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Besluitenlijst raadsvergadering 30 oktober 2012, aanvang 19.30 uur.  
 
Afwezig: de heren W. van Vossen (Maarssen Natuurlijk) en R. Roos (Streekbelangen) 
 
1. Opening: --. 
 
2. Spreekrecht voor inwoners: 

Over motie Fair Trade (agendapunt 12) 
a. Mevr. C. Hesselink 
b. R. Moers,  
Over agendapunt 11 Bestemmingsplan CSV Vreeland (agendapunt 11): 
c. A. de Jong 

 
3. Vaststellen van de agenda:  

a. Bp CSV Vreeland (agendapunt 11) wordt behandeld als eerste bespreekstuk. 
b. C. van der Kaaij  dient namens 11 fracties de motie Fairtrade in en verzoekt om dit 

agendapunt eerder te bespreken. Dit wordt als tweede bespreekstuk behandeld. 
 

4. Notulen 27 september 2012: 
De heren Van ’t Hof en Druppers zullen schriftelijk nog enkele redactionele verbeteringen 
doorgeven. 

 
5. Vragenhalfuurtje raadsleden  

a. F. van Liempdt over bomenkap Boomstede. 
 
6. Ingekomen stukken: 

a. De brief aan de VRU wordt aangevuld met de zin: “De raad van Stichtse Vecht wil nader 
terug komen op de huisvestingssituatie en ziet een voorstel tegemoet.” 

b. Brief nummer 1 van ministerie BZK over septembercirculiare alsnog digitaal toezenden aan 
de raad. 

c. Brief nummer 3 van Maarssens Overleg Leefklimaat over handhaving Jaagpad: 
behandeling wijzigen in “voor kennisgeving aannemen en om advies in handen van het 
college van B&W stellen”. 

Toezegging wethouder Ploeg: handhaving wordt ingezet; bewoners krijgen reactie en raad 
ontvangt daarvan een kopie. 
d. Brief nummer 5 van Bewonerscomité Herinrichting Kanaalstrook: behandeling wijzigen in: 

“voor kennisgeving aannemen en om advies in handen van het college van B&W stellen”. 
Toezeggging wethouder De Groene: er komt een evaluatiegesprek met het comité. 

 
Hamerstukken: conform vastgesteld: 
 
7. Verordening langdurigheidstoeslag en Toeslagenverordening 
8. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht 

 
Bespreekstukken: 
 
11. Bestemmingsplan woningbouwproject voormalige locatie Christelijke School Vreeland 
 Ordevoorstel van CDA:  terugnemen bestemmingsplan en opnieuw overleg met bewoners: 

aangenomen met 22 stemmen voor en 9 tegen (Maarssen 2000, PvdA, Streekbelangen en 
Groep Frank van Liempdt DVV tegen, overigen voor) 

 
12. Motie Fair Trade: aangenomen met 27 stemmen voor en 5 tegen (Maarssen 2000 en Groep 

Frank van Liempdt DVV tegen, overigen voor) 
 
9. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (gewijzigd): conform vastgesteld. 

Alle aanwezige leden (27) stemmen voor. De raadsleden Mevr. Zeldenrust en de heren 
Bootsma, Van Liempdt en Zivkovic hebben de zaal verlaten. 



2 
 

 

 
10. Verordening inburgering: Conform vastgesteld met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen 

(Maarssen 2000, PvdA, mevr. Hogeveen van D66 en Duurzaam Stichtse Vecht tegen, overigen 
voor). 

 
Samenvatting Moties en Amendementen: 
agenda- 
punt  Nr. indiener(s) onderwerp   status  stemverhouding 
12 M1 Duurzaam  Fairtrade    aangenomen 27 voor, 5 tegen 
  Stichtse Vecht 

De griffier, J.A. Hekman. 
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