raad behandelt werkt naar onze visie volstrekt contrair met het door 
hem beoogde doel. Het gaat niet aan in onze visie om de raad lange tijd te gijzelen, voornamelijk om 
aan de publiciteitsbehoefte van de heer Van Liempdt tegemoet te komen. Het onderwerp had primair 
prima schriftelijk afgedaan kunnen worden. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik ageer ernstig tegen de woorden van de heer Roos dat het 
mijn publiciteitshonger stilt. Het had ook schriftelijk gekund. Ik heb tot twee keer toe vragen schriftelijk 
ingediend. De eerste keer kreeg ik na bijna twee maanden antwoord na herhaaldelijke oproepen aan 
de griffie maar de griffie gaat er niet over maar het college of er alstublieft antwoord komt. 
De tweede keer, heeft u van de week in uw mailbox gehad, is de beantwoording van de vragen van 
een dermate summier gehalte dat ik genoodzaakt ben om voor deze club inwoners in de bres te 
springen. U kunt dat publiciteitsgeil noemen of u noemt het even wat anders. Ik vind dat niet gepast 
meneer Roos. Het gaat hier om een inwoner en als u zich gegijzeld voelt, dan bent u niet de 
volksvertegenwoordiger die ik u wel acht dat u dat bent. 
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Rob Roos: ik ga niet in debat met de heer Van Liempdt hoewel ik dat graag zou willen maar een 
stemverklaring leent zich daar nu eenmaal helaas niet voor. Ik denk dat het grote belang van die 
bomen voor de betrokken inwoners, dat wil ik nogmaals benadrukken, maar de vraag doet zich voor 
om zoals de heer Van Liempdt dit nu uitdrukkelijk en lang en breed in de raad, of dat past in de raad 
van een gemeente van meer dan 63.000 inwoners. Dus geheel afgezien van het belang voor de 
inwoners en of die bomen er nu wel of niet moeten blijven staan vinden wij dat vanwege de wijze 
waarop de heer Van Liempdt alle aandacht met herhaling naar zich toetrekt, dat dit volstrekt contrair 
werkt en daarom en alleen om die reden zal Streekbelangen tegen de motie zijn. 
Ik zie dit ook als een signaal voor de toekomst naar de heer Van Liempdt als hij iets constructiefs voor 
de inwoners wil bereiken wat ook Streekbelangen altijd wil maar doe dat dan alstublieft op een wat 
andere manier. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik wil toch opmerken richting Streekbelangen dat het zo jammer 
is dat nog steeds Streekbelangen politiek bedrijft op basis van hoe ga je met personen om in plaats 
van met de inhoud want u geeft aan dat het zo belangrijk is voor inwoners, een belangrijk onderwerp, 
maar omdat u de wijze waarop ik het breng niet oké vindt stemt u tegen. Ik vind het voorwaar een 
schande. 
 
Wim van den Bosch: dank u voorzitter. De eerste vraag die wij ons stellen is wiens bevoegdheid is 
dit? Als dit de bevoegdheid van het college is, kunnen we dan überhaupt per motie hierover als raad 
een mening vormen? Dit lijkt me uitermate moeilijk. Als wij dus in het belang van de inwoners onze 
eigen regels moeten wijzigen of op elkaars stoel moeten gaan zitten, zijn we niet goed bezig. Dat is 
voor mij een open vraag of wel de vraag stellen is feitelijk hem al zelf beantwoorden. 
Als er bij de raad of bij individuele raadsleden problemen zijn met het handelen van de bevoegdheden 
van het college, dan zijn daar geëigende middelen voor vanuit de controlerende taak actie te 
ondernemen maar dat is geen reden om in strijd met het Reglement van orde ook op deze wijze de 
discussie in de raad te brengen die niet in de raad thuishoort.  
Het mag duidelijk zijn dat wij deze motie niet kunnen ondersteunen maar dat is los van de inhoud van 
de motie want ik stel me heel duidelijk op het standpunt van de formele kant. Als de heer Van Liempdt 
altijd een beroep doet op het Reglement van orde dan verwacht ik ook dat hij op deze wijze correct 
volgens de regels handelt. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik vind het een beetje jammer meneer dat u hier eigenlijk de 
voorzitter zo desavoueert want als ik buiten de orde was geweest en niet conform het Reglement van 
orde was dat ik dit indien, dan had de voorzitter mij vast en zeker afgehamerd. Ik vind het erg jammer 
dat u op deze manier over de voorzitter oordeelt. 
 
Wim van den Bosch: voorzitter, dit is volstrekt niet relevant want de motie indienden is wel volgens het 
Reglement van orde maar hetgeen wat hij hiermee beoogt valt buiten de orde omdat dit niet des raads 
is en dat onderscheid wens ik hem van harte. 
 
De voorzitter: we kunnen hier nog veel met elkaar over zeggen. Ik denk dat we dat niet moeten doen 
want we blijven gaande en ik denk wel dat het ons allemaal uitnodigt om nog eens goed naar ons 
eigen reglement te kijken en hoe wij met elkaar de raadsvergadering goed willen invullen maar ik wil 
voorstellen om die discussie niet nu hier te voeren gezien het tijdstip maar die wel op een later 
moment een keer met elkaar aan te gaan. Daarmee wil het afsluiten. Hebben mensen inhoudelijk nog 
iets te zeggen over de motie? 
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Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik wil graag hetzelfde zeggen wat mevrouw Hogeveen net heeft 
gezegd. Dat heeft u toegelaten dus dat staat u mij ook toe. Ik ondersteun het verzoek aan de 
wethouder of hij bereid is om eventueel met bewoners in overleg te gaan. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Uiteraard is Duurzaam Stichtse Vecht altijd blij als groene 
punten onder de aandacht worden gebracht. Wel hebben we enigszins het gevoel net zoals bij de 
zendmast in Spechtenkamp. Op een gegeven moment komt een bepaald geluid tot ons en bij de 
zendmast van Spechtenkamp kwamen wij er op een gegeven moment achter. Het gaat over 10 
mensen die op een gegeven moment het niet eens waren met de plaatsing van de zendmast en van 
de andere 420 weten we het niet. 
Hier bij Bloemstede kunnen wij ook niet goed inschatten van hoe daar de verhouding is. Hoe groot 
deel van de mensen er last van heeft en hoe groot deel niet. Wat dat betreft is het denk ik wel iets 
waar we in een gemeentelijk overkoepelend groenbeleid ook aandacht aan kunnen besteden. Wat dat 
betreft wil ik dit agendapunt dan ook aangrijpen als een kapstok om de portefeuillehouder op te 
roepen tot een gemeentebrede groenvisie kernspecifiek en vooral met de lange termijn en de 
toekomst in. 
De motie is wat ad hoc, bevat ons inziens geen lange termijn en bevat helaas ook niet alle relevante 
feiten en de weging en beoordeling daarvan. Ik wil aan de portefeuillehouder vragen als hij dan toch 
met die toekomstvisie aan de gang gaat voor het groenbeleid of hij bijvoorbeeld ook heeft gedacht aan 
de hittestress. Heel veel gemeenten die zo gebouwd zijn als Maarssenbroek zijn druk bezig om een 
groenbeleid te maken met groene daken om zoveel mogelijk groen te krijgen, zoveel mogelijk 
schaduwwerking, zo groot mogelijke bomen om verdamping te creëren zodat de temperatuur. 
 
De voorzitter: ik verzoek de wethouder om te antwoorden op de beleidsvisie. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. De laatste woorden. Ik wil de portefeuillehouder toekomstig 
groenbeheer oproepen om op dezelfde manier als waar wij aandacht vroegen voor de zendmasten te 
werken. Maak beleid, geef alle relevante informatie dus inclusief de hittestress en voorkom 
maatschappelijke onrust. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. De PvdA zal beide moties niet ondersteunen wat niet wegneemt 
dat wij waardering hebben voor de inzet van de heer Van Liempdt. De reden dat wij de moties niet 
zullen steunen is dat wij het erg lastig vinden om een oordeel te vellen of dit nou een verstandig 
besluit is of niet. Wij vinden dit bovendien een uitvoeringszaak die eerder op het bordje hoort van het 
college en eerder op de ambtelijke tafel hoort plaats te vinden. Wij zouden wel het college en met 
name de wethouder willen uitdagen om nog een keer in overleg met die bewoners te treden conform 
de oproep van Maarssen 2000 om te kijken of er niet een alternatieve oplossing is. 
 
Linda Hogeveen: u bedoelt D66 heer Van Esterik. 
 
Erik van Esterik: dan corrigeerde ik dat meteen. Dan een laatste en misschien meer persoonlijke noot. 
De voorzitter zei dat we het hier misschien niet moeten hebben over de orde van het debat want wie 
zwijgt stemt toe. Ik wil toch opmerken dat de opmerkingen die Streekbelangen plaatste bij monde van 
de heer Roos ik verre van mij werp, ik vind dat echt niet passen op deze manier. 
 
Dik van ’t Hof: dank u voorzitter. Wat ik eigenlijk een beetje mis. De centrale rol van het wijkgericht 
werken komt niet helemaal uit de voeten wat nou de toegevoegde waarde van het geheel is. Wij 
zouden motie 1 verwerpen maar motie 2 zouden wij ondersteunen omdat hier op een hele simpele 
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manier bewoners worden tegemoetgekomen en dit ook een hele simpele manier is om gewoon wat te 
doen maar blijkbaar wordt er teveel op de man gespeeld. Ik vind dat jammer. 
 
Linda Hogeveen: dank u voorzitter. Er werd zonet heel duidelijk ingegaan op de inhoud. Dat er op de 
man gespeeld wordt, wil ik graag pareren. Overigens heeft D66 volgens mij heel duidelijk aangegeven 
dat het juist omdat het onduidelijk is welke inwoners er voor- en nadeel van hebben, dat we het 
college opgeroepen hebben om met de inwoners te gaan praten. Dat heeft er niets mee te maken wie 
wel of niet de indiener van het stuk is. Daar wil ik echt verre van blijven. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Ook wij sluiten ons aan bij het verzoek van D66 of de wethouder of 
iemand anders in overleg wil gaan met de betrokken inwoners. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook ik wil me aansluiten bij de oproep om met de bewoners in contact te 
treden om een goed beleid te vormen. Inhoudelijk zijn wij wel voor de moties maar het is ons inziens 
te veel ad hoc beleid. Daarom kan ik ze niet ondersteunen. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Wij zijn ook tegen de moties. Wel wil ik de heer Van Liempdt ook 
bedanken voor het inzicht in het profiel van de vrije nieuwe partij DVV. Ik hoor in de wandelgangen 
misschien Groen Rechts. Ik weet niet of de heer Van Liempdt zich in die term kan vinden. 
 
Frank van Liempdt: protest. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Een boom heeft vele takken en daar kun je een hele hoop 
aan ophangen waaronder het ontwikkelen van een lange termijn kernspecifieke visie op hittestress in 
het groene universum. 
Motie 1 gaat over de totale herinrichting van het groen van de wijk. Dat is een van de dingen die je 
ook aan een boom kunt ophangen maar dat is een voorstel dat ik ernstig ontraadt, zeker ook omdat 
de herinrichting van de wijkingangen niet alleen in Bloemstede heeft plaatsgevonden maar het heeft in 
vele wijken in Maarssen plaatsgevonden. Dat is ook om een goede reden gedaan en dit specifieke 
geval in Bloemstede heeft alles te maken gehad met de huidige beplanting van de wijk. Het middel en 
het oorspronkelijke probleem lijken hier niet in verhouding. Bovendien wordt in de motie de dekking 
voor dit voorstel dat ongetwijfeld buitengewoon duur zal zijn niet aangegeven. De hele bomenstructuur 
past ook in het Bomenstructuurplan dat ooit is vastgesteld. Dus ik heb alle aanleiding om deze motie 
vooral af te wijzen. 
De andere motie gaat over één boom. Er is een oproep gedaan vanuit een aantal partijen om vooral 
met betrokken inwoners in gesprek te gaan. Ik maak u erop attent dat dit traject al vrij geruime tijd 
speelt en ook geruime tijd met betrokken bewoners is gesproken maar er wonen meer bewoners in de 
wijk Bloemstede als alleen deze betrokken bewoners. Als ik boom 1 kap, ontstaat er weer een andere 
groep met betrokken bewoners. Dus ik ben altijd geneigd om met inwoners te praten maar het wordt 
een beetje ingewikkeld als ik met inwoners ga praten die last hebben van één specifieke boom. Op 
het moment dat ik die ga weghalen moet ik weer met de volgende groep. Dan ben ik de komende vier 
jaar uitgebreid in gesprek. Dus misschien is het een goed idee om hierover eens met de 
wijkcommissie van gedachten te wisselen want die hebben een iets meer brede aanpak van de 
problematiek in de wijk.  
Ik ontraadt ook deze motie want het lost het niet op en het leidt tot een onaantrekkelijk a-ritmisch 
beeld en dan gebruik ik even niet het lanenverhaal want als je die rij bekijkt, ontstaat er een rij tanden 
waar een stel kiezen uit is. Dat is buitengewoon onethisch om te zien. Dus ik raad de raad deze motie 
af. 
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Linda Hogeveen: dank u voorzitter. D66 vroeg inderdaad zonet aan de wethouder om met de 
inwoners te gaan praten maar als de wethouder zegt dat hij praat met degenen die vanuit die 
bewoners afgevaardigd worden namens de bewonerscommissie, dan kan D66 daar uiteraard met een 
glimlach blij mee zijn dat het zo gaat plaatsvinden. Dank u wel wethouder. 
 
Elfride Zeldenrust: dank u voorzitter. Ik heb een korte vraag. Bestaat de bewuste bewonersgroep uit 
evenveel mensen als de Groep Frank van Liempdt DVV?  
 
Ron Druppers: dit is weer zo'n vraag voorzitter waarvan ik kotsneigingen krijg. 
(de heer Druppers verlaat de vergadering) 
 
De voorzitter: ik breng in stemming motie 1. De motie herinrichting Bloemstede. Tegen de motie 
stemmen de fracties van VVD, CDA, Maarssen 2000, PvdA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse 
Verbond, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Breukelen Beweegt, Maarssen Natuurlijk!, Duurzaam 
Stichtse Vecht. Voor de motie stemt de Groep Frank van Liempdt. De motie is verworden met 1 stem 
voor en 29 stemmen tegen. 
Motie 2, motie aanpassen dunningsplan Bloemstede. Tegen de motie stemmen de fracties van VVD, 
CDA, PvdA, D66, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Duurzaam 
Stichtse Vecht. Voor de motie stemmen de fracties van Maarssen 2000, Breukelen Beweegt, 
Maarssen Natuurlijk! en Groep Frank van Liempdt DVV. De motie is verworpen met 5 stemmen voor 
en 25 stemmen tegen.  
 
Sluiting 
 
De voorzitter: dan sluit de vergadering en wens ik u allemaal wel thuis. 
 
(Einde van de vergadering om 22.10 uur) 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
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