
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, ge-
houden op dinsdag 20 december 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis Beek en Hoff, Molendijk 34 
te Loenen aan de Vecht. 
 
 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester  
Griffier Jelle Hekman  

De leden 
CDA Maarten Bootsma, Wim van den Bosch, Dinno de Meer,  
 Hetty Veneklaas, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd  
D66 Linda Hogeveen (vanaf 19.37 uur), Jaap Rehbock (vanaf 19.45 

uur) 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Groep Frank van Liempdt DVV Frank van Liempdt 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Samir El Hafiani, Harry Noltes (vanaf 20.19 uur), 

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

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

Wethouders 
CDA Gera Helling, Jaap Verkroost 
D66 Pieter de Groene 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg,  Klaas Wiersema  

Afwezig 
 Franko Živković-Laurenta (D66) 
 Dik van ’t Hof (Breukelen Beweegt) 
 Ron Druppers (Maarssen 2000) 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter: Dames en heren, ik open deze raadsvergadering.  
Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Van ’t Hof. Hij is helaas ziek. De heer Noltes 
komt later. Andere berichten van verhindering hebben wij niet ontvangen. 
 
Samir El Hafiani: Mevrouw de voorzitter. Ook Ron Druppers is vandaag afwezig.  
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2. Vaststellen van de agenda. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Naar M2000 toe: ik zou de heer Druppers wel aanmelden 
voor de vergadering, omdat de vergadering vanavond wordt geschorst. Misschien is de heer Druppers 
morgen wel aanwezig en morgen gaat het er om. Morgen hebben wij geen nieuwe agenda. 
Verder hebben wij ons verbaasd dat op de agenda staat dat wij vanavond een discussie hebben over 
de heroverweging. Vervolgens zal de vergadering geschort worden en dan gaan wij morgen verder 
met allerlei andere onderwerpen en dan gaan wij aan het eind van die avond stemmen over datgene 
waarover wij het vanavond hebben. Dat lijkt mij niet handig; niet voor de mensen op de publieke 
tribune, maar ook niet voor onszelf. Het onderwerp vanavond is Heroverweging. Ik denk ook wel dat 
de discussie vanavond volledig uitgediscussieerd is, want de coalitie heeft aangegeven niet met de 
oppositie over moties te willen onderhandelen. De kaarten zijn dus geschud. Ik denk dat wij vanavond 
de werksessie niet over hoeven te doen; het zal wel per statement gaan. Ik verzoek daarom, ook als 
duidelijkheid voor de publieke tribune, vanavond ook gelijk maar te gaan stemmen, want morgen zal 
het niet anders zijn.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, uw verzoek is helder. Ik ben het met u eens dat wij de 
werksessie niet over hoeven te doen. Verder laat ik het aan de raad om vanavond toch een goed 
debat te voeren. Het college heeft inmiddels alle moties en amendementen gezien en voorzien van 
een reactie. Mocht het vanavond lukken in de tijd, dan kijk ik naar de overige leden van de raad. Ik stel 
voor dat wij om 22.00 uur even de balans opmaken om te zien of wij over kunnen gaan tot de 
stemming.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Ter aanvulling wil ik zeggen dat wij ook nog met een motie 
komen, maar dat is niet zo’n moeilijke motie. 
 
De voorzitter: Dat helpt aanmerkelijk om het vanavond te redden. 
 
Zonder hoofdelijke stemming stelt de raad hierna de agenda ongewijzigd vast. 
 
3. Spreekrecht over Strategische heroverweging. 
 
De voorzitter: Alle insprekers hebben drie minuten de tijd. 
Het woord is aan de heer De Haan, directeur van de bibliotheek Angstel, Vecht en Venen. 
 
De heer De Haan: Mevrouw de voorzitter. Vanavond en morgenavond zijn belangrijke momenten, 
waarbij strategische keuzes voor de toekomst gemaakt worden. De bezuinigingen en de strategische 
heroverweging vragen onvermijdelijk om heldere en soms pijnlijke keuzes. 
De bibliotheek AVV (Angstel, Vecht en Venen) met vijf vestigingen, vier bibliotheekpunten en één 
bibliobus in de gemeente Stichtse Vecht wordt ook getroffen door het voornemen om fors te 
bezuinigen. Duidelijk is dat wij met de voorliggende bezuiniging ons huidige vestigingenbeleid niet 
onveranderd kunnen voortzetten. 
 
Allereerst 2012: Per 1 januari wordt de bibliotheek 7,5% gekort, wat een bezuiniging van € 95.000 
betekent. Vanaf deze zomer geven wij al bij zowel college als raad aan dat deze bezuiniging leidt tot 
keuzes in het vestigingbeleid. Hierbij zijn de kleine kernen en ook de dienstverlening in Kockengen 
genoemd. Ook hebben wij aangegeven dat er vanwege de regionale fusie in 2006 en de 
bedrijfsmatige efficiencyslag die toen gemaakt is, geen mogelijkheid meer is om dit bedrag als 
efficiencymaatregel op te lossen. 
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Vanwege uitstel van de beslissing hebben wij tot op de dag van vandaag geen maatregelen kunnen 
nemen, waardoor de aangekondigde bezuiniging in 2012 een onhaalbare taak is. Met uitstel van deze 
besluitvorming tot op de dag van morgen, en misschien wel vandaag, hebben wij grote moeite en 
daarom vraag ik ook om uitstel van een half jaar van deze bezuiniging. 
 
Dan de strategische heroverweging 2013-2015. Het college stelt een bezuiniging voor van € 200.000 
op de bibliotheek. Dit bedrag is ook door de expertgroep voorgesteld. AVV is hiermee aan de slag 
gegaan en heeft in het aan u gestuurde rapport "Op weg naar een nieuwe bibliotheekformule tegen 
lagere kosten" aangegeven dat deze bezuiniging mogelijk te halen is, mits aan een aantal kaders 
voldaan wordt. Hoe? Door in te krimpen op huisvesting, verder te gaan met minder vestigingen, een 
kleinere en succesvolle collectie en verandering in dienstverlening. Belangrijk hierin is dat AVV door 
het invoeren van een landelijk winkelconcept ook haar uiterste best gaat doen om meer inkomsten 
binnen te halen. Wij gaan in dit rapport uit van circa € 40.000 meer inkomsten op jaarbasis per 
2014/2015, welke uiteindelijk in de bezuiniging is verwerkt. 
Is het mogelijk om in 2013 al direct € 200.000 te bezuinigen? Nee. Ledeninkomsten en verhuizingen 
zullen in de loop der tijd geschieden en het is ondoenlijk om dit in één jaar te realiseren. Daarom is het 
onzes inziens niet reëel om per 2013 direct € 200.000 te bezuinigen. 
 
De voorzitter: U zit al op vier minuten spreektijd. Misschien is het handig de belangrijkste punten te 
noemen. U bent hier namelijk al een paar keer eerder geweest en ik wil ook de anderen de ruimte 
geven. 
 
De heer De Haan: Mevrouw de voorzitter. Ook de uitvoering van de dienstverlening en activiteiten blijft 
onder druk staan. Wij zakken onder een bijdrage van € 10, terwijl door de VNG een bijdrage van 
€ 13,49 geadviseerd wordt.  
 
Wat zijn de gevolgen van deze bezuiniging? Wij kunnen met deze bezuiniging vier vestigingen 
openhouden. Meer niet. Dit betekent dat de bibliotheekpunten en Kockengen zullen moeten sluiten als 
openbare bibliotheek. Indien de scholen willen bijdragen is daar alleen nog een schoolbibliotheek 
mogelijk met de huidige collectie en geen bibliotheek voor volwassenen. 
Besluit u akkoord te gaan met het collegevoorstel, dan zijn de volgende kaders van cruciaal belang: 
• Houd de vestigingen conform het in het rapport aangegeven scenario 1 open; Loenen, 

Breukelen, Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Alleen dit scenario geeft kans op verhoging van 
de inkomsten. 

 
De voorzitter: Wilt u echt alleen nog de belangrijkste punten noemen? Anders gaan wij uit de tijd 
lopen. 
 
De heer De Haan: Mevrouw de voorzitter. Drie punten nog: 
• Indexeer de jaarlijkse subsidie met een prijsindexcijfer. Gebeurt dit niet, dan is de bezuiniging 

nog eens € 70.000 extra.  
• Handhaaf de integratie-uitkering van € 1,14 voor de voormalige gemeente Breukelen en Loenen. 

Valt deze weg, dan betekent dit nog een extra bezuiniging van € 30.000. 
• Handhaaf de gemaakte afspraak over de huisvestingslasten voor de nieuwbouw in Bisonspoor in 

Maarssenbroek. 
Laat u deze kaders los, dan zullen de gevolgen nog groter zijn en zal naast nog minder vestigingen ook 
ontslag van personeel onvermijdelijk worden. 
Wij tonen aan dat wij mee willen denken met de bezuinigingen, maar dat hiervoor tijd en mogelijkheden 
gegund moeten worden.  
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De voorzitter Mijnheer De Haan, rond u af. Gelukkig heeft iedereen uw betoog ook op papier. Wilt u 
afronden met één slotzin? 
 
De heer De Haan: Mevrouw de voorzitter. Mijn slotzin is dat de bibliotheek nog steeds een 
basisvoorziening is binnen de kernen, die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht inkomen, ras of 
opleiding en leesplezier, ontwikkeling en informatie verschaft, ook in de toekomst. 
 
De voorzitter: Het woord is aan de heer Smaling, namens de bibliotheek Kockengen. 
 
De heer Smaling: Mevrouw de voorzitter. De bezuiniging op het bibliotheekwerk met € 100.000 
teruggedrongen: dat is winst. Daar danken wij u voor. Dit neemt niet weg dat er natuurlijk best veel 
overgebleven is. Dat heeft u net gehoord.  
AI veelvuldig is het grote maatschappelijke belang van een bibliotheek onder de aandacht gebracht, 
waaronder de uitstraling naar het onderwijs, de ouderenzorg en de samenhang in een dorp. Ook de brief 
van het Dorpscomité Kockengen, die u ontvangen heeft, hoeft verder niet toegelicht te worden. Ik roep u 
dan ook op de bezuiniging van € 200.000 op dit moment door de gemeente ernstig te heroverwegen.  
 
De vraag is echter of de teruggedrongen bezuiniging naar € 200.000 positieve gevolgen heeft voor de 
bibliotheek in Kockengen. Immers; het originele onderzoeksrapport, waaraan zojuist werd gerefereerd, is 
gebaseerd op een bezuiniging van € 200.000, ofwel: voor Kockengen lijkt er tot op heden nog niets 
veranderd te zijn. Feitelijk staat Kockengen dus in de huidige situatie nog steeds ter discussie, zoals u 
zojuist heeft kunnen horen. Natuurlijk zijn wij met de wethouder en het AVV in goed overleg om 
oplossingen te zoeken. Wij hebben zelfs al onderzoeken gedaan naar alternatieve locaties. Een aantal 
alternatieve locaties in het dorp, waaronder scholen, is mogelijk beschikbaar, waardoor de bibliotheek 
gevestigd kan worden dicht bij Overdorp en dicht bij of zelfs in een school – zeg maar: in het centrum van 
de samenleving – tegen gereduceerde kosten. 
Natuurlijk proberen wij te participeren in een eventuele nieuwe serviceovereenkomst tussen het AVV en 
de gemeente, maar blijft staan dat in de huidige plannen Kockengen op de nominatie staat gesloten te 
worden. Vooralsnog is dat het uitgangspunt. 
 
Ik heb al eerder aangegeven een beroep te doen op het door u uitgesproken kleinekernenbeleid. 
Kockengen: 3500 inwoners. Stichtse Vecht: 64.000 inwoners. Geografisch kan Kockengen wel degelijk 
een bibliotheek huisvesten als wij kijken naar de vestigingen in Loenen, Breukelen en Maarssen. Wij zijn 
van mening dat de raad hierin wel degelijk een rol kan spelen. Wij hebben u in onze brief aangegeven 
dat wij ons in staat achten in 2013 als bibliotheek Kockengen ten minste 35% te bezuinigen en het 
ledenaantal te verhogen met 50%; van 24% naar 35%. Dat is een hele uitdaging, maar wij denken dat 
wij daartoe in staat zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat we deze targets halen. We hebben er 
vertrouwen in dat Kockengen laat zien te staan voor haar bibliotheek. Hiermee worden we dan de 
goedkoopste bibliotheek in de hele gemeente en geven wij de door u gevraagde zelfwerkzaamheid en 
zelfredzaamheid. 
Geachte raad, wij verzoeken u, naast het beperken van deze enorme bezuiniging op het 
bibliotheekwezen, de positie van Kockengen te borgen: 
• Geef het college aan dat het zich maximaal inspant, mede op grond van het kleinekernenbeleid, de 

bibliotheek in Kockengen open te houden. 
• Maak het kleinekernenbeleid tastbaar door een duidelijk signaal af te geven aan het college, 

waardoor de bibliotheek in Kockengen als gelijkwaardige partij kan deelnemen aan de discussie 
over de inrichting van het bibliotheekwerk tussen de wethouder en het AVV.  
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De heer Verhoek: Mevrouw de voorzitter. Ik ben het helemaal eens met de heer Smaling, die namens de 
bibliotheek gesproken heeft. Ik kom gewoon uit mezelf. Ik ben één van de 2200 mensen die een 
handtekening gezet hebben om de bibliotheek in Kockengen te laten voortbestaan. Ik ga er ook van uit 
dat de bibliotheek blijft bestaan. Ik zou echter graag willen dat de bibliotheek blijft bestaan op de huidige 
plek. Het is dus eigenlijk maar een heel klein punt van deze avond en van de heroverweging. Dat ene 
puntje is dat ik wil pleiten voor dezelfde locaties. Daarvoor heb ik een reden. Die locatie is daarvoor 
speciaal gebouwd, die is twee jaar geleden heringericht en compleet vernieuwd. Als de bibliotheek daar 
blijft, zijn er geen verhuiskosten, wat een besparing oplevert. Als de bibliotheek blijft bestaan en naar een 
kleinere locatie gaat, zoals mij ter ore is gekomen, dan zie ik het heel zakelijk toch als een ontmanteling 
van de bibliotheek, omdat die er dan over twee jaar waarschijnlijk niet meer is. Ik denk altijd zakelijk. Je 
moet niet te emotioneel worden in die dingen. Een kleine locatie gaat zeker klanten kosten en dan ben je 
over een paar jaar alsnog de bibliotheek kwijt. Dat is wat wij niet willen. Dus mijn voorstel is: behoud de 
bibliotheek op deze locatie.  
Ik heb begrepen dat de huur van deze locatie€ 1000 per maand is. Een kleinere locatie, zal misschien 
€ 400 per maand zijn. Stel dat het verschil € 600 is, dan hoop ik dat wij de ruimte krijgen om te kijken of 
die 2200 handtekeningen omgezet kunnen worden in die € 600 verschil, dus dat die 2200 
handtekeningen echt hard financieel hard gemaakt kunnen worden. Ik denk, gezien het verleden van 
Kockengen in allerlei situaties, dat dat mogelijk is. Ik sta er ook helemaal achter en ik zou er, op 
financieel gebied, voor willen knokken. 
Dus gebruik de komende periode om dit te onderzoeken. Laat het een voorwaarde zijn van de raad 
omtrent de bibliotheek in Kockengen.  
 
De voorzitter: Als u uw verhaal aan de bode geeft, dan zorgt de bode dat iedereen een exemplaar krijgt. 
 
Mevrouw Merkens: Mevrouw de voorzitter. Op 6 december jongstleden heb ik hier ook gestaan om te 
vertellen dat het schrappen van de subsidie voor de muziekschool tot het faillissement leidt van de 
muziekschool. Gelukkig heeft de wethouder daarvan goede nota genomen en een ander voorstel 
gedaan; hij heeft het bedrag opgehoogd tot € 45.000 in 2014. Maar helaas is dat toch te weinig. Wij 
hebben echt € 100.000 nodig om het muziekonderwijs, de kunsteducatie, in deze gemeente 
overeind te houden.  
Wij hebben ook aangegeven dat wij echt bereid zijn om in alles mee te denken en mee te doen. Wij 
zien vooral mogelijkheden in de Cultuurraad. De expertgroep heeft aangegeven dat er een 
bezuiniging van € 200.000 gerealiseerd zou kunnen worden, waarbij de wethouder heeft gezegd dat 
er maar met € 100.000 rekening wordt gehouden. Dus er zou € 100.000 ruimte zitten. Wij zouden 
het echt waanzinnig jammer vinden als de hele kunsteducatie in de gemeente Stichtse Vecht ten 
onder gaat met dit hele nare culturele klimaat dat op dit moment heerst in Nederland. Wij willen echt 
meewerken aan elke oplossing. 
Wij hebben een viertal vragen, die ik hier wil neerleggen: 
• Geeft het college met zijn voorstel om de subsidie te verlagen tot € 45..000 tevens de garantie 

dat een faillissement van de muziekschool wordt voorkomen? 
• Bent u bereid de wachtgeldplicht voortkomend uit subsidievermindering voor uw rekening te 

nemen? 
• Bent u bereid de voorstellen van de expertgroep Cultuur tot vorming van een Cultuurraad nader 

te laten uitwerken? Wij zouden daarin een goede rol kunnen spelen. 
• Bent u bereid de subsidie met € 55.000 bovenop het collegevoorstel te verhogen?  
Laten wij met z’n allen gaan voor kunsteducatie in de gemeente Stichtse Vecht. Ik hoop dat dat het 
resultaat zal zijn van deze avond.  
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Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Een korte reactie voor wij met het debat beginnen. Het zal u 
niet verbazen dat de PvdA de beide groepen insprekers steunt. Ook wij maken ons zorgen over de 
toekomst van de openbare bibliotheek en de muziekschool. Ik ga er nu niet inhoudelijk op in; wij zullen 
daar straks op ingaan. Ik wil het echter wel in een kader plaatsen. Als wij nu aftellen waar wij staan, en 
dat zeg ik tegen iedereen, dan is het voor de muziekschool € 55.000, waar wij het nu over hebben, en 
voor de bibliotheek € 200.000. Opgeteld: € 255.000. Onze hele bezuinigingsoperatie beslaat meer dan 
€ 10 miljoen. Dus wij hebben het hier nog over een discussie in de marge, waarbij wij volgens mij 
beide instellingen goed tegemoet moeten kunnen komen.  
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij de rest onderdeel maken van de beraadslagingen.  
 
4/5. Raadsvoorstel Strategische heroverweging en Alternatieve begroting. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik ben vereerd dat ik mag beginnen in deze termijn, maar 
ik heb nog wel een vraag voordat ik begin. Een van de insprekers heeft een viertal vragen gesteld aan 
het college. Is het niet handig dat het college die vragen nu beantwoordt? Dat zou wellicht invloed 
kunnen hebben op onze eerste termijn. 
 
Wethouder Gera Helling: Mevrouw de voorzitter. Ik heb geprobeerd de vragen bij te houden, maar ik 
durf niet te garanderen dat ik de vragen helemaal goed heb genoteerd.  
Er is gevraagd of wij de garantie kunnen geven dat de € 45.000 niet tot een faillissement zal leiden. 
De muziekschool is zelfstandig verantwoordelijk, dus ik kan geen garantie geven. Wij kunnen subsidie 
verstrekken en wij willen tot afspraken komen met de muziekschool, maar wij kunnen natuurlijk geen 
enkele garantie geven wat dat betreft. Dat zal ook afhangen van hoe de onderhandelingen verlopen 
tussen de muziekschool en de gemeente.  
Zijn wij bereid de wachtgeldverplichtingen op te vangen? Ook daarvoor is de muziekschool natuurlijk 
zelfstandig verantwoordelijk. Wij hebben geen mensen in dienst; het is de muziekschool die mensen 
in dienst heeft. 
Opbrengsten Cultuurraad nader bezien. Wij hebben ingeschat dat dat niet meer dan € 100.000 zou 
kunnen opleveren. Wij verwachten dat het al een hele klus zal zijn om die € 100.000 te bereiken. Ik 
verwacht dus niet dat wij daar meer opbrengsten zullen kunnen bereiken.  
Of wij bereid zijn tot meer dan € 55.000? Ons voorstel is bekend. Dat is de € 45.000. Wij zien nu geen 
mogelijkheid meer dan dat te doen. 
 
De voorzitter: Daarmee zijn deze vragen beantwoord. Dan gaan wij naar de eerste termijn. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Wat mij betreft gaan wij het vanavond redelijk kort houden. 
Tot onze grote spijt heeft de coalitie aangegeven niet met de oppositie in onderhandeling te willen 
over gezamenlijke moties.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Mag ik daarover een vraag stellen? Ik zou heel graag van 
de heer Van Liempdt willen weten hoe hij erbij komt dat de coalitie niet in gesprek zou willen over 
moties en amendementen.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Die vraag schuif ik door naar de heer Wisse, want hij heeft 
contact gezocht en nul op het rekest gekregen. 
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Ja, wij hebben vrijdag contact gehad en daaruit bleek dat de 
coalitie besloten had in een eigen vergadering, de avond ervoor, niet in te gaan op ons verzoek om te 
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kijken of wij nog zaken bij elkaar konden brengen. Daarmee is de mogelijkheid van gezamenlijke 
amendementen c.q. moties verdwenen.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Met alle respect: ik wil dat toch even onderuit halen. Wij 
hebben niet gezegd dat wij niet met de oppositie in gesprek wilden om moties of amendementen te 
bespreken. Er is alleen gezegd dat er een fundamenteel verschil van inzicht is in de risico’s. Dat is 
het. 
 
De voorzitter: Goed, dan denk ik dat dit duidelijk is uitgewisseld.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Dat is hetzelfde resultaat. Als je je uitgangspunten niet kunt 
optrekken, kun je ook niet praten over eventueel gezamenlijke moties of amendementen. 
 
De voorzitter: U verschilt daarover van mening. Ik denk niet dat wij dat bij elkaar kunnen brengen. 
Mijnheer Van Liempdt, vervolgt u uw betoog. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het was natuurlijk de bedoeling dat wij hier gezamenlijk als 
raad één doel voor ogen hebben. Dat is: deze gemeente besturen. Dus hoe wonderschoon zou het 
niet geweest zijn dat zowel oppositie als coalitie gezamenlijk richting aan deze gemeente zouden 
kunnen geven. Zoals nu echter al duidelijk is geworden, is dat niet mogelijk gebleken. Het lag niet aan 
ons. 
 
De heer Boogerd: Bij interruptie. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen: het ligt niet aan ons. 
Zoiets heeft natuurlijk altijd twee kanten. Je kunt niet spreken over ‘the good one’ en ‘the bad one’. Dat 
lijkt mij wat te gemakkelijk.  
 
Frank van Liempdt: Ik constateer alleen dat Gerjet Wisse namens de oppositie de coalitie heeft 
benaderd en dat daarop een negatief antwoord is gekomen: wij doen het niet, wij gaan niet samen 
overleggen om gezamenlijke moties te maken om deze gemeente richting en sturing te geven.  
 
Kathalijne de Kruif: Bij interruptie. Dit is absoluut niet waar. Zo is het absoluut niet gezegd. Dat wil ik 
hier nogmaals gezegd hebben. Ik heb de heer Wisse niet horen zeggen dat het over moties en 
amendementen ging, mijnheer Van Liempdt. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wij dit debat stoppen. Wij komen daar niet verder mee. Mijnheer Van 
Liempdt, vervolgt u uw betoog in deze eerste termijn.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb het namens mijn partij tijdens een redelijk groot deel 
van de werksessies over het groenonderhoud gehad en over de bezuiniging op groenonderhoud. Wij 
hebben daarbij een aantal vragen gesteld. Wij spitsen ons betoog voornamelijk toe op het gebrek aan 
controle en het gebrek aan begeleiding.  
Wij zijn het helemaal eens met de visie van het college over een integraal groenbeheer, alleen zou je 
dan ook het integraal groenbeheer íntegraal moeten benaderen. Dat betekent dat je ook zeer veel 
zorg zal moeten besteden aan begeleiding en controle. Onze vraag toen was: hoeveel mensen doen 
op dit moment die begeleiding en controle? Na anderhalve week hebben wij maar een keer de griffie 
gebeld, waarom dat antwoord er nog niet was. Uiteindelijk kregen wij gisteravond als antwoord: 27 fte 
is er op controlerende functies. Echter, dat zijn controlerende functies op het gebied van groen, grijs, 
trottoirs, sportvelden, begraafplaatsen, afval, speeltuinen, wegen en ga zo maar door. Feit is, na 
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nogmaals navraag gedaan te hebben, dat er maar twee controleurs zijn op het gebied van 
groenonderhoud in de hele gemeente.. 
Wij zijn het ermee eens dat het college meer aansluiting gaat zoeken bij de PAUW-bedrijven. Dat is 
door verstandelijk beperkten het groenonderhoud te laten doen. Dat vinden wij een waardevol goed, 
alleen uit ervaring weten wij dat daarvoor een vorm van begeleiding nodig is wil men die mensen 
kunnen laten excelleren. Zij kunnen het. Ik heb er ervaring mee. De begeleiding is daarvoor echter het 
sleutelwoord. Dat is nog steeds niet naar voren gekomen. Dus met die bezuiniging op 
groenonderhoud, zonder een integrale visie, kunnen wij sowieso niet akkoord gaan. Er is wat ons 
betreft in deze gemeente op het gebied van groenonderhoud sprake van, ik noem het maar even zo, 
‘brandjesblusbeleid’: Als er een wijk tekeergaat als het niet goed is, gaan wij er als gemeente naar toe. 
Ik heb dat aan den lijve ondervonden met een aantal wijkcommissies waar ik voor opgekomen ben.  
 
Ik heb nog een vraag, die ik ook al heb neergelegd bij de griffie. In de vorige werksessie is er 
schijnbaar – het is echter niet zeker; ik heb daar mensen uit de politiek over horen spreken – een 
toezegging gedaan door de wethouder Welzijn dat hij in het nieuwe aanbestedingsprogramma van het 
jeugd- en jongerenwerk ruimte zou laten opnemen voor de installering van een jeugdgemeenteraad. 
Dat is door een aantal politici in een ander gremium als overwinning geclaimd. Ik kan mij niets 
herinneren van dat debat, ik kan mij niets herinneren van die toezegging. Het staat ook niet in de 
toezeggingenlijst. Ik kan mij alleen maar herinneren dat er ooit een voorstel is geweest voor de 
jeugdgemeenteraad en dat dit uit de werksessie is gehaald, omdat dat voorstel onvoldragen en 
onvoldoende onderbouwd was. Het voorstel zou nog terugkomen in de gemeenteraad. Kan de 
wethouder hierover duidelijkheid verschaffen? 
 
Dan kom ik toch terug op de muziekschool. Als oppositie hebben wij een alternatieve begroting 
ingediend. Als gevolg daarvan heeft het college besloten dat er € 100.000 extra aan de bibliotheek 
zou worden gegeven en € 50.000 aan de muziekschool. Nu schetst het onze verbazing dat in de krant 
en in de mail naar de raadsleden toe de directeur van de muziekschool dit omschrijft als 'blind 
geschuif met geld'. Sterker nog, deze gelden, deze € 50.000, zou weggegooid geld zijn. Dan zit ik als 
politicus even stuk. Dan denk ik: "Waar hebben wij het voor gedaan als oppositie?" € 50.000 krijgen 
wij met pijn en moeite los van het college en de muziekschool zegt: "Weggegooid geld."  
Ik heb onze motie net aan de griffier overhandigd. Onze partij dient hierover een motie in. Wij als 
oppositie proberen het op deze manier nog een keer – een amendement hierover is al eerder 
ingediend – om de bezuiniging van de muziekschool tot € 100.000 terug te brengen; dus eigenlijk de 
ton die de muziekschool nodig heeft.  
Als wij dan nog even nadenken hoe het ook alweer zat met de muziekschool. Het is een leuk verhaal 
of eigenlijk een raar verhaal. Onder leiding van de toenmalige PvdA-wethouder Henk Dekker 
probeerde de PvdA de muziekschool de nek om te draaien. Dat werd toen tegengehouden door een 
actie van VVD en D66 .Nu zien wij het omgekeerde: VVD en D66, en meer partijen, draaien nu de 
muziekschool de nek om en de PvdA, gesteund door oppositieleden, probeert de muziekschool te 
redden. Voorwaar, politiek op z’n charmantst.  
Ik ben voor de muziekschool, maar als het voorstel van € 100.000 voor de muziekschool het niet 
redt – als deze raad het voorstel van de oppositie niet ondersteunt – dan geloof ik de directeur van de 
muziekschool op zijn woord dat die € 50.000 weggegooid geld is. Daarover dien ik een motie in. De 
essentie van de motie is om die € 50.000, als de hele raad het oppositievoorstel niet overneemt om 
€ 100.000 te geven, weg te halen bij de muziekschool en in te zetten ter vermindering op de 
bezuinigingen op het gebied van sport.  
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Motie M5 (Groep Frank van Liempdt DVV): muziekschool 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• het amendement van de oppositie aangaande het halveren van de aanvullende bezuiniging op 

de muziekschool het niet gehaald heeft; 
• het college wil voorstellen om € 50.000 aan de muziekschool te geven; 
• de directeur van de muziekschool heeft aangegeven dat dit bedrag onvoldoende is om de 

muziekschool levensvatbaar te houden; 
• de directeur van de muziekschool in de krant zelfs sprak over "weggegooid geld "; 
 
verzoekt het college: 
de voorgenomen € 50.000 voor de muziekschool in te zetten als vermindering op de voorgenomen 
bezuiniging op sport. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan kom ik bij een ander onderwerp in het kader van duurzaamheid. Wij hebben ons enige tijd 
geleden als politieke partij hard gemaakt voor de introductie van e-laadpalen, de laadpalen voor 
elektrische auto’s. Nu is er recent een brief gestuurd door het college dat er eind eerste kwartaal twee 
nieuwe e-laadpalen komen, want de Stichting e-laad geeft drie gratis laadpalen weg. 
Feit is dat die Stichting drie gratis e-laadpalen weggeeft. Het college maakt gewag van twee 
laadpalen. De Stichting geeft er echter drie weg. Het college heeft twee locaties genoemd. Het lijkt mij 
nu zo aardig dat die derde locatie dicht bij ons gemeentehuis komt, bijvoorbeeld Endelhovenlaan 1. U, 
college, krijgt er namelijk drie en niet twee. Misschien is het zo dat u recht heeft op twee laadpalen, 
dus u kunt het alsnog aanvragen. Misschien heeft u dat al gedaan, maar dan had ik dat graag 
gehoord. Mij lijkt het handig dat u dat bij het gemeentehuis doet, want daar komen heel veel mensen 
en daar zijn ambtenaren die er wellicht gebruik van kunnen maken. Drie in plaats van twee. 
 
Ik rond zo af, maar ik wil toch nog wat zeggen tegen de bibliotheek Kockengen. Ik heb de vorige keer 
in de werksessie een beetje gekscherend gezegd: "Verkoop die bibliotheek voor € 1 aan Adrie de 
Lange in Kockengen, dan komt het wel goed." Het ging ook goed met het zwembad. Ik ben het echter 
eens met de insprekers over de bibliotheek. Er is een motie van de heer Roos van Streekbelangen 
over het kleinekernenbeleid en over de bibliotheek.  
 
Rob Roos: Bij interruptie. De motie is van Streekbelangen, niet van de heer Roos. 
 
Frank van Liempdt: Van Streekbelangen, zei ik, mijnheer Roos. Ik ben het daarmee van harte eens en 
ik hoop ook dat het college daarover zo meteen een krachtig geluid laat horen, want ik heb 
Kockengen leren kennen als een hechte gemeenschap, waar je dat soort zaken, wat ons betreft, niet 
weg mag halen. 
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Het volgende punt. Ik kom nog even terug op het debat van de vorige keer met de ChristenUnie-SGP 
en GroenLinks over de millenniumgemeente. Ik heb het nog even nagezocht en het belangrijkste was 
dat wij de wereldbokaal hadden. Ik heb dat stukje gezien: de wereldbokaal is uitgereikt aan de 
Stichting Somo (Stichting Ontwikkelingsproject Maarssen Outjo) met een geldprijs daaraan gekoppeld 
van € 2000. Mijn vraag, die ik ook al via de griffie heb uitgezet, maar waarop ik nog geen antwoord 
heb gekregen, is de volgende. Is die € 2000 van een stichting die aan particuliere fondsenwerving 



 

doet of is het geld van de gemeente? Als het namelijk geld van de gemeente is, dan zeg ik: "Stop 
daarmee, college." Wellicht dien ik daarover een motie in, want ik vind echt dat wij in deze tijd van 
bezuiniging – dat vond ik hiervoor ook al – ons bezig moeten houden met onze eigen inwoners. Als je 
wat voor buiten de gemeente wilt doen of voor het buitenland, dan geef je net als ik aan de deur bij de 
collectant of je maakt wat over aan goede doelen. Laten wij nu als politici geen goede sier maken met 
belastingcenten van de inwoners om aan goede doelen te geven buiten onze gemeente.  
 
Afsluitend heb ik nog een motie naar aanleiding van de verhoging van de parkeerbelasting in 
Breukelen. De parkeerbelasting in Breukelen wordt met 8% verhoogd. Ik vind dat een grove schande 
en grote onzin.  
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, deze motie van u hoort bij het agendapunt dat wij morgen 
bespreken.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik wil het punt toch graag nu benoemd hebben.  
 
De voorzitter: Dit komt pas morgen aan de orde bij de behandeling van de verordeningen.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat klopt, maar het gaat wel over een punt dat wij ook 
vanavond behandelen. Wij hebben het vanavond namelijk over de heroverwegingen. Wij hebben het 
vanavond over stijgende kosten voor inwoners en instellingen. In dat kader wil ik de motie toch 
indienen. 
 
De voorzitter:De motie komt vanavond niet aan de orde. Dat wil ik gezegd hebben. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat vind ik prima. Dat is aan u en dat is aan de raad. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik heb de heer Van Liempdt aan het begin van de avond 
nadrukkelijk horen zeggen dat hij het kort wilde houden en tot stemming wilde komen over de 
strategische heroverweging.  
 
Frank van Liempdt:”Redelijk kort”, heb ik gezegd. Voor mijn doen is het inderdaad redelijk kort, 
mijnheer Masteling. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de heer Van Liempdt oproepen niet te spreken over 
onderwerpen waarover wij ook morgen komen te spreken.  
 
De voorzitter: Dat heb ik ook al aangegeven. Er zal vanavond niet over deze motie gestemd worden, 
omdat deze hoort bij de verordeningen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat is helder, maar ik wil het er toch even over hebben ter 
afronding van mijn betoog.  
 
Frank Masteling: Gaat u er morgen dan niets over zeggen, mijnheer Van Liempdt? 
 
Frank van Liempdt: Waarschijnlijk ben ik er morgen niet, mijnheer Masteling. Misschien kom ik alleen 
nog even terug als mijn werk gedaan is. Heel veel mensen moeten werken en ik toevallig morgen ook.  
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De parkeerbelasting gaat met 8% omhoog. De parkeerbelasting is met name bedoeld ter regulering 
van de parkeerdruk en niet als inkomstenbron van de gemeente. In andere delen van deze gemeente 
wordt de parkeerdruk ook gereguleerd zonder het instrument betaald parkeren. Het leven is al duur 
genoeg, zeker door deze heroverwegingen. De automobilist dient, wat ons betreft, niet gebruikt te 
worden als melkkoe. Wij verzoeken dan ook morgen de parkeertarieven in de gemeente Stichtse 
Vecht lekker af te schaffen. 
 
Motie M6 (Groep Frank van Liempdt DVV): parkeerbelasting 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• de verordening Parkeerbelasting 2012 uitgaat van een stijging van de tarieven voor betaling bij 

een parkeerautomaat in Breukelen met 8%; 
• deze parkeerbelasting met name is bedoeld is ter regulering van de parkeerdruk en niet als 

inkomstenbron van de gemeente; 
• in andere delen van onze gemeente de parkeerdruk wordt gereguleerd zonder het instrument 

betaald parkeren; 
• het leven al duur genoeg is voor onze inwoners; 
• de automobilist door de gemeente niet als melkkoe gebruikt dient te worden; 
 
verzoekt het college: 
de parkeertarieven in de gemeente Stichtse Vecht af te schaffen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De moties zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de beraadslaging. Ze 
kunnen, alsmede een nagekomen motie van de heer Van der Kaaij, worden  vermenigvuldigd en 
rondgedeeld.  
 
Warner van Vossen: Mevrouw de voorzitter. Ik houd het echt kort. Ik heb al eerder in een discussie 
over de begroting aangegeven dat wij voorstellen van het college over de heroverwegingen op een 
aantal punten zullen beoordelen. Wat voor ons heel zwaar weegt, is de cultuur in Stichtse Vecht. Ik 
heb dat toen genoemd: “Het unieke selling point van Stichtse Vecht”. Cultuur, cultuurhistorie, 
monumenten: dat is eigenlijk waar Stichtse Vecht voor staat. Wij hebben gezegd: "Daar blijf je dus met 
je handen af." 
Dat geldt eigenlijk ook voor de sport. Ik heb het eerder gezegd: dat zijn voorzieningen die in een 
gemeente als Stichtse Vecht thuishoren, en ook in de omvang zoals wij die nu kennen. Dat deze 
doelgroepen met name generiek gekort worden met 7,5% is iets waarover wij al eerder hebben 
gezegd dat dat veel te fors is en dat het een maatregel is die wij eigenlijk niet kunnen steunen.  
Dan zijn er verenigingen die het accent heel sterk leggen op bijvoorbeeld de jeugd: om de jeugd te 
betrekken bij cultuur en bij sport. Als je dan een verzoek doet voor een waarderingssubsidie en je 
krijgt een briefje waarin staat dat de waarderingssubsidie wel toegekend wordt, maar in elk geval 
wordt gemaximeerd op het bedrag van vorig en dat daarna pas de 7,5% er afgaat, dan betekent het 
dus dat er per jeugdlid in elk geval veel meer dan 7,5% bezuinigd wordt. Dat geef ik maar even door 
als voorbeeld. Ik denk dat dat voor cultuur en sport geen goede ontwikkeling is.  
 

ec
em

be
r 

 p a g i n a  1 1  
 
 
 
 

N
ot

ul
en

 R
aa

d 
20

 d

20
11

d
/l1

1

Ik vind dat wij in Stichtse Vecht moeten staan voor onze basisvoorzieningen. Ik reken daartoe: goede 
bibliotheken en een goede muziekschool. Ik denk, gehoord hebbende de insprekers, dat er wel 



 

degelijk ruimte is om met hen tot een akkoord te komen. Dus ik roep het college op nogmaals in 
overleg te gaan en te proberen uit deze impasse te komen. Het kan toch niet zo zijn dat wij in Stichtse 
Vecht deze voorzieningen aan hun lot overlaten en dat wij daarvan eigenlijk afscheid nemen. Dat is 
namelijk wat wij gaan doen. Wat dat betreft zijn dat voor ons zwaarwegende punten. Ik had ze al 
eerder genoemd. Ik houd het kort, maar wij menen dit serieus en ik hoop dat daarvoor steun te vinden 
valt.  
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Iedereen heeft uiteraard het recht het met het 
collegeprogramma en de bezuinigingen zoals die zijn voorgesteld, niet eens te zijn. Wij vonden het 
dan ook een geweldig goed idee dat de oppositie een begroting heeft ingediend, waarin zij met 
alternatieven komt. Echter, de manier waarop deze aan diverse belanghebbenden in onze gemeente 
zijn gepresenteerd, heeft mij toch wel enigszins gestoken. Ik vond de wijze waarop dit is geformuleerd 
nogal scherp en tendentieus. De manier waarop je zegt ‘u wordt in uw belangen geraakt’, suggereert 
dat op de manier waarop de oppositie de begroting denkt te kunnen wijzigen, mensen niet meer in 
hun belangen worden geraakt. Dat is absoluut niet waar, maar die indruk wordt wel gewekt.  
Mijn tweede punt dat ik in het algemeen wil zeggen, is dat ik gehoord heb van de partij van de heer 
Van Liempdt, dat D66 voor sluiting van de muziekschool zou zijn. Ook dat is niet waar, dat is onjuist. 
Wij zijn zeer voor cultuur en wij zijn ook zeer voor de muziekschool. Er is nu eenmaal een aantal 
zaken dat anders in elkaar gestoken moet worden en daaronder valt helaas de muziekschool. Er zijn 
middelen in de cultuurfondsen, in de deelname van derden, die de sluiting van de muziekschool niet 
nodig maken.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik blijf echt volhouden wat ik zei. In het verleden is de VVD 
samen met D66 opgetrokken om de muziekschool open te houden. Ik zie een prominent D66-lid op de 
tribune zitten die knikt; die weet dat nog. Nu stelt D66 samen met dit college voor om € 200.000 te 
bezuinigen, terwijl de muziekschool maar € 200.000 van de gemeente heeft. Dat betekent gewoon: 
einde oefening, de nek afsnijden. Anders kan ik het niet brengen. Anders kan de heer Rehbock het 
niet verwoorden.  
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Ten eerste is er een bedrag bijgekomen. Het is helemaal niet 
de bedoeling van het college om de muziekschool te nek om te draaien. Dat zal ook niet gebeuren. 
Als de muziekschool opnieuw goed gaat calculeren en opnieuw goed gaat kijken naar de behuizing 
waarin zij zit, is dat helemaal niet nodig. De heer Van Liempdt kan niet van D66 en van de andere 
politieke partijen zeggen dat zij van plan zijn de muziekschool de nek om te draaien. Dat is onjuist. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Wij komen er waarschijnlijk niet uit in dit debat, maar hoe 
duidt D66 dan de mail van de directeur van de muziekschool, waarin staat dat die € 50.000 niet 
genoeg is om de muziekschool levensvatbaar te maken? In de krant staat dat het weggegooid geld is. 
Dan moet je niks geven of je moet alles geven. D66 heeft nu een keuze te maken: of met de oppositie 
meegaan en de muziekschool redden, of zeggen dat zij dat niet doet en daarmee de muziekschool de 
nek omdraaien.  
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. De muziekschool kan met € 50.000 – een bijzonder aardig en 
leuk gevonden trucje – de heer Van Liempdt verleiden om het hele bedrag te geven dat nu gekort 
wordt. Dat is echt niet nodig. De muziekschool kan uiteraard met die € 50.000 een heel goede start 
maken om in 2013 te blijven leven.  
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Dat ik het nog mag meemaken dat D66 het over trucjes 
heeft in plaats van over het redden van een maatschappelijk-culturele instelling. Dat waren wij niet 
gewend van D66.  
 
Jaap Rehbock: Mevrouw de voorzitter. Ik blijf erbij dat het een opzetje is van de muziekschool om te 
proberen al het geld dat zij maar kan krijgen, binnen te slepen. Dat is haar goed recht. De heer Van 
Liempdt is bezig een andere partij, die ook zeer voor de muziekschool is, te beschadigen. Dat pik ik 
niet.  
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Als het goed is wordt er vandaag of morgen een eind gemaakt 
aan de heroverwegingsoperatie en zal de besluitvorming plaatsvinden. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Wij kunnen het hier echt niet verstaan. Ik weet niet wat er aan de 
hand is. Er is overigens ook veel geruis hier achter ons. 
 
De voorzitter: Mag ik iedereen oproepen aandacht te hebben voor elkaar? Wil iedereen goed in de 
microfoon spreken? 
 
Jan Boogerd: Mevrouw Hoek, gaat het nu beter? Ik wil natuurlijk niet dat u dit mist. 
 
Mieke Hoek: Nee, dat wil ik ook niet. De rest ook niet. 
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Ik wil kort nog even terugkijken op het proces. Wij hebben veel 
waardering voor de aanpak. Er is gekozen voor een interactief proces, waarbij inwoners en 
deskundigen intensief zijn betrokken. Wij hebben veel waardering voor de inbreng van de inwoners en 
de deskundigen. Zij zijn gekomen met goede adviezen in de expertgroepen. Door het college is dat 
verwerkt en dat allemaal met een grote ambtelijke inzet. Wij hebben heel veel lof voor het proces.  
Als raad hebben wij drie avonden uitgebreid gesproken over de heroverwegingen. Bij onze lof wil ik 
ook de oppositie betrekken. 'Oppositie' vind ik eigenlijk een vervelend woord, maar het wordt ook door 
anderen gebruikt. De oppositie heeft zich ook verdienstelijk gemaakt door een alternatieve begroting 
in te dienen. Ik noem dat maar even een alternatieve begroting. In feite is het natuurlijk geen 
begroting, maar een voorstel tot wijziging van de heroverwegingsoperatie. Het is goed dat het college 
dat serieus heeft opgepakt en heeft verwerkt in een aantal aanpassingen van de bezuinigingen. 
 
Hoe kijken wij tegen die bezuinigingen aan? Er zijn tal van beleidsvoornemens. Wij zien die als 
intenties. Er moet nog veel gebeuren om het allemaal te realiseren. De besluiten moeten uitgevoerd 
worden. Dat is een heel grote opgave. Dat vraagt om ervoor te zorgen dat de voortgangsbewaking 
goed geborgd is. Wij willen dan ook voorstellen dat het college de raad op kwartaalbasis informeert 
over de voortgang, want het gaat hier om een heel belangrijke zaak. De heroverwegingen zijn nood-
zakelijk en belangrijk om de financiële huishouding duurzaam op orde te brengen. De 
heroverwegingen zijn ook ingrijpend, want het vraagt om duidelijke keuzes.  
Wat betreft de ingrijpendheid: wij hebben er vanavond iets over gehoord van de kant van de 
bibliotheek en de muziekschool. Het is belangrijk, zoals ook is weergegeven in een motie van de 
fractie van Streekbelangen, dat in overleg met de directie van de muziekschool ernaar gestreefd wordt 
de kleine kernen niet te ontdoen van deze belangrijke voorziening.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de heer Boogerd de bibliotheek bedoelt. Hij 
noemde de muziekschool, die overigens net zo belangrijk is. 
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Jan Boogerd: Ja, de bibliotheek. Bedankt, mijnheer Van Esterik, voor deze correctie. 
Mevrouw de voorzitter. Dan de muziekschool. Over hoe het in het verleden in Maarssen is gegaan, 
zijn veel verhalen in omloop. Vanavond hoorde ik weer een bepaalde opvatting daarover, maar ik 
denk dat er spelers zijn in dit gezelschap die weten hoe het echt is gelopen. Dat zal ik hier niet gaan 
vertellen. Je moet je eigen rol niet overschaduwen.  
Er zullen ongetwijfeld nog gesprekken plaatsvinden met de muziekschool. Er is nu al wat meer lucht 
gekomen voor de muziekschool. Wij vinden dat de besprekingen met de muziekschool ervoor moeten 
zorgen dat de continuïteit van het muziekonderwijs in Maarssen gewaarborgd blijft. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan wil ik graag dat het college daarmee bij de raad terugkomt. 
 
Frank Masteling Mevrouw de voorzitter. Ook ik wil proberen het kort te houden. Ik weet niet of dat gaat 
lukken, maar ik heb in elk geval een relatief kort verhaal. Wij zullen de inhoudelijke inbreng van de 
fractie van de VVD niet over doen. Ik wil kort een paar punten nog aanstippen. 
Ten eerste moge het duidelijk zijn dat de fractie van de VVD achter de bezuinigingsopgave staat. Het 
is meerdere malen besproken, ook in deze raad. Het is vastgelegd in een kadernota Strategische 
Heroverweging. Daar staan wij nog steeds volledig achter.  
Nu wij toe zijn aan de invulling van die bezuinigingen, begrijpen wij heel goed dat er heel pijnlijke 
maatregelen genomen moeten worden. Dat zijn maatregelen die geen enkele inwoner van onze 
gemeente zal ontgaan. Feitelijk wordt iedereen daarmee geconfronteerd. Gezegd hebbende dat wij 
achter de bezuinigingsopgave staan, zien wij daarvoor echter geen andere mogelijkheid.  
Wij zijn wel heel blij dat er uit de alternatieve begroting een aantal maatregelen is overgenomen. Wij 
zijn met name blij dat het geld dat daarmee is vrijgespeeld de twee pijnpunten die het meest door 
iedereen worden genoemd deels hebben kunnen verzachten. Dan heb ik het over de bibliotheken en 
de muziekschool.  
 
Frank van Liempdt: Bij interruptie. Ik dacht net dat ik maar niet zou interrumperen bij de fractie van de 
ChristenUnie-SGP, maar ik doe het nu wel. “Pijn kunnen verzachten”: de heer Masteling heeft toch 
ook het krantenartikel gezien en hij heeft toch ook de mail gekregen van de directeur van de 
muziekschool? € 50.000 is weggegooid geld. Dan kun je de pijn verzachten, maar het is weggegooid 
geld. Die muziekschool is daarmee niet levensvatbaar. Hoe reageert de heer Masteling daarop? 
 
Frank Masteling: Mijnheer Van Liempdt, ik reageer daarop door te zeggen dat de krant niet alleen 
door politieke partijen gebruikt wordt, maar ook door andere partijen. Natuurlijk zal het heel moeilijk 
zijn met die € 50.000 subsidie plannen te bedenken die het voortbestaan van de muziekschool 
waarborgen, maar als ik in de schoenen van de muziekschool zou staan, zou ik wellicht ook de pers 
gebruiken om te kijken of er wellicht een beter voorstel kan komen. Zo zie ik dat. Als die € 50.000 
vanavond of morgenavond de uiteindelijke uitkomst is, dan denk ik dat die € 50.000 gebruikt zal 
worden om de toekomst veilig te stellen. 
 
Frank van Liempdt: Een laatste poging. Het is niet alleen een krantenartikel. Er is ook een mail, ook 
gericht aan de heer Masteling, gestuurd door de muziekschool, waarin staat dat die € 50.000 niet 
voldoende is om de muziekschool levensvatbaar te houden. Daar kan de heer Masteling toch niet 
omheen? Als iets niet voldoende is om het levensvatbaar te houden, hoe kan dan gezegd worden: 
"Ja, het verzacht de pijn een beetje." 
 
Frank Masteling: Ik zou in herhaling gaan vallen. Ik blijf bij wat ik net heb gezegd. Die tweede poging 
heeft niet geleid tot een ander antwoord. 
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Erik van Esterik Mevrouw de voorzitter. Misschien mag ik een andere blik werpen op deze discussie. 
Ik hoor de heer Masteling een reactie geven en ik hoor de heer Van Liempdt interrumperen. Ik vraag 
aan de heer Masteling, en ook aan de heer Van Liempdt: "Hoe zeker weten wij dit nu eigenlijk?" Wij 
weten het helemaal niet. De muziekschool stelt: wij redden het niet voor € 50.000 erbij, dus met een 
subsidie van ongeveer € 150.000. Ik denk dat wij daarvan uit moeten gaan. Waarom zou er een truc 
achter moeten zitten? Wij weten het niet. Wij weten ook niet zeker of de muziekschool het redt met 
€ 100.000. Ik vind persoonlijk dat wij serieus rekening mee moeten houden met dat signaal. Mijn 
oproep aan de heer Masteling zou als volgt zijn. Naar ik aanneem is de heer Masteling de 
vertegenwoordiger van de VVD. 
 
Frank Masteling: Dat heeft de heer Van Esterik goed waargenomen. 
 
Erik van Esterik: Hij wordt door de heer Van Liempdt namelijk steeds aangesproken als “de heer 
Masteling”.  
 
Frank van Liempdt: Dat is een vergissing mijnerzijds, mijnheer Van Esterik. 
 
Erik van Esterik: Mijn oproep aan de heer Masteling zou zijn het signaal van de muziekschool, en ook 
het signaal van de bibliotheek, serieus te nemen. Ik zei eerder al als reactie op de insprekers dat wij 
het nu in de marge hebben over, in totaal, € 250.000 op een bezuinigingsopgaaf van € 10 miljoen. 
Dan gaan wij toch niet met elkaar het risico lopen – terwijl wij nog niet zeker weten of de muziekschool 
uit kan met € 50.000 – voor het verschil van die € 50.000? 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Allereerst. Ik heb het nadrukkelijk geen truc genoemd, wat er 
in de pers is gebeurd. Ik heb er heel andere woorden voor gebruikt. Ik heb zeker niet gezegd dat het 
een truc zou zijn.  
Ik ben het eens met de heer Van Esterik – namens de fractie van de PvdA neem ik aan – dat ik niet 
weet of die € 50.000 voldoende is, zoals de heer Van Esterik ook aangeeft dat als het € 100.000 zou 
worden, wij ook niet weten of het voldoende is. Dat moet altijd nog maar blijken. Dat kunnen wij zo niet 
zien. Toch, wat betreft die opmerking van ‘het gaat maar over € 250.000’, zeg ik: er zijn natuurlijk nog 
veel meer bezuinigingen. Wij hebben met z’n allen – en dat is het collegevoorstel – geprobeerd dat zo 
evenwichtig mogelijk te doen. Daar zit wel een gedachte achter die ook in het voorstel staat verwoord. 
Ik vind het daarom niet goed om te zeggen dat het gaat om maar € 250.000 en dat wij dan alle 
pijnpunten kunnen oplossen. Misschien kunnen wij deze twee specifieke pijnpunten oplossen. Er zijn 
echter veel meer pijnpunten.  
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Erik van Esterik Mevrouw de voorzitter. Deze redenering snap ik wel, maar ik kijk er net even iets 
anders tegenaan en ik denk dat iedereen dat zou moeten doen, namelijk: waaruit bestaan de 
aanwezigen in deze raadzaal? Uit vertegenwoordigers van de bibliotheek en van de muziekschool. 
Dat zijn de twee instellingen die hebben gezegd dat hier iets mis gaat. Ik zie geen vertegenwoordigers 
uit het onderwijsveld, ik zie geen vertegenwoordigers uit het sportleven. Dat zegt ook iets. Dat zegt dat 
het water aan de lippen staat bij die twee instellingen. De muziekschool en de bibliotheek maken zich 
oprecht zorgen over hun toekomst. Het zijn er dus niet twee die wij er uit halen. Het zijn er twee die 
maatschappelijk nu op de agenda staan. Zij zijn hier aanwezig in de zaal en niet zonder reden; zij zien 
problemen. Ik vind persoonlijk dat wij voor dat bedrag het risico niet moeten lopen. Wij hebben het hier 
over twee gerenommeerde instellingen die al heel lang actief zijn in onze samenleving, van kleine 
kern tot aan Maarssenbroek. Ik vind dat wij dat op een zorgvuldige manier moeten doen. Ik weet 
oprecht ook niet, dat zeg ik erbij, of de muziekschool uit kan met € 50.000 of € 100.000. Wij weten het 
niet. Wij weten ook niet of de bibliotheek het kan redden met € 200.000 minder subsidie.  
 
De voorzitter: Uw betoog is helder. Mijnheer Masteling, wilt u doorgaan. 
 
Erik van Esterik: Ik vraag de heer Masteling eigenlijk of hij daarop wil reageren.  
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Daarop wil ik zeker reageren. Ik denk dat voor deze twee 
instellingen de bedragen honderd procent duidelijk zijn. Zij weten exact wat er in de toekomst gebeurt 
met hun subsidie. Als ik kijk naar andere onderwerpen, dan is dat vaak nog niet volstrekt duidelijk. 
Daarom denk ik, dat is een persoonlijke mening, dat er in de komende periode nog wel meer mensen 
op de tribune zitten als bepaalde bezuinigingen worden ingevuld en het voor individuele partijen 
duidelijk wordt wat die bezuiniging voor hen gaat betekenen. Ik moet de muziekschool en de 
bibliotheken complimenteren dat zij zich zo goed georganiseerd hebben. Misschien was het voor hen 
zo goed duidelijk wat er gebeurde, dat zij aandacht vragen voor hun potentiële problemen. Dat 
hebben zij goed geregeld. Ik geef de heer Van Esterik echter op een briefje dat er nog meer komen. 
Dan zullen wij ook niet de mogelijkheid hebben om te doen wat de heer Van Esterik nu voorstelt.  
 
Dan kijk ik nog even naar de bibliotheken. Wij zullen de motie van de fractie van Streekbelangen, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor de kleine kernen, ondersteunen. Wij zijn het daarmee absoluut 
eens.  
Misschien is er wat verwarring over een amendement dat de fractie van de VVD zal indienen over de 
parkeerbelasting. Volgens de agenda zullen wij dat morgen bespreken. Het is in elk geval heel goed 
om te zien dat alle partijen ons amendement al heel goed hebben gelezen en daarmee hun voordeel 
hebben gedaan.  
 
De voorzitter: Ik zie dat er veel interrupties aankomen.  
 
Erik van Esterik: Bij interruptie. Heel kort. Mijnheer Masteling, kunt u namens de fractie van de VVD 
duidelijk maken wat het financieel effect van uw amendement is? 
 
De voorzitter: Dat amendement bespreken wij morgen.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik wil dat toch graag weten, want dat is van invloed op het 
saldo dat wij hier vanavond met elkaar bespreken. 
 
De voorzitter: Daar heeft u een punt. 
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Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag de heer Masteling of hij ook onze motie heel goed 
wil lezen en even wil nadenken over wat wij ooit allemaal hierover gevonden hebben.  
 
Erik van Esterik: Geldt diezelfde vraag voor de heer Van Liempdt? 
 
De voorzitter: Daarover kunnen zij dan even nadenken. Het antwoord volgt deze avond. In elk geval 
komen de motie en het amendement, die u allemaal heel goed gaat lezen, morgenavond aan de orde. 
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik ga er vanavond over nadenken, maar ik neem aan dat er 
vanavond geen reactie komt. Met alle plezier wil ik de vraag beantwoorden, maar wat mij betreft wordt 
dat onderwerp morgen behandeld.  
 
De voorzitter: In die zin heeft de heer Van Esterik een punt. Als wij vanavond overgaan tot stemming, 
dan kan het relevant als het financiële consequenties heeft. Dat is de oproep, denk ik. Zover zijn wij 
nog niet.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb ook een interruptie. Ik wil het nog even hebben over het 
begin, namelijk dat de coalitie niet zou willen overleggen met de oppositie over de moties. Dat is al 
aan de orde geweest, maar eigenlijk ligt dit nu toch voor ons. Over de parkeerbelasting ligt er een 
motie van de heer Van Liempdt en een amendement van de fracties van de VVD en Het Vechtse 
Verbond. Dat amendement heeft via de griffie al een paar dagen gecirculeerd over de mail. De motie 
van de heer Van Liempdt zien wij nu pas. Dat is jammer. Er is drie keer een oproep gedaan naar alle 
partijen, coalitie en oppositie. 
 
De voorzitter: Mevrouw Hoek, uw oproep is helder. Ik ga toch even verder met de eerste termijn.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch even reageren, want mevrouw Hoek spreekt mij 
aan.  
 
De voorzitter: Dan krijgen wij een heel andere discussie. Ik geef eerst het woord aan de heer Van der 
Kaaij. 
 
Frank van Liempdt: Ik wil er graag wat op zeggen. 
 
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Roos. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee 
heen. Dat gaat dan nu gebeuren. 
Er is ontzettend veel voorafgegaan aan deze avond. Er is een heel grote inspanning geleverd door 
zowel veel inwoners van onze gemeente als ook door de ambtelijke organisatie als ook door het 
college. Wij hebben daarvoor in de werksessie al heel veel waardering uitgesproken. Ik wil dat hier 
nog een keer doen. Het is werkelijk qua proces een heel goed geleide organisatie geweest. Het 
resultaat dat er nu ligt, is naar de idee van Streekbelangen het optimum als resultaat van alle 
maximale inspanningen die inwoners, ambtelijke organisatie en college geleverd hebben.  
In tegenstelling tot wat de heer Van Liempdt aan het begin van deze vergadering steeds heeft 
verkondigd – dat de coalitie niet met de oppositie wilde spreken – moet ik toch even in herinnering 
roepen dat wij twee keer bij elkaar zijn geweest om over de alternatieve begroting te spreken. Als ik 
de heer Van Liempdt hoor, krijg ik steeds meer de neiging om over 'tegenbegroting' te spreken. Maar 
dat was niet de opzet van een aantal mensen. Het is dus de alternatieve begroting. Wij hebben 
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daarnaar goed gekeken en wij hebben goed geluisterd. Dat heeft ook het college gedaan. Dat blijkt 
wel uit de voorstellen die zijn overgenomen.  
Dat neemt niet weg dat er een heel groot verschil van mening zit over een heel principiële zaak. Dat is 
namelijk of wij voor winst op de korte termijn de reserves van deze gemeente willen aantasten, terwijl 
wij nog in een groot aantal onzekerheden verkeren, waarvan ik denk dat er nog een hoop minnen 
komen in de toekomst in plaats van plussen. Het is dus niet zo dat wij helemaal niet geluisterd hebben 
en de voorstellen van de alternatieve begroting zonder meer van tafel hebben geveegd. Dat is 
gewoon niet waar. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Ik heb in het begin van de vergadering 
gezegd dat de coalitie niet bereid was te gaan spreken over gezamenlijke moties. Ik heb zelfs gezegd: 
om de gemeente richting en sturing te geven. Daarop kwam een reactie. Vervolgens heeft de heer 
Wisse, die dat heeft geïnitieerd, geprobeerd om gezamenlijk wat te doen en hij heeft gewoon het 
deksel op zijn neus gekregen. Er was niet over te praten. Punt. Daar kan de heer Roos niets aan 
veranderen. Hij is niet bereid geweest om …. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Als dat bericht al tot Streekbelangen gekomen zou zijn, dan moet ik 
zeggen dat ik ook gezegd zou hebben dat onze ambitie wel erg verlaagd is, omdat na ons 
constructieve gesprek over de alternatieve begroting met de oppositie de volgende ochtend een 
aantal wijkcomités is belaagd met mails, waarin op tendentieuze wijze allerlei berichtgeving kwam. Dat 
vond ik heel jammer. Maar daar gaat het nu niet over. Ik stel voor dat wij ons nu gewoon aan de orde 
houden en dat wij praten over de alternatieve begroting. 
Ik raak helemaal zenuwachtig van dit gedoe van de heer Van Liempdt. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik begon er niet over. De heer Roos begon er zelf over.  
 
Rob Roos: Mijnheer Van Liempdt, ik ben het helemaal met u eens dat wij altijd onze eigen ellende 
organiseren. Dat klopt. 
 
De voorzitter: Wat een zelfkennis vandaag bij iedereen. 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Het moet duidelijk zijn voor iedereen, ook de mensen op de 
publieke tribune, dat wij vanavond geen directe beslissingen nemen over bijvoorbeeld het sluiten van 
de muziekschool of het sluiten van de bibliotheek. Laten wij dat even helder hebben. Wij hebben het 
nu over kaders en beslispunten per programma. De effecten van de maatregelen komen in 2012.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik ben geen docent en zo zijn de woorden die ik nu ga 
zeggen ook niet bedoeld. Wij zijn politici. Wij vertegenwoordigen onze samenleving. Wij stellen kaders 
vast en wij wegen, zeg ik tegen de heer Roos, wat de effecten zijn voor onze samenleving. Dus het 
kader om € 200.000 te bezuinigen op de bibliotheek en het kader om € 150.000 te bezuinigen op de 
muziekschool, kunnen wij wel klinisch met elkaar vaststellen, maar wij weten dat er een 
maatschappelijk effect achter zit. Wij weten niet zeker hoe dat er uitziet, maar het wordt door beide 
instellingen ingekleurd, namelijk sluiting van vestigingen en een toekomst die niet meer zeker is. Daar 
kan de heer Roos niet aan voorbij gaan. Wij hoeven niet te wachten tot 2012. Dat wordt ons nu 
geschetst en het is aan ons om te wegen of wij dat aan willen.  
 
Rob Roos Mevrouw de voorzitter. Als ik de muziekschool of de bibliotheek zou zijn, zou ik hetzelfde 
doen. Grote horrorscenario’s schetsen en dan de raad daarmee de stuipen op het lijf jagen.  
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Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Ik weet niet of de heer Roos de reactie van het 
college heeft gelezen, maar hoe noemt hij het scenario waarbij het college nu al rept over € 10 miljard 
extra bezuinigingen vanuit het kabinet? Is dat voor hem op dit moment ook een horrorscenario of vindt 
hij dat wel passen op dit moment? 
 
Rob Roos: Mijnheer Noltes, ik vind het aardig dat u dat noemt, want dat is nu net een van de punten 
waarover wij principieel van mening verschillen met de alternatieve begroting: juist vanwege dat 
horrorscenario waarvan wij de effecten voor deze gemeente nog niet weten – dat er iets op ons 
afkomt, zal best zo zijn – moeten wij nu niet de reserves gaan aantasten. Daarmee moeten – helaas, 
moet ik zeggen – een heleboel voorstellen van de alternatieve begroting vervallen.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik heb naar de interruptie van de heer Noltes geluisterd. Als ik 
het goed begrepen heb, is het punt van de heer Noltes: waarom gelooft u wel het horrorscenario van 
het college van die € 10 miljard en waarom gelooft u niet het horrorscenario – dat zouden overigens 
niet mijn woorden zijn – van de muziekschool en de bibliotheek? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik had al het idee dat de heer Roos mijn vraag niet goed 
begrepen had. Ik ben blij met de toevoeging van de heer Van Esterik.  
 
De voorzitter Het woord is aan de heer Roos. Misschien geven wij hem nu de gelegenheid om zijn 
betoog af te maken.  
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik raak steeds meer van de leg. Kijk, ik was namelijk net toe aan 
het punt waarop de heer Van Esterik nu duidt. Wij zullen een motie indienen om het sluiten van filialen 
zoveel als maar enigszins mogelijk is tegen te gaan. Daarvoor is echter tijd nodig. Dat hebben de 
insprekers vanavond nog benadrukt. Mijn concrete vraag aan de wethouder, mevrouw Helling, is of er 
in 2012 voldoende tijd is om goed uit te zoeken wat nu echt in financiële zin de effecten van de 
kaderstellende besluiten zullen zijn op de dagelijkse gang van zaken bij de muziekschool en de 
bibliotheek. Het kan in onze optiek niet zo zijn dat, als wij nu een kaderstellend besluit nemen in 
financiële termen, er in februari een locatie gesloten gaat worden. Mijn concrete vraag is: schatten wij 
het inderdaad juist in dat wij nog in 2012 de tijd hebben om alles goed te overwegen en uiteindelijk de 
effecten van de kaderstellende besluiten te zien?  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie: mag ik de heer Roos vragen waarom hij dat 
wil? Waarom wil hij in 2012 de effecten bezien van de bezuinigingen, waartoe hij nu blijkbaar genegen 
is te besluiten? Als blijkt, om het praktisch te maken, dat niet in februari, maar in september 2012 of in 
maart 2013 een tweetal vestigingen dichtgaat, wat is dan de importantie? Is hij dan bereid in 2012 het 
besluit te heroverwegen? 
 
Rob Roos: Mijnheer Van Esterik, u hebt zelf deels het antwoord gegeven: een aantal dingen weten wij 
nog niet. Wij weten niet precies wat de effecten zijn. Die effecten worden wel afgeschilderd door de 
beide instellingen, maar er zijn waarschijnlijk nog een hoop alternatieven. Een aantal insprekers heeft 
in werksessies en ook vanavond alternatieve aangedragen, met name vanuit de bibliotheek. Dan 
moeten wij kijken of dat allemaal goed inpasbaar is.  
 
Erik van Esterik: Mijn vraag is niet beantwoord. De vraag aan Streekbelangen is of zij bereid is het 
besluit te heroverwegen. 
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Rob Roos: Mijnheer Van Esterik, het idee is dat er volgend jaar nieuwe informatie naar de gemeente 
komt over de vulling van het Gemeentefonds, extra maatregelen. Misschien zijn er ook meevallers. In 
z’n totaliteit is het standpunt van Streekbelangen hartstikke helder. Wij moeten zoveel mogelijk zien te 
voorkomen dat er filialen gesloten zullen worden, maar het is aan de wethouder en aan de betrokken 
directies daaraan invulling te geven. Daarom roepen wij de wethouder op zich tot het uiterste in te 
spannen.  
Ik wil afsluiten. Hoe doen wij dat vanavond met de moties en de amendementen? Ik zie het niet op de 
agenda staan. Ik wil dat dus helder hebben. Wanneer dienen wij onze moties en amendementen in? 
 
De voorzitter: U kunt moties en amendementen in de eerste termijn indienen.  
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vis.  
 
De voorzitter: Iedereen kent de moties en amendementen. Ik wil iedereen daarom oproepen alleen de 
opdracht voor te lezen en niet alle overwegingen.  
 
Renie Vis: Mevrouw de voorzitter. Ik dien de volgende motie in: 
 
Motie M3 (Streekbelangen): bezuiniging bibliotheken 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• bibliotheken een belangrijke plaats hebben in de sociale structuren van de gemeente; 
• kleine kernen onevenredig zwaar getroffen worden indien de bibliotheek sluit; 
• aantrekkelijk en adequaat openbaar vervoer tussen de kernen van Stichtse Vecht ontbreekt, 

waardoor de bereikbaarheid van filialen elders bij gebrek aan eigen vervoer feitelijk niet bestaat; 
• vrijwilligers veelal een grote bijdrage kunnen leveren aan de dagelijkse gang van zaken in 

bibliotheekfilialen; 
• op het programma Cultuur op voorstel van het college € 145.000 minder kan worden bezuinigd 

dan aanvankelijk voorzien; 
• met eventuele sluiting van filialen veelal een inkomstenderving voor de gemeente gepaard gaat; 
 
draagt het college op: 
zich in samenspraak met de bibliotheekdirectie tot het uiterste in te spannen om sluiting van 
bibliotheekfilialen in kernen met een redelijkerwijs te stellen minimum aantal betalende leden te 
voorkomen en daarbij de eventuele derving van huurinkomsten door de gemeente te betrekken. 
 
En gaat over tot de orde van dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld. Ik roep iedereen op getekende versie van moties en 
amendementen bij de griffier in te leveren. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De heer Boogerd sprak een half uur geleden lovende 
woorden over de inzet van de inwoners en over de krachtinspanning die de oppositie geleverd heeft 
met de alternatieve begroting. Ik denk dat dat nog wel een keer herhaald mag worden. 
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Politiek, democratie, is een spel van geven en nemen, van gunnen en gegund worden. Tot onze 
verbazing zien wij als Duurzaam Stichtse Vecht dat dat spel op dit moment niet in evenwicht is. 



 

Eigenlijk snappen wij dat niet. Ik heb ondertussen aardig wat mensen gesproken, zowel van de 
coalitie als van de oppositie, die een aanjagende rol willen spelen in het verbinden van diverse 
fracties, juist voor de inwoners, juist voor het behoud van voorzieningen. Wat gaat er dan mis, zou je 
je kunnen afvragen. Daarover hebben wij diep nagedacht en een deel van het probleem is dat wij het 
als raad blijkbaar niet eens kunnen worden over de financiële positie van Stichtse Vecht, met name 
voor de toekomst. Wij weten niet hoe groot onze spaarpot moet zijn om tegenvallers op te vangen. Wij 
weten niet voldoende welke risico’s wij eigenlijk lopen. Als wij dat wel beter weten, kunnen wij betere 
keuzes maken voor bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek, sportverenigingen, maar ook voor 
noodzakelijke hervormingen, wat weer iets anders, iets meer, is dan de bezuinigingsronde waar wij nu 
in zitten.  
Het voorstel van Duurzaam Stichtse Vecht is dan ook duidelijker in kaart te brengen hoe wij er als 
gemeente voor staan. Gelukkig bestaat daarvoor al iets: een gemeentelijke stresstest. Dat hebben wij 
in een motie vervat. Kort samengevat komt het erop neer dat het een soort test is, zoals die ook voor 
Europese banken is uitgevoerd. Voorzover ik nu weet hebben dertien wethouders in Nederland al zo’n 
stresstest gedaan of gaan zij dat doen. Voor onze gemeente kan dat betekenen dat wij af zijn, zo 
hopen wij dan maar, van de oeverloze discussies, waarvan ik weet dat velen in deze zaal en ook 
daarbuiten er niet gelukkig mee zijn. Ik noem een discussie over de rentelasten. Concreet is de vraag 
aan de wethouder: wordt u de veertiende wethouder in het land die de stresstest structureel invoert? 
Voor de goede orde: ik heb ondertussen contact gehad met de voorzitter van de auditcommissie en 
hem om advies gevraagd.  
 
Overigens, en dat is mijn laatste opmerking, wil ook Duurzaam Stichtse Vecht tot de tijd dat wij een 
duidelijk beeld hebben van onze financiële situatie, dat er zo min mogelijk onomkeerbare besluiten 
worden genomen en zo min mogelijk onomkeerbare bezuinigingen, zoals sluiting – daar gaat het 
uiteindelijk om, ook al noem je het bezuinigingen – van bibliotheekvestigingen, van een muziekschool, 
maar ook van andere instanties die hier vandaag niet aanwezig is.  
 
Motie M7 (Duurzaam Stichtse Vecht): stresstest gemeentefinanciën 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• de komende jaren door de aanhoudende economische crisis de nodige onzekerheid heerst voor 

de financiën van de gemeente Stichtse Vecht; 
• deze risico's bovendien groter worden door de verdere decentralisatie van rijkstaken; 
• om de gemeentelijke financiën op orde te houden een gedegen inzicht in de financiële robuust-

heid van de lokale overheidsfinanciën – niet alleen per jaar, maar juist ook over een langere 
periode – essentieel is; 

• een stresstest inzicht biedt in de houdbaarheid en onderbouwing van de gemeentefinanciën aan 
de hand van verschillende scenario's, bijvoorbeeld ten aanzien van bevolkingsomvang, aantal 
bijstandsgerechtigden en economische groei; 

• Duurzaam Stichtse Vecht van mening is dat de resultaten van een stresstest de gemeenteraad 
een nuttig instrument in handen zouden geven om zijn controlerende taak op dit gebied beter in 
te vullen; 

• de kosten € 3000 tot € 4000 zijn; 
 
draagt het college op: 
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• de stresstest in overleg met de auditcommissie vanaf 2012 structureel uit te laten voeren; 
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• de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten. 



 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  
 
Gerjet Wisse: Mevrouw de voorzitter. Heel kort; daarna zal de heer Van Esterik de verdere toelichting 
geven.  
Ik wil terugkomen op de vraag waarom wij eigenlijk een alternatieve begroting hebben gemaakt. Dat 
heeft alles te maken met het feit dat wij denken dat het allemaal wat minder had gekund dan de 
coalitie en het college hebben voorgesteld en dat het daardoor minder drastische gevolgen zou 
hebben voor de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. De grote voorbeelden zijn natuurlijk de 
muziekschool en de bibliotheek.  
Ik wil eerst waardering uitspreken, met name over de bibliotheek, zeker de bibliotheek in Kockengen, 
die met een eigen plan komt. Dan zou je toch erg benieuwd zijn in hoeverre het college met zo’n plan 
verder kan werken en ermee kan instemmen, zodat het een vervolg krijgt. Dat blijft helaas allemaal 
een beetje vaag. De insteek van ons is: het kan echt wel anders. Ik kijk ook even naar Den Haag, 
waar de VVD, mijnheer Rutte, en de heer Verhagen vorig jaar een begroting hebben gemaakt met 
steun van … . Los daarvan, wat zij daar gedaan hebben, is een minimale bezuinigingsoperatie. Dat 
woord wil ik daarbij toch nog wel gebruiken. Natuurlijk hadden zij kunnen zeggen, naar de toekomst 
kijkend, dat het misschien nog wel veel zwaarder weer zal worden; daarom gaan wij veel meer 
bezuinigen dan feitelijk echt nodig is. Die lijn hebben wij ook gekozen. Wat zie je nu gebeuren in Den 
Haag? Waarschijnlijk is het zo dat er nog meer zwaar weer op ons afkomt en dan doen wij de 
volgende bezuinigingsoperatie, want dan maak je aan het Nederlandse volk in dat geval duidelijk dat 
het niet anders kan. Die lijn hadden wij in Stichtse Vecht ook gewild. Vandaar onze alternatieve 
begroting, die veel milder is, maar niet schuwt om forse bezuinigingen te doen. Die alternatieve 
begroting is veel milder, waardoor zaken als de bibliotheek en de muziekschool niet hoeven om te 
vallen. Dat is de lijn en de strekking waarmee wij de alternatieve begroting hebben ingestoken.  
Ik laat het hierbij. Ik wil nog wel het volgende toevoegen. Ik ben op 3 januari begonnen met te zeggen 
dat in het kader van bezuinigingen wij ook naar het college moeten kijken: de zes collegeleden. Wij 
dienen dan ook een motie in waarin wij daarop terugkomen en nog een keer zeggen dat het niet zo 
kan zijn dat iedereen in de gemeente Stichtse Vecht moet bezuinigen. Dat begrijpen de mensen 
natuurlijk, maar het kan niet zo zijn dat het college daarin niet meedoet en niet een voorbeeld geeft. 
Dat betekent in onze ogen dat er bij iedereen wel iets af zou kunnen, zodat daarmee helder wordt dat 
zij dat serieus nemen. Dit is een gezamenlijke motie van de oppositie. 
 
Motie M2 (PvdA, Maarssen 2000): college dient zelf ook te bezuinigen 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• aan het maatschappelijk middenveld c.q. instellingen en vrijwilligersorganisaties met subsidie een 

financieel offer gevraagd wordt van 7,5%; 
• bovendien een groot aantal instellingen te maken krijgt met aanvullende bezuinigingen; 
• aan de ambtelijke organisatie een offer wordt gevraagd van meer dan 8%; 
• bovendien ook de griffie en de raad aanzienlijk bijdragen aan de bezuinigingen; 
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• in zijn algemeenheid aan alle Nederlanders financiële offers gevraagd worden (lagere 
koopkracht, werkloosheid, versobering sociale regelingen, hogere eigen bijdragen etc) door het 
kabinet; 



 

 
spreekt uit dat: 
• het niet meer dan logisch is dat het college zelf ook op zijn kosten / omvang bezuinigt; 
• het argument van het college dat "het huidige aantal wethouders hard nodig is" weinig 

steekhoudend is, aangezien dat dan ook zou moeten gelden voor het aantal ambtenaren; 
 
roept het college op tot: 
het terugbrengen van de omvang van het college met minimaal 10% vanaf 2012. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik ga niet uitgebreid toelichten hoe onze alternatieve 
begroting is opgebouwd. Startend bij de bezuinigingsoperatie: de PvdA heeft altijd het standpunt 
gehuldigd dat bezuinigen onvermijdelijk is. Daar zijn wij ook niet voor weggelopen. Wij hebben 
waardering voor de fanaticiteit waarmee de ambtelijke organisatie en het college aan de slag gegaan 
zijn met die opgave en wij hebben waardering voor de betrokkenheid van de diverse expertgroepen 
die meegedacht hebben. Voor ons is een belangrijke afweging steeds geweest: is onze gemeente 
duurzaam financieel gezond en komen wij tot zorgvuldige bezuinigingen? Dat is een afweging die 
waarschijnlijk iedereen maakt en wij proberen die zo expliciet mogelijk te maken. 
Wij hebben de alternatieve begroting samengevat namens de oppositie in een verzamelamendement. 
Wij hebben gepoogd de meest voor de hand liggende dekkingsmiddelen en de meest spraakmakende 
bezuinigingsmaatregelen samen te brengen en daarvoor een alternatief te bieden. Ik ga die niet meer 
allemaal uitgebreid noemen, ik denk dat iedereen ze kent. De muziekschool en de bibliotheek staan 
prominent vooraan, maar wij hebben het bijvoorbeeld ook over onderwijsbegeleiding en over 
maatschappelijk werk: ook heel belangrijk. Daarvan zullen wij niet heel snel de vertegenwoordigers 
horen, want het gaat om kinderen en mensen met een hulpvraag. Die verschijnen hier niet zo snel. 
Ook daar gaat het echter om.  
Over dat verzamelamendement hopen wij – ik kijk via u, voorzitter, naar mevrouw De Kruif – dat wij in 
gesprek kunnen gaan tijdens deze raadsvergadering, tijdens een schorsing of desnoods 
morgenavond om te kijken of wij elkaar alsnog op onderdelen of onderdeeltjes kunnen naderen.  
 
Amendement A2 (PvdA): strategische heroverweging 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011;  
 
besluit: 
• de door het college voorgestelde bezuinigingen als volgt aan te passen (zie voor nadere 

inhoudelijke toelichting de alternatieve begroting blz. 4): 
 • bijstandsgerechtigden niet in te zetten op stembureaus; 
 • de bezuiniging op onderwijsbegeleiding niet door te voeren, exclusief de toevoeging van 

een deel van de gelden aan de LEA; 
 • de bezuiniging op peuterspeelzaalwerk te halveren; 
 • niet te bezuinigen op leerlingenvervoer, voor zover dit niet betrekking heeft op een 

aanbestedingsvoordeel; 
 • het halveren van de aanvullende bezuiniging op de bibliotheek; 
 • het halveren van de aanvullende bezuiniging op de muziekschool; 
 • niet te bezuinigen op sport; 
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 • niet te bezuinigen op algemeen maatschappelijk werk; 
 • niet te bezuinigen op dorpshuizen en wijkontmoetingsruimten; 
• de volgende impulsen toe te voegen (zie voor nadere inhoudelijke toelichting de alternatieve 

begroting blz. 3): 
 • het beschikbaar stellen van een inwonersbudget gebiedsgericht werken (€ 100.000), zodat 

actieve inwoners over eigen budget beschikken; 
 • het beschikbaar stellen van extra budget voor de Wmo (€ 65 000) om hiermee extra 

bezuinigingen te voorkomen; 
 • het beschikbaar stellen van extra budget voor schuldhulpverlening zodat de 

beschikbaarheid uitgebreid wordt (€ 75.000); 
 • het verlagen van de algemene subsidiekorting van 7,5% naar 5% (€ 150.000); 
 • het beschikbaar stellen van budget voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van 

schoolroutes en schoolzones (€ 50 000); 
• de hiermee gemoeide kosten te dekken uit de in de toelichting genoemde dekkingsmaatregelen, 

zijnde (zie alternatieve begroting voortoelichting): 
 • de voorstellen uit de alternatieve begroting waarvan het college heeft aangegeven deze te 

willen overnemen; 
 • de besparing op de bestuurskosten wanneer het college bereid is circa 0,5 fte in te leveren 

in 2012 en 2013; 
 • een verlaging van de risicomarge die het college hanteert (€ 3,2 miljoen) tot een bedrag van 

€ 2,6 miljoen in 2015; 
 • het verhogen van de ambitie van de efficiencywinst op de ambtelijke organisatie van 2% 

(college) naar 2,5% (alternatieve begroting); 
 • het uitgaan van een lagere rekenrente (van 4,5% naar 4%) 
• het raadsvoorstel Strategische Heroverweging als zodanig aan te passen en de eerstvolgende 

raadsvergadering de raad een 1e begrotingswijziging voor te leggen. 
 
Ik zei het daarstraks al: de muziekschool en de bibliotheek staan prominent bovenaan. Uiteindelijk, als 
je het afpelt, heb je het over een bedrag van € 50.000 en een bedrag van € 200.000. Ik zou nogmaals 
een oproep willen doen, waarbij ik mij vooral richt tot de coalitiepartijen: "Wat nu, als wij nu eens met 
elkaar bereid zijn om dat gebaar wel te maken, wat nu, als wij zeggen dat het om ongeveer € 200.000 
gaat, dat wij aanvullend beschikbaar moeten stellen? Stel nu, dat wij met elkaar bereid zouden zijn de 
risicomarge van het college, die naar onze mening terecht wordt gehanteerd, te verlagen van € 3,2 
miljoen naar € 2 miljoen? Dat is bijna geen verschil." Wij weten het ook niet, want er zit gewoon risico 
in. Het is een inschatting van het college en die is best te verlagen. Met die € 200.000 komen wij de 
muziekschool en de bibliotheek fors tegemoet. Dat zou ons compromisvoorstel zijn, waarover wij eens 
in gezamenlijkheid, met het college en met de coalitiefracties, kunnen spreken of wij elkaar niet 
kunnen naderen op dat soort deelamendementen, om een gebaar te maken naar onze samenleving 
en de risico’s die door bepaalde instellingen geschetst worden te voorkomen.  
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Een vraag ter verduidelijking. Ik ben een beetje de draad 
kwijt. Aan de ene kant hebben wij het amendement Strategische heroverweging. Daarin zie ik meer 
zaken staan, zoals de heer Van Esterik terecht noemt, van mensen die niet op de publieke tribune 
zitten, omdat het gaat om kinderen of mensen met een hulpvraag, en die hij ook heel belangrijk vindt. 
Die zaken staan in het amendement, maar dan kom je tot een heel ander bedrag dan de € 200.000. 
Het is een heel ander bedrag met alles waarmee met het amendement geïnvesteerd wordt en minder 
bezuinigd wordt. Het gaat echter om € 200.000 om al die effecten tegen te gaan. Dan heeft de heer 
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Van Esterik het volgens mij alleen over de muziekschool en de bibliotheek. Misschien kan hij dat 
verduidelijken.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik denk dat de heer Masteling het wel begrijpt, maar ik zal het 
op een andere manier nog wat helderder uitleggen.  
Het verzamelamendement is een samenvatting van de alternatieve begroting, waarmee wij een aantal 
bezuinigingen proberen te voorkomen. Daar zetten wij een alternatieve dekking tegenover. Wij 
hebben overigens een aantal bezuinigingen aangepast. Wij waren er in eerste instantie voorstander 
van om helemaal niet te bezuinigen op onderwijsbegeleiding. Nu is ons compromisvoorstel: laten wij 
dat voor een deel doen, want een deel daarvan wordt aan het LEA toegevoegd – het blijft wel 
beschikbaar voor onderwijs – en een ander deel willen wij graag handhaven. Dat is het 
verzamelamendement.  
 
Ik zei net al dat wij hopen dat coalitie en oppositie en college nog deze avond met elkaar om tafel 
kunnen om te kijken of er in het verzamelamendement elementen zitten die wij met elkaar bespreek 
baar vinden. Dan noem ik als voorbeeld: muziekschool en bibliotheek, die nu het meest prominent op 
de agenda zijn verschenen. Laten wij eens zeggen dat het gaat om een problematiek van € 200.000. 
De muziekschool vraagt ongeveer € 50.000 en de bibliotheek vraagt, afgerond naar beneden, 
€ 150.000. Dan hebben wij het over een vraagstuk van € 200.000 structureel. Wij hebben ook een 
risicomarge in deze bezuinigingsoperatie zitten – wij bezuinigen daar wel voor, maar wij weten niet of 
wij die nodig hebben – van uiteindelijk € 3.2 miljoen in 2015. Daar richt ons amendement zich onder 
andere op. Stel nu dat wij die risicomarge iets verlagen van € 3.2 miljoen naar € 3.0 miljoen, dan 
hebben wij nog steeds een immense risicomarge in onze begroting zitten. Met dat 'iets verlagen' 
komen wij beide instellingen tegemoet.  
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Dat is precies mijn punt en mijn vraag. Aan de ene kant 
noemt de heer Van Esterik allerlei dingen, waarop hij graag minder wil bezuinigen of waarin hij graag 
wil investeren. Vervolgens focust hij toch weer op die twee instellingen die hier op de publieke tribune 
zitten. Ik draag die twee instellingen, nogmaals, een heel warm hart toe. Mij is echter nog steeds niet 
duidelijk of de heer Van Esterik nu gaat voor het amendement of voor die twee punten. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik vind deze discussie wel leuk hoor, maar het enige wat de heer 
Van Esterik vraagt is om te kijken of er een mogelijkheid is deze avond, na de vergadering of in een 
schorsing, tot elkaar te komen. Dan kunnen wij hier de discussie wel voeren, mijnheer Masteling, 
maar ik denk dat wij daarmee op dit moment niet opschieten. Ik hoop van ganser harte dat de heer 
Masteling die handreiking oppakt en dat hij zegt: "Prima, laten wij na de vergadering eens bij elkaar 
gaan zitten om te kijken of wij er wel of niet uitkomen." Dan hoeft dat niet alleen voor deze twee 
onderdelen te zijn en dan hoeft de discussie vanavond over deze twee instellingen niet langer door te 
gaan. Mijnheer Masteling, pak gewoon die handschoen op. Dat is het enige wat op dit moment 
gevraagd wordt.  
 
Frank Masteling: Mevrouw de voorzitter. Ik wil alleen duidelijkheid krijgen van de heer Van Esterik wat 
hij nu eigenlijk vraagt en wat zijn amendement precies is.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik vraag precies wat de heer Noltes samenvatte. Neem die 
uitnodiging aan om met elkaar om tafel te gaan zitten. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar het antwoord op de 
vraag van de heer Masteling.  
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Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Het eerste deel heb ik beantwoord. Het andere deel is dat wij 
natuurlijk in de meest ideale situatie zien dat het volledige amendement wordt overgenomen. Ik hoor 
hier gelach achter mij, maar daarover willen wij juist in gesprek. Wij hebben het hier over majeure 
ingrepen op onze samenleving. Wij denken daar een alternatief tegenover te kunnen stellen. Wij willen 
gewoon met elkaar om de tafel om te kijken of wij elkaar kunnen naderen. Niet omdat wij dat allemaal 
zo leuk moeten vinden, maar omdat wij dat doen voor onze samenleving en onze instellingen. Dat is 
de uitnodiging die wij doen. Wij denken dat er ruimte is voor dat gesprek.  
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Esterik komt nu met de muziekschool en de 
bibliotheek op de proppen.  
 
Erik van Esterik: Mijnheer Boogerd, voor de duidelijkheid: daarmee kom ik niet nu op de proppen. 
Daarmee zijn wij al twee maanden bezig.  
 
Jan Boogerd: Nee, ik bedoel vanavond, in uw voorstel of in een van uw voorstellen. Veronderstel dat 
hier volgende week een sportvereniging zit of zo, krijgen wij dan weer zo’n soort discussie? 
 
Erik van Esterik: Op zich heeft u natuurlijk een terecht punt. Ik schetste echter de situatie waarvoor wij 
nu staan. Ik ga ervan uit dat het college netjes gecommuniceerd heeft met alle betrokken instellingen 
en vrijwilligersorganisaties, zo van: wij hebben bezuinigingen bedacht en daar wordt u door geraakt en 
daar heeft u mee te maken. Zij zullen dat geen van allen leuk vinden. Er zijn twee instellingen die hier 
de noodklok luiden en zeggen dat het consequenties heeft. De muziekschool zegt: "Wij lopen het 
risico failliet te gaan." De bibliotheek zegt: "Wij lopen het risico dat een groot aantal voorzieningen in 
de kleine kernen gaat verdwijnen." Ik denk dat dat een signaal is dat wij serieus moeten nemen. Ik had 
ook liever gehad dat het onderwijs hier had gestaan en had gezegd: "Wij hebben er nog eens over 
nagedacht, kan het ietsje minder, want wij redden het net." Dat heeft men niet gedaan. Er zijn twee 
instellingen hier, die hun probleem op tafel leggen. Ik vind dat wij dat serieus moeten nemen.  
 
De voorzitter: Ik denk dat hierover nu genoeg gewisseld is, want anders blijven wij de discussie 
herhalen. U zit er allemaal iets anders in. Mijnheer Van Esterik, wilt u uw betoog vervolgen. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Deze hele toelichting op het verzamelamendement was 
overigens alleen maar een uitnodiging om daarover met elkaar in gesprek te gaan.  
 
Linda Hogeveen: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie.  
 
De voorzitter: Gaat uw interruptie over iets anders dan daarnet? Die discussie heb ik net beëindigd. 
Nee dus. Mijnheer Van Esterik.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik wil toch graag een opmerking maken. Het zijn steeds dezelfde 
mensen die de interrupties doen. Zij krijgen volledig de gelegenheid om het woord te voeren. Als dan 
iemand een keer een interruptie wil doen die nog niet aan het woord is geweest, zegt u: deze 
discussie is gesloten.  
 
De voorzitter: Mevrouw Hoek, als drie mensen exact dezelfde vraag stellen en men niet tot elkaar 
komt, kan ik nog wel zes mensen die vraag laten stellen, maar dan zijn wij nog heel lang bezig. Het 
maakt niet uit wie het zegt. Ik beëindig hiermee de discussie, want er is nog aantal mensen dat in de 
eerste termijn iets zal zeggen. 
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Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik ga richting mijn afronding.  
Dit was uitnodiging één. Wij kunnen ook een andere insteek kiezen, namelijk dat heel veel instellingen 
aangeven dat zij snappen dat er bezuinigd moet worden, maar doet u dat alstublieft geleidelijk, want 
zo hebben wij de tijd die bezuinigingen zorgvuldig in te voeren, afwegingen te maken, plannen van 
aanpak op te stellen, et cetera. Wij weten ondertussen, althans diegenen die dit soort vakbladen 
volgen dat wij via de decembercirculaire een aanzienlijk voordeel van het Rijk krijgen. Dat is een 
terugbetalingsregeling over de jaren 2009, 2010 en 2011. Daarvan zijn de eerste indicaties afgegeven 
en voor onze gemeente zal het rond de € 500.000 bedragen. Dat kan een heel mooie aanleiding zijn 
om ook dat gesprek aan te gaan en te zeggen dat wij die € 500.000 of een deel ervan – ons voorstel 
in de motie is € 300.000 – aanwenden om die bezuinigingen geleidelijker in te voeren. Om maar een 
voorbeeld te noemen, en dan blijven wij nog maar even bij de bibliotheek: iedereen is ervan overtuigd 
dat de bibliotheek best een vernieuwingsslag kan maken of een nieuwe weg kan inslaan, waarmee de 
bibliotheek overigens al bezig is. Dat soort slagen kosten echter vaak geld; er moet geïnvesteerd 
worden in nieuwe middelen, personeel opleiden, ander materiaal aanschaffen. Dat is investeringsgeld 
dat nodig is. Met het bedrag dat nu beschikbaar komt, de terugbetaling, kunnen wij wellicht die 
instellingen daarmee helpen. Wij hebben daartoe een motie op papier gezet; overigens namens de 
oppositiefracties. Het is een uitnodiging, naast het verzamelamendement, in gesprek te gaan over het 
geleidelijk invoeren van bezuinigingen en dat soort instellingen de kans te geven de beweging te 
maken zonder meteen in financieel opzicht met het water aan de lippen te komen staan. 
 
Motie M4 (PvdA, Maarssen 2000): geleidelijk invoeren bezuinigingen 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
overwegende dat: 
• in de decembercirculaire aangekondigd is dat alle gemeenten een technische correctie 

ontvangen over de jaren 2009, 2010 en 2011; 
• dit voor Stichtse Vecht een eenmalige bate oplevert van circa € 500.000; 
• hiermee het mogelijk is bezuinigingen geleidelijker in te voeren, zodat instellingen de kans krijgen 

zich voor te bereiden op een situatie met minder subsidie; 
 
spreekt uit dat: 
• € 300.000 beschikbaar komt voor het geleidelijker invoeren van de bezuinigingen; 
• deze aan te wenden voor een geleidelijke invoering van bezuinigingen bij: 
 • bibliotheek; 
 • muziekschool; 
 • algemeen maatschappelijk werk; 
 • subsidie schoolbegeleiding; 
• zodat de betrokken organisaties meer tijd krijgen op een verantwoorde wijze om te gaan met de 
aangekondigde bezuinigingen in 2012; 
 
roept het college op tot: 
het in januari 2012 aan de raad voorleggen van een voorstel betreffende de aanwending van het 
bedrag van € 300.000 zoals verwoord in deze motie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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De PvdA is nooit weggelopen voor de bezuinigingsopgave. Ik denk dat wij samen met de 
oppositiecollega’s serieus gewerkt hebben aan de alternatieve begroting. Wij zijn voor een klein deel 
tevreden dat het college daarvan een stukje heeft overgenomen en dat ten goede heeft laten komen 
van de twee instellingen die vanavond aanwezig zijn. Wij hopen via het verzamelamendement en de 
motie over de eenmalige bijdrage van het Rijk in 2011 in gesprek te gaan om net dat laatste slagje te 
geven aan de strategische heroverwegingen, zodat iedereen daaraan een goed gevoel kan 
overhouden.  
 
De voorzitter: De moties en het amendement zijn voldoende ondertekend en maken deel uit van de 
beraadslaging. Ze kunnen worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. De strategische heroverweging 2011: het doet iedereen pijn. 
Het CDA Stichtse Vecht wil zich als volgt laten zien: sociaal, degelijk en duurzaam. Ik denk dat dat 
belangrijk is. Als CDA willen wij aangeven dat wij positief staan tegenover de strategische 
heroverweging. Wij zien de noodzaak in van de bezuinigingen. Wij willen benadrukken dat de 
bezuinigingen weloverwogen en zorgvuldig gebeuren. Wij willen ook vooral geen mensen of gezinnen 
door de bodem laten zakken.  
Wij hebben als CDA-fractie onze input gegeven tijdens de werksessies en daar ook al uitdrukkelijk 
bedankt voor alle input van burgers, ambtenaren en college. Wat wij vanavond nog willen 
benadrukken, zijn de volgende zaken. 
De bibliotheek en de muziekschool hebben wij minder hard willen treffen dan in de eerste ramingen 
zat. Wij vinden beide elementen binnen de cultuurportefeuille van groot belang voor de samenleving. 
Wij vinden echter wel dat zij moeten meedoen in deze bezuinigingsoperatie, maar wij zijn blij dat er 
toch wat extra ruimte voor hen gevonden is. 
Wij hebben de portefeuilles, waaronder Wmo en Werk in Inkomen, beoordeeld op de ruimte die de 
zwaksten in de samenleving blijven krijgen. Zij moeten wat ons betreft ondersteuning kunnen blijven 
krijgen wanneer zij het niet redden. De komende periode zullen wij dit kritisch blijven volgen, omdat wij 
het niet zouden kunnen verkroppen wanneer bijvoorbeeld het aantal bijstandsgerechtigden zou 
toenemen. Dit geldt met name voor de verhoogde eigen bijdrage in de Wmo, schoolbegeleiding en 
leerlingenvervoer. Samen met de fractie van de ChristenUnie-SGP hebben wij specifiek voor de 
schoolbegeleiding een amendement opgesteld. 
Onze langetermijnvisie is gericht op een gezonde financiële huishouding, op sociaal beleid en op 
duurzaamheid. Toekomstig beleid, beslissingen en investeringen zullen daarop door ons blijvend 
beoordeeld worden. Bezuinigingen zijn nodig, ze zijn fors, maar ze kunnen niet ten koste van de 
menselijkheid gaan.  
Tot slot iets over de alternatieve begroting. Wij danken de oppositie daarvoor. Op een aantal punten 
zijn wij het min of meer met elkaar eens: op het gebied van de bibliotheek en de muziekschool, al is 
dat in beperktere mate. De feitelijke onderbouwing ten opzichte van de door het college opgestelde 
beweging is wat ons betreft niet aanvaardbaar en is naar onze mening niet realistisch. In het financiële 
deel zit op een aantal punten nog onzekerheid. Daarvoor reserveert het college gelden. Juist die 
gelden worden door de oppositie opgeëist om hun alternatieven te bekostigen.  
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ter interruptie: ter correctie van de beeldvorming. Wij eisen 
die gelden niet op. Dat doet vermoeden als wij de voordelige risicomarge eruit halen. Dat is niet het 
geval. Wij verlagen die naar, in onze ogen, een wat realistischer risicomarge. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Dat geeft precies aan waar onze zienswijzen verschillen. Dat 
risico vinden wij onaanvaardbaar. Wij vinden dat er rekening gehouden moet worden met de post 
Onvoorzien. Het is onverantwoord dat niet te doen.  
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Daarnaast zouden wij willen voorstellen dat alle portefeuilles scherp gemonitord worden. Daardoor 
kan de eventuele ruimte die extra ontstaat in een bepaald jaar ingezet worden daar waar het echt pijn 
doet. Dat verhoogt de flexibiliteit en houdt de portefeuillehouders scherp. Ook wij zullen hier scherp op 
blijven.  
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Een verhelderende vraag. Ik begrijp niet helemaal wat de 
woordvoerder van het CDA zegt. Wij hebben in de werksessie een discussie gehad over te veel 
bezuinigen of minder bezuinigen. De discussie ging over de vraag: als er dan ruimte vrijkomt, dus als 
je te veel bezuinigt, wat ga je daarmee doen? Je zou in een donker scenario kunnen zeggen dat je dat 
vlak voor de verkiezingen zou kunnen inzetten, om het nog even leuk te maken voor de inwoners. 
Nee, zei de woordvoerder van de VVD, de heer Masteling, dat gaat de algemene reserve in, want die 
moet nog groter worden. Nu hoor ik de heer De Meer zeggen dat dat, daar waar er ruimte is, via 
portefeuillemonitoring direct ingezet moet worden. Hoe zit het nu binnen de coalitie? Volgens mij is de 
coalitie het ook niet helemaal eens met elkaar.  
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Wanneer er ruimte is, moet die voor knelpunten ingezet 
worden. Die knelpunten, wat wij belangrijk vinden, heb ik in mijn betoog proberen aan te geven. Is dat 
voldoende verduidelijking op de vraag van de heer Van Liempdt? 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Wat de woordvoerder van het CDA zegt, is helemaal 
helder. Een helder CDA-standpunt. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Ik dank de heer Van Liempdt. Ik neem zijn compliment graag 
in ontvangst. Wij zouden op dit punt, als er ruimte is voor de knelpunten die wij zojuist noemden, 
graag een reactie van het college horen.  
 
Jan Boogerd: Mevrouw de voorzitter. Vergeet de heer De Meer niet ons gezamenlijke amendement in 
te dienen? 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. De heer Boogerd heeft gelijk. Het gaat om het volgende 
amendement. 
 
Amendement A1 (CDA, ChristenUnie-SGP): strategische heroverweging 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 
2011; 
 
overwegende: 
• dat in het raadsvoorstel wordt uitgegaan van volledige afschaffing van de bijdrage voor 

onderwijsbegeleiding per 1 januari 2013, terwijl de helft daarvan indirect terugkomt bij de scholen 
middels het LEA budget; 

• dat onderwijsbegeleiding van wezenlijk belang is voor de scholen, ook omdat dit het mogelijk 
maakt de uitstroom naar speciaal onderwijs te beperken; 

• dat het daarmee onwenselijk is om de bijdrage voor onderwijsbegeleiding direct en volledig af te 
schaffen, zonder overgangsmaatregelen voor begeleiding van de scholen naar de nieuwe LEA-
systematiek; 

 
constaterende: 
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dat in het gewijzigde raadsvoorstel incidentele overschotten worden behaald in de jaren 2013 en 
2014, waarvan het verantwoord is om respectievelijk € 50.000 en € 40,000 in te zetten voor 
overgangsmaatregelen; 
 
besluit: 
1. punt 7 van het programma Onderwijs, kinderopvang en jeugd te wijzigen in: 
 Wij schaffen de gemeentelijke bijdrage aan onderwijsbegeleiding gefaseerd af (B); 
2. punt 10 van het programma Onderwijs, kinderopvang en jeugd te wijzigen in: 

Introductie LEA budget ten behoeve van start nieuwe ontwikkelingen; niet voor subsidies; 
transitie van onderwijsbegeleiding naar LEA wordt met incidentele middelen ondersteund (C); 

3. in 2013 € 50.000 en in 2014 € 40.000 incidenteel ter beschikking te stellen voor de overgang van 
onderwijsbegeleiding naar LEA, waarbij het college mandaat krijgt voor de inzet van deze 
middelen. 

 
De voorzitter: Het amendement is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. 
Het kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. De fractie van GroenLinks wil allereerst haar waardering uitspreken 
voor het vele werk dat gedaan is door de coalitie en ook vooral door het college en de ambtelijke 
organisatie en de burgers om te komen tot een strategische heroverweging. Die is nodig in de ogen 
van de fractie van GroenLinks en die moet stevig zijn. Er is al voldoende gezegd over de alternatieve 
begroting. Wij willen stellen dat wij de afgelopen weken twee goede besprekingen gehad hebben met 
de coalitie over de voorstellen. Ook de reactie van het college op de voorstellen in de alternatieve 
begroting was over het algemeen heel positief. Desalniettemin naderen wij elkaar niet, behalve op een 
paar kleine punten, vanwege de al veel bediscussieerde zaken met betrekking tot de bekostiging van 
de hele operatie, die wij anders inschatten. Daar zullen wij, vrezen wij, niet snel uit komen. Het is 
jammer van alle goede voorstellen, die zowel in de strategische heroverweging staan als in de 
alternatieve begroting. Het is jammer dat daarover niet meer verder gediscussieerd kan worden.  
De fractie van GroenLinks heeft zich met name gericht op die zaken die onherstelbare schade voor de 
nieuwe gemeente Stichtse Vecht kunnen opleveren. Wij waarschuwen voor onomkeerbare besluiten, 
die de toekomst van de verschillende instellingen zullen benadelen. Wanneer er schade ontstaat bij 
sport, cultuur, maar ook onderwijs, dan kan die niet zomaar hersteld worden. De kosten die dat met 
zich meebrengt, maatschappelijke kosten, zijn mogelijk hoger dan de middelen die wij nu tekort 
komen. Dat zijn zaken, waarvoor de fractie van GroenLinks wil waarschuwen en wij hebben steeds 
gezegd – ook vanavond is dat gesteld – dat wij niet precies weten wat de gevolgen zijn van bepaalde 
bezuinigingen.  
Ik roep ook nog even in herinnering dat in een van de werksessies de vertegenwoordiger van 
Streekbelangen, de heer Roos, stelde dat de voorstellen van de strategische heroverweging en ook 
de voorstellen van de alternatieve begroting concreter zouden moeten zijn. Wij hebben daarvoor 
vanavond of morgenavond geen tijd meer om besluiten te nemen. Ik denk ook niet dat wij het moeten 
doorschuiven naar volgend jaar. Wij moeten nu een goede afweging maken: in hoeverre schatten wij 
in dat er onherstelbare schade is. Als er instellingen zijn die onherstelbare schade hebben, dan moet 
daarover goed nagedacht worden wanneer de stemmingen aan de orde zijn. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Heeft de fractie van GroenLinks ook bepaald waar die 
ondergrens zit, waardoor er onherstelbare schade wordt gemaakt?  
 
Piet Paul: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben daarop geen direct antwoord, omdat wij de effecten van 
de maatregelen niet exact weten. Wij kennen de ondergrens ook niet. Dat is al door verschillende 
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partijen aangevoerd. Wij geven alleen aan dat er een zorgvuldige, maar ook geleidelijke bezuiniging 
moet zijn. Ik denk dat wij de tijd, ook in 2012, moeten gebruiken. Dan zal er meer bekend zijn. Als wij 
nu al de kaders stellen, waarbinnen wij niet goed meer kunnen opereren en er schade optreedt, dan 
hebben wij de ondergrens bereikt. Wij weten ook niet wanneer die ondergrens komt. Misschien is die 
ondergrens is er niet en zien wij het te somber in. Dat zijn de afwegingen. Indien je nu die grote 
bezuinigingen doorvoert, zonder verzachtingen, dan kun je niet terug, althans je kunt wel terug, maar 
dat kost vele malen meer dan hetgeen waarover wij nu praten. 
 
De fractie van GroenLinks is van mening dat er voor de toekomst ook impulsen voor vernieuwing en 
voor duurzaamheid moeten komen. In de werksessie van 13 december hebben wij aangegeven dat 
wij zouden komen met een motie Aanmelden millenniumgemeente. 
 
Motie M1 (GroenLinks): aanmelden millenniumgemeente 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 en 21 december 2011; 
 
constaterende dat: 
• de coalitie in haar coalitieprogramma 2011-2014 op bladzijde 21 uitspreekt dat Stichtse Vecht 

zich in 2011 aanmeldt als millenniumgemeente; 
• het college in zijn collegeprogramma uitspreekt (bladzijde 3) dat de gemeente Stichtse Vecht een 

voortrekkersrol op het terrein van duurzaamheid wil spelen; 
• op 24 november de officiële lancering van de vernieuwde VNG Millenniumgemeente campagne 

plaatsvond; 
 
overwegende dat: 
• de voormalige gemeente Breukelen al sinds 2007 millenniumgemeente was; 
• de VNG vanaf 2012 (t/m 2015) een basispakket van millenniumgemeentediensten aanbiedt dat 

€ 2015 per jaar kost (slechts een kwart van de daadwerkelijke waarde, dankzij cofinanciering van 
SBOS en VNG); 

 
draagt het college op: 
• zich bij de VNG aan te melden als millenniumgemeente en het basispakket gedurende 4 jaar aan 

te schaffen en te bekostigen uit de vrijkomende gelden van het budget van de voormalige 
Milieuadviesraad Maarssen; 

• zich vanaf 2012 actief in te zetten voor minimaal twee te definiëren millenniumprojecten, naast de 
voortzetting van de uitreiking van de Wereldbokaal. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: De motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de beraadslaging. De motie 
kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Veel is al gezegd. Dat krijg je als je een van de laatsten bent.  
Er is veel werk verzet, zoals al is gezegd, door de oppositie, coalitie, et cetera. Het Vechtse Verbond 
betreurt natuurlijk ook de bezuinigingen. Het liefst zouden wij een grote zak met geld gewoon overal 
uit willen strooien en zeggen: "Kom maar op en zeg maar wat je wilt en je krijgt het." Helaas is dat niet 
zo en moeten wij keuzes maken. Misschien zou er, kijkend naar de strategische heroverweging, op dit 
moment nog wel wat lucht in zitten, maar wij zien ook de donkere wolken die er aan komen. Wat dat 
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betreft moet je toch een beetje de hand op de knip houden en dat is wat de coalitie op dit moment 
voor zich ziet en daarom ook enigszins behoudend is.  
Wat wij beslist niet willen, is dat de muziekschool gestopt wordt en dat er bij de bibliotheek vestigingen 
gesloten worden. Wij hebben begrepen dat er in intensief overleg met de wethouder signalen zijn 
gekomen, ik meen, vanuit de muziekschool, van: als er zoveel bezuinigd wordt, dan zullen wij ons 
uiterste best doen, maar dan is er de kans dat wij er wel uitkomen. Het was toch de muziekschool? Of 
was het de bibliotheek? Het maakt ook niet uit. Het maakt natuurlijk wel uit, maar wij vinden dat beide 
zo min mogelijk moeten inleveren. Daarom is het zo mooi dat er dankzij de alternatieve heroverweging 
van de oppositie middelen gevonden zijn. Er werd wel gezegd: "W ij krijgen maar een paar krenten." 
Bij mij zijn ‘krenten uit de pap’ echter altijd positief. Als je de krenten uit de pap weet te halen, dan heb 
je toch iets positiefs. Daarom is het heel positief dat er toch geld is gevonden om te kijken hoe wij dat 
kunnen inzetten Misschien moet er nog wel geschoven worden met geld; misschien moet dat juist ook 
wel gebeuren: daar een beetje meer, daar een beetje minder. Met het geld dat nu vrijgekomen is, kun 
je er dan het optimale uithalen tijdens de overleggen. Dat wilden wij toevoegen aan de discussie die 
hier vanavond is geweest. 
 
Ik wil nog een opmerking maken over de motie van de PvdA en dat de zes collegeleden moeten 
inleveren. Waaraan helemaal voorbij gegaan wordt, is dat de nieuwe gemeente nog maar nauwelijks 
een jaar bestaat en dat er keihard gewerkt moet worden en dat nog niet alles op de regel kan zijn.  
 
Harry Noltes: Mevrouw Hoek, u zegt naar aanleiding van de motie over de bezuiniging bij het college, 
dat er nog zoveel gedaan moet worden. Hoe rijmt dat met de keuze van het college om drastisch te 
bezuinigen op het ambtelijk personeel? Wie gaat dan de zaken uitvoeren van het college dat nog heel 
veel moet doen? 
 
Mieke Hoek: Mijnheer Noltes, u weet net zo goed als ik dat er nog een herinrichting van het 
ambtenarenapparaat moet komen, dat er overlappingen zijn en dat nog niet alles op de regel is. Als 
alles helemaal goed op orde is, waarvoor wij de komende twee jaar nog nodig hebben, dan zal er een 
herinrichting zijn op het aantal fte’s van de ambtenaren. Je kunt niet zomaar per 1 januari ambtenaren 
ontslaan. Dat weet u net zo goed als ik.  
 
Harry Noltes: Dat weet ik wel, maar wanneer gaat die bezuiniging dan in? 
 
Mieke Hoek: Die is al lang aan de gang. Daar is gewoon een periode voor nodig. De ambtenaren 
hebben ook hun bescherming. Wij kunnen de ambtenaren niet zomaar op straat zetten.  
 
Harry Noltes: Dat begrijp ik wel. 
 
Mieke Hoek: Wij hadden het echter over de collegeleden. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. In 2012 gaat de eerste bezuinigingstranche op het ambtelijk 
apparaat in: 2,5%. In 2013 is dat al 5%, daarna is het 7,5% en 10%. Ik ga er al van uit dat het 
verzamelamendement aangenomen is. Het is: 2%, 4%, 6%, 8%. Dat gaat al in, zeg ik tegen mevrouw 
Hoek, in 2012.  
Ik herhaal ook nog even wat de heer Noltes zegt. Het is vreemd dat wij een offer vragen van onze 
samenleving van 7,5% minder subsidie, dat wij een offer vragen aan de ambtelijke organisatie van 8% 
en dat wij dan geen offer vragen van onszelf. 
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Mieke Hoek: Daarvoor willen wij nu juist een voorstel doen. Vanuit Het Vechtse Verbond hebben wij al 
drie keer gezegd dat er maar eens begonnen moet worden met de computervergoeding. Onlangs 
hebben alle 33 raadsleden een declaratieformulier gekregen om aan te geven of je wel of geen 
computervergoeding wilt hebben. Ik heb het uitgerekend en …. 
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. Heel ongebruikelijk is dit pas mijn eerste interruptie, maar 
soms gaat het toch te ver. Mevrouw Hoek spreekt over krenten die de oppositie zijn toegeworpen in 
die € 150.000, waarbij is aangegeven dat men daarmee niet gelukkig is. Nu doet de oppositie een 
voorstel om structureel en substantieel iets te doen aan de bestuurskosten en dan komt zij met een 
voorbeeld dat echt over krenten gaat.  
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik heb uitgerekend dat als alle 33 raadsleden in één raadsperiode 
afzien van de computervergoeding – € 700 of € 800 per jaar – dan is dat over vier jaar een besparing 
van € 94.000. Het Vechtse Verbond heeft overal nee op gezegd en hoeft geen vergoeding voor de 
computer.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw Hoek, het is goed dat u dit onder de aandacht brengt. Het gaat om 
ongeveer € 20.000 per paar, waarover u het hebt. De bezuiniging op de fte’s van het college gaat over 
een bedrag van € 50.000. Dan gaat het over andere bedragen dan de bedragen die u hier noemt.  
 
Mieke Hoek: Wij hebben nog twee jaar te gaan.  
 
De voorzitter: De heer Van der Kaaij maakt eerst zijn zin af en dan krijgt mevrouw Hoek gelegenheid 
haar betoog af te maken. 
 
Cock van der Kaaij: Het tweede deel van mijn zin was dat wij als fractievoorzitters hebben 
afgesproken dat de bezuinigingen bij de raad doen en de griffie, die ten dienste staat van de raad, 
alleen gebeuren als er ook een substantieel gedeelte gebeurt bij het college Daar staat ook uw 
handtekening onder. Hoe staat u daar op dit moment in? 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. Mag ik de heer Van der Kaaij interrumperen, want ik wil 
iets corrigeren. De heer Van der Kaaij zegt dat de fractievoorzitters met elkaar hebben afgesproken 
dat … . Nee, er is een aantal fractievoorzitters dat het als eis heeft gesteld. Daar hoor ik in elk geval 
niet bij.  
 
Cock van der Kaaij: Mevrouw de voorzitter. De brief die het seniorenconvent, alle fractievoorzitters, 
naar het college heeft gestuurd, zegt dat pas als er ook aan de kant van het college substantieel 
bezuinigd wordt, wij dit doen. Als ik fout zit, dan wil ik mij daarvan morgen laten overtuigen; dan 
hoeven wij dat nu niet te doen. 
 
Mieke Hoek: Mevrouw de voorzitter. Ik ga verder met mijn verhaal. Als wij dus nu allemaal die 
computervergoeding weigeren, dan zou dat € 40.000 zijn. Dat bedrag zou ten goede kunnen komen 
aan de muziekschool. Maar nee, dat wil men niet. 
Verder wil ik even iets zeggen over de collegeleden. Ik weet dat zij allang afstand hebben gedaan van 
de computervergoedingen. Dat zit ‘em dan niet direct in de fte’s van het college. Wij zijn in de 
overtuiging dat op dit moment de collegeleden keihard werken, heel veel te  doen hebben, heel veel 
moeten aansturen, heel veel moeten regelen. In deze periode om van Stichtse Vecht een goede 
gemeente te maken, zodat zij dat de volgende raadsperiode goed kunnen overdragen, zijn deze 
collegeleden nodig.  
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Frank van Liempdt: Mevrouw Hoek, een vraag ter verheldering. De gemeenteraad heeft inderdaad 
een voorstel gedaan – over de handtekeningen onder die brief verschillen wij schijnbaar van mening –
 voor ruim € 100.000 aan bezuinigingen bij de raad zelf. Bij mijn beste weten staat het afbouwen dan 
wel het geheel opzeggen van die computervergoeding, waarover u vier minuten het woord heeft 
gevoerd, daar gewoon in. Dus nogmaals de vraag aan u: waarom vraagt u het college niet in zijn 
eigen vlees te snijden? Die computervergoeding zit er namelijk in. 
 
Mieke Hoek: Ik vind het onrealistisch om op dit moment te zeggen of te eisen dat een van de wethou-
ders weg zou moeten. Zij zijn gewoon heel hard nodig. 
 
De voorzitter: Mijnheer Van Liempdt, ik stop hiermee de discussie.  
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Ik zal proberen niet te alwetend over te komen. Ik vind het wel 
jammer dat wij nog steeds de vraag open hebben over het waarom van de bezuinigingen vanaf 
2012/2013 op het ambtelijk personeel. Misschien komt dat antwoord nog in de tweede termijn van 
mevrouw Hoek.  
Er is al veel gezegd en veel besproken. Er zijn vele vragen gesteld en vele antwoorden gegeven. Ik 
zat er in de auto over na te denken: het is niet te hopen dat de griffier dit optelt bij het aantal 
schriftelijke vragen, want dan weten wij zeker dat wij ruim over dat budget heen gaan. 
 
Door de expertgroepen is veel tijd en energie gestoken in vergaderingen om te kijken hoe de 
strategische heroverweging vormgegeven kan worden. In werksessies is advies gegeven aan het 
college. In de werksessies is ruim gediscussieerd over de strategische heroverweging die hier ligt op 
dit moment en de keuzes die het college daarin gemaakt heeft.  
Dat er verschil van mening blijft bestaan tussen verschillende partijen, staat buiten kijf. De fractie van 
M2000 heeft in de werksessies haar mening voldoende naar buiten gebracht en haar standpunten 
verkondigd. Dat gaan wij niet nog eens keer over doen. 
In een aantal gemaakte keuzes van het college kunnen wij ons vinden. Niet alles van dit college is 
slecht, zoals wel eens wordt gesuggereerd, maar wij blijven desondanks op sommige punten van 
mening verschillen. De niet-collegepartijen lopen niet weg voor bezuinigingen en 
verantwoordelijkheden, maar willen dat misschien op een meer geleidelijk en mildere manier tot stand 
brengen. Gelukkig is daarvoor een alternatieve begroting opgesteld. Daarin is veel werk gestoken. 
Niet al het werk is gedaan door ambtenaren en werksessieleden. Er is veel werk verzet voor die 
alternatieve begroting door de heer Van Esterik. Dat mag ook wel eens gezegd worden door de niet-
collegepartijen. Ik denk dat de portefeuillehouder Financiën als geen ander weet hoeveel tijd en 
energie erin gaat zitten als je een begroting van het college probeert door te lichten.  
 
Gelukkig heeft het op een aantal punten geleid tot een beperktere bijstelling van de bezuinigingen. Het 
is vanavond echter niet meer de avond om het te gaan hebben over een onsje meer en een onsje 
minder. De visie van M2000 is duidelijk. Laten wij op sommige punten niet vervallen in paniekvoetbal. 
Wij kijken liever naar Barcelona: mooi voetbal, maar toch even doeltreffend.  
Principes blijven vanavond overeind: onze principes, waarmee wij de raadsperiode van start zijn 
gegaan. Onderdelen die wij nog veranderd zouden willen zien, vindt u terug in de amendementen en 
moties die reeds zijn ingediend. Graag gaan wij daarna snel over tot de orde van de dag.  
Het college geeft in een reactie aan in dat de omstandigheden waarin het verkeert het huidige aantal 
wethouders hard nodig is. Wij vroegen het ook al aan mevrouw Hoek, maar wij willen van het college 
weten hoe zich dat dan verhoudt om wel de bezuinigingen direct in te zetten op het ambtelijke 
personeel? Wie gaat al dat werk voor u doen? 
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Marnix Veldhuijzen: Mevrouw de voorzitter. Bij interruptie. Ik heb er een beetje moeite mee om te 
woorden van de heer Noltes te begrijpen. Hij geeft aan dat het college al meteen begint te bezuinigen 
op het ambtelijk apparaat – inderdaad: 2% per jaar, oplopend – terwijl zijn eigen voorstel is om daarin 
nog meer te gaan doen, en wel direct in 2012 en 2013. Moet ik daaruit afleiden dat hij dat deel van het 
amendement in elk geval wil laten varen? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter Ik ben blij dat de heer Veldhuijzen die vraag stelt. Dat onderdeel 
zal ik persoonlijk laten varen, maar niet als fractie van M2000. Volgens mij kan het in een 
democratische partij dat je het met het ene wel eens bent en met het andere niet. Misschien ben ik het 
principieel met dit punt niet eens. Dat heeft misschien te maken met de hoek waar ik vandaan kom. Ik 
weet in elk geval hoe het voelt als je samen met 200 collega’s na 25 jaar trouwe dienst wordt bedankt 
voor bewezen diensten. Ik hoop dat ik de heer Veldhuijzen daarmee voldoende antwoord heb 
gegeven op zijn vraag.  
Zoals ik al zei: de fractie van M2000 wenst snel over te gaan tot de orde van de dag. Je zou eigenlijk 
eens moeten uitrekenen wat alle discussies, vooral de discussie die net is gevoerd over het al dan niet 
ingaan op een uitnodiging, en alle avonden hebben gekost en dat afzetten tegen het uiteindelijke 
resultaat. Ik hoop dat de handreiking die de heer Van Esterik namens de niet-coalitiepartijen vanavond 
heeft gedaan om toch eens gezamenlijk te kijken naar het verzamelamendement ter hand wordt 
genomen. Langer doorgaan vanavond over allerlei dingen levert straks misschien nog een 
bezuinigingsvoorstel op: dat is door bijstandsgerechtigden niet alleen in te zetten bij verkiezingen, 
maar straks ook als vervanger van raad en college.  
 
De voorzitter: Ik stel voor tien minuten te schorsen. Dan kan het college op de vanavond ingediende 
moties en amendementen een reactie voorbereiden. Dan kunnen wij de reactie van het college op de 
gestelde vragen en de moties en amendementen daarna in een keer doen. Ik stel voor dat wij daarna, 
zoals afgesproken, de balans opmaken of wij kunnen overgaan tot stemmingen.  
Ik schors de vergadering.  
 
Schorsing van 21.32 uur tot 22.21 uur. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. U heeft allen gemerkt dat de schorsing iets langer heeft 
geduurd, omdat een aantal fracties had verzocht om beraad te kunnen hebben en na te kunnen 
denken over het verzoek dat de oppositie aan de coalitie heeft gedaan. Mevrouw De Kruif vraagt 
daarom eerst het woord voordat het college antwoordt.  
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter.Wij hebben van de schorsing gebruik gemaakt om met de 
coalitiepartijen rond de tafel te zitten, mede naar aanleiding van de oproep van de heer Van Esterik 
van de PvdA om te kijken of wij iets in gezamenlijkheid zouden kunnen doen. Wij willen graag een 
handreiking doen. Wij zouden motie M4 van de PvdA en van andere partijen die er nog niet onder 
staan, willen herzien met een soortgelijke strekking. Die willen wij in gezamenlijkheid voorbereiden 
voor de raad van morgen.  
 
De voorzitter: U bedoelt met 'in gezamenlijkheid' de oppositie en de coalitie? 
 
Kathalijne de Kruif: Mevrouw de voorzitter. In elk geval de coalitie. Aangezien het een gelijksoortige 
strekking is als is gesteld in motie M4, hopen wij dat wij een raadsbrede motie kunnen indienen. Voor 
de duidelijkheid: het gaat over het geleidelijk invoeren van de bezuinigingen.  
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De voorzitter: Verder zouden wij nog de balans opmaken en ook nagaan of wij tot stemmingen zouden 
kunnen komen. Nu u dit echter met elkaar probeert, moeten wij concluderen dat wij de vergadering 
straks schorsen en dat wij morgen de stemmingen doen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. De reactie van het college op de moties hebben allen 
op hun tafels aangetroffen. Dat behoeft geen nadere uitleg, denk ik. Ik beveel de raad het standpunt 
over de moties heel warm aan.  
Op het terrein van mijn portefeuille is een aantal vragen gesteld, waar ik graag even doorheen wil 
lopen. 
De heer Van Liempdt heeft aandacht gevraagd voor het gebrek aan controle en begeleiding bij de 
groenonderhoudswerkzaamheden, met name door de SW-bedrijven. Hij heeft ook gezegd dat er maar 
twee toezichthouders zijn. Ik geef hier maar even aan dat wij het moeten doen met de formatie die 
vanuit de fusie is overgekomen. Er is geen financiële ruimte voor meer mensen. De toezichthouders 
zullen hun werkzaamheden moeten verdelen over de hele gemeente. Dat wil overigens niet zeggen 
dat er niet veel aandacht wordt besteed aan de begeleiding vanuit de SW-bedrijven. Dat is 
nadrukkelijk wel zo. Dit zal een stevig aandachtspunt zijn bij de invoering van het IBOR, het integraal 
beheer van de openbare ruimte. De heer Van Liempdt heeft het ‘brandjesblusbeleid’ genoemd. Ik zou 
het absoluut niet zo willen noemen. Wij hebben echter wel te maken met verschillende 
onderhoudsniveaus in de verschillende gemeenten. 
 
E-laadpalen. De heer Van Liempdt heeft zich hier misschien een beetje vergist. Ja, wij krijgen er drie, 
maar wij hebben er al een in Breukelen staan en die maakt daarvan deel uit. Dus wij hebben nog voor 
twee e-laadpalen ruimte. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik wil de wethouder hierover een advies geven. Gaat u 
eens in contact met die Stichting E-laad, want die stichting gaat uit van drie te leveren palen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Er ís contact geweest met de stichting en daar kwam 
uit dat wij recht hebben op drie e-laadpalen, waarvan er een al is gerealiseerd. Voor de zekerheid wil 
ik nog wel een keer navragen. Geen enkel punt.  
Millenniumgemeente: in onze reactie op de moties komen wij daarop terug.  
Er is enige zorg bij de fractie van de ChristenUnie-SGP over de wijze waarop wij de implementatie van 
de voorstellen gaan aanpakken. Ik kan zeggen dat wij daarop een heel stevige programmaorganisatie 
zetten met een heel stevige leiding. Dat zullen wij nauwgezet monitoren. Moeten wij dat doen op 
kwartaalbasis? Ik heb zelf de voorkeur dit onder te brengen in de reguliere planning- en controlcyclus, 
anders krijg je heel veel verschillende momenten waarop je de activiteiten van de gemeente wilt 
monitoren. Mijn voorkeur is dus: integreren in de planning- en controlcyclus.  
 
De motie over de stresstest is nieuw en nog niet eerder aangeleverd door de heer Van der Kaaij. Het 
college neemt die motie graag over. Wij willen dat niet al doen voor dit jaa, want dat zou niet zinvol 
zijn, omdat er op dit moment een accountantonderzoek loopt, waarin de meeste punten die ook in de 
stresstest aan de orde zijn, worden uitgezocht. Op zich zien wij er wel veel voordelen in om die 
stresstest als structureel instrument in te voeren, want dat helpt ons om op een heel objectieve 
manier, ook met gebruikmaking van benchmarks, inzicht te geven in de financiële staat van deze 
gemeente. Wordt dit dan de veertiende wethouder die de stresstest invoert? Deo Volente: ja dus.  
Volgens mij zitten alle andere antwoorden in de discussie die straks komt over de invulling van de 
nieuwe maatregelen die nu worden voorgesteld.  
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In motie M4 van, naar ik aanneem, de oppositie, wordt gesproken over het inzetten van de revenuen 
uit de decembercirculaire, de € 500.000. Volgens mij is het ongeveer € 400.000. Het zal er wel ergens 
tussenin zitten. De definitieve berekening moet nog komen. Ik wil voorstellen deze lijn niet te volgen 
ten aanzien van de dekking en te kijken naar een andere dekking. Dat wil ik niet, omdat wij bij de 
bestuursrapportage hebben aangegeven dat wij afstevenen op een exploitatietekort in de loop van het 
jaar, om redenen die al in de bestuursrapportage zijn aangegeven. Dat heeft te maken met het 
renteverhaal, openeinderegelingen en dat soort zaken. Dat zal men zich ongetwijfeld herinneren. Op 
het moment dat wij een exploitatietekort hebben, een rekeningtekort, dan komt daar automatisch uit 
voort dat wij dat zullen moeten halen uit de algemene reserve. Dat wil ik graag voorkomen door de 
voordelen die uit de decembercirculaire zijn gekomen, rechtstreeks in te zetten op het dempen of zelfs 
op het bestrijden van het mogelijke rekeningtekort. Hoeveel dat precies is? Daar zullen wij pas in 
mei/juni achter komen.  
 
De voorzitter: Kijkend naar de vanavond nieuw ingediende moties en amendementen: als ik het goed 
begrijp neemt het college de motie ‘stresstest’ van Duurzaam Stichtse Vecht over en worden de motie 
van de heer Van Liempdt over de € 50.000 van de muziekschool en de motie over het geleidelijk 
invoeren van bezuinigingen onderdeel van de beraadslagingen tussen de coalitie en de oppositie. In 
die zin zou het verstandig zijn niet nu die discussie verder te voeren of daarop nu antwoord te geven, 
maar af te wachten wat morgen de uitkomst is van het gezamenlijk overleg.  
Verder staan er geen prangende vragen meer open, want alle vragen hingen een beetje samen met 
die discussie, waarvan wij willen afwachten wat de uitkomst daarvan is. Iedereen akkoord? 
 
Rob Roos: Mevrouw de voorzitter. Ik had een vraag gesteld aan wethouder Helling.  
 
Wethouder Gera Helling: Mevrouw de voorzitter. Ik neem aan dat de heer Roos doelt op de 
maatschappelijke effecten van de bezuinigingen op de bibliotheek en de muziekschool. Die 
maatschappelijke effecten kunnen nu natuurlijk nog niet helemaal helder worden weergegeven. Wij 
zijn in gesprek met de bibliotheek en met de muziekschool. Zodra duidelijk is wat de definitieve 
opgave is voor de bezuinigingen, dan zullen wij die gesprekken verder voeren. Uiteindelijk zijn zij 
zelfstandig verantwoordelijk hoe het ingevuld wordt. Wij kunnen alleen door prestatieafspraken enige 
sturing daaraan geven.  
Bij de muziekschool hebben wij gesteld dat € 45.000 beschikbaar is voor muziekonderwijs en dat wij 
in gesprek gaan met de muziekschool om te kijken hoe zij daaraan eventueel invulling kan en wil 
geven. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Ik heb nog enkele vragen open staan.  Ik heb gevraagd de 
toezegging over de jeugdgemeenteraad mee te nemen in de aanbesteding Jeugd en Jongeren. Ik kon 
dat niet vinden in de notulen, terwijl politici er wel gewag van maken. 
De subsidie in het kader van de wereldbokaal en het millenniumgebeuren: gaat het om geld dat de 
gemeente ter beschikking heeft gesteld, want aan die bokaal zit een geldprijs vast.  
Ik heb gevraagd hoe het college denkt over het sponsoren van activiteiten van welzijnsinstellingen die 
buiten de gemeentegrenzen gaan. 
 
De voorzitter: Vraag twee: het gaat om een geldbedrag dat door de gemeente wordt gedoneerd. Het is 
een initiatief dat voortkomt uit de voormalige gemeente Breukelen. Dat is nu breder getrokken en geldt 
voor de hele gemeente Stichtse Vecht. Wij zouden als college niet willen uitspreken daarmee te 
stoppen. Ik denk dat dit punt past in de stemming over de motie van de millenniumgemeente.  
Wethouder Verkroost gaat in op de vraag over de jeugdraad. 
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Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. De heer Van Liempdt is even het spoor wat bijster, 
want hij blijft spreken over de jeugdgemeenteraad. Daarover hebben wij het absoluut niet. Wij hebben 
het over jeugdraad, jongerenraad, jongerenparticipatie. Ik heb duidelijk gemaakt dat wij daaraan in het 
bestek dat wij op de markt moeten zetten vanaf 2013, aandacht zullen besteden en dat daarin zullen 
meenemen. Dan hebben wij het over jongerenparticipatie die de kloof tussen politiek en gemeente en 
tussen burger en gemeente moet verkleinen. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Nog een laatste vraag. Dat heeft dus niets te maken met 
dat voorstel dat in de werkcommissie heeft gelegen over de invoering van een jeugdgemeenteraad. 
Dit is totaal iets anders.  
 
Wethouder Jaap Verkroost: Mevrouw de voorzitter. Ik wacht nog steeds af wat er uit de gemeenteraad 
komt. Die discussie is nog steeds gaande. Er was namelijk een initiatief vanuit de raad om te kijken 
hoe je daarmee zou moeten omgaan. Ik heb het verzoek gekregen – en dat moeten wij nog wat beter 
invullen – om dat initiatief te betrekken bij de aanbesteding van het nieuwe jeugd- en jongerenwerk 
vanaf 2013. 
 
Frank van Liempdt: Mevrouw de voorzitter. Het kan bijna niet zo zijn dat dit gebeurt, want er heeft een 
initiatiefvoorstel voor de gemeenteraad in de werksessie gelegen, waarna de werksessie heeft 
besloten dat dit voorstel onvoldoende onderbouwd is, zowel financieel als procedureel. Wij zouden in 
de werksessie en in de raad een verbeterd voorstel krijgen. Ik maak er daarom ernstig bezwaar tegen 
dat het schijnbaar op deze manier buiten de raad om via een achterdeurtje geregeld wordt. Wij dienen 
er als raad over te gaan of wij dat wel of niet belangrijk vinden en hoeveel geld wij ervoor over 
hebben.  
 
Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik wil er nog graag wat over zeggen. Wij hebben met 
een aantal partijen in de raad gesproken over het jeugdbeleid en over het eventueel opzetten van een 
jeugdraad. Om precies te zijn: niet een jeugdgemeenteraad. Wij zijn daarmee zeer positief bezig 
geweest en wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij het heel belangrijk vinden dat de jeugd gehoord 
wordt. Dan hebben wij het met name over een goede doorsnee van de jeugd die in Stichtse Vecht 
woont. Wij hebben daarvoor een voorstel gemaakt en dat in de werksessie gebracht. Er was toen een 
aantal mensen dat problemen zag in de financiële kant van een jeugdraad ofwel in de onderbouwing 
van een jeugdraad. Wij hebben toen al gezegd dat die onderbouwing er helemaal niet hoeft te zijn, 
want het gaat niet over geld. Het gaat erom dat wij graag zien dat de jongeren georganiseerd raken, 
dat zij weten dat wij belangstelling hebben voor hun mening en dat wij graag met hen zouden willen 
praten. Dan hebben wij het over burgerparticipatie, over jeugdparticipatie. Toen tijdens de 
werksessies duidelijk werd dat wij het bij de strategische heroverweging zouden hebben over 
vraaggericht werken met de jeugd, heb ik daarop onmiddellijk ingesprongen en aan de wethouder 
gevraagd of hij dan ook zo vriendelijk wilde zijn om de jeugd een platform te geven, waarin de jeugd 
kan vragen wat zij wil en waarin wij ook dingen kunnen vragen aan de jeugd. 
 
De voorzitter: Mevrouw Van Doesburgh, straks krijgen wij hier een heel ander debat. Dat moeten wij 
niet willen. De vraag was of er een nieuw voorstel komt. 
 
Janine van Doesburg: Mevrouw de voorzitter. Dat voorstel komt er. Het is geen jeugdgemeenteraad. 
Dat moet men zien als een platform, zoals een soort NS-panel of hoe dat ook vorm krijgt.  
 
De voorzitter: Ik stel vast dat er een nieuw voorstel komt. Dat komt eerst nog aan de orde in de 
werksessie.  
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Janine van Doesburgh: Mevrouw de voorzitter. Ik weet dat nog niet zo zeker. Wij gaan het namelijk 
niet hebben over een initiatief dat goedgekeurd moet worden door de raad. Wij gaan gewoon kijken 
hoe wij dit gaan uitwerken. Het gaat namelijk geen geld kosten. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben ook nog een vraag gesteld over de portefeuilles: 
het inzetten van eventueel ontstane ruimte, die dan wellicht voor knelpunten kan worden ingezet. Ik 
heb daarop nog geen antwoord gekregen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter .Misschien kan de heer De Meer zijn vraag nog wat 
toelichten voordat ik het verkeerde antwoord geef.  
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. Nog niet alles is klip en klaar. Het is nog niet duidelijk hoe alles 
kan verlopen. Wij zien ook knelpunten. Wij zouden graag zien dat de ruimte die eventueel ontstaat 
binnen de portefeuilles benut wordt voor knelpunten die er elders zijn.  
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Ik ga ook even in op wat de heer Boogerd zei: wij gaan 
natuurlijk ook monitoren op het verloop van de strategische heroverweging en hoe dat in de 
implementatiesfeer zal gaan. Wij gaan ook terugkoppelen naar de raad. Bij die terugkoppeling zullen 
wij natuurlijk ook meenemen wat de uitkomsten van het rijksbeleid zijn, wat de uitkomsten zijn van het 
accountantsonderzoek en alle financiële informatie die ook maar aanleiding geeft om ergens een 
mening over te vormen. Er komen dus nog geregelde herijkingsmomenten. 
 
Dinno de Meer: Mevrouw de voorzitter. En een stukje flexibiliteit? 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Als ik zeg ‘herijkingsmomenten' dan is er blijkbaar 
aanleiding iets naar boven of naar beneden bij te stellen. Wij hebben een raming gemaakt van de 
toekomst. Er kan sprake zijn van voordelen, maar er kan ook sprake zijn van nadelen. Het is gewoon 
een kwestie van handelen naar bevind van zaken op dat moment in het belang van de gemeente. 
  
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Ik kan mij nog een uitspraak van de portefeuillehouder 
Financiën herinneren, waarbij de bedragen per programma taakstellend zijn. Dat veronderstelt weinig 
tot geen flexibiliteit. 
 
Wethouder Piet Ploeg: Mevrouw de voorzitter. Voor de besluitvorming waarvoor wij nu bij elkaar zijn, 
zijn natuurlijk de taken per programma taakstellend. Dat geldt trouwens ook voor het 
implementatietraject. Op het moment dat er relevante informatie komt, die kan of moet leiden tot een 
bijstelling in de plus of in de min, zou ik mij zomaar kunnen voorstellen dat wij nog eens goed kijken 
welke bijstellingen het meest noodzakelijk zijn. Voor alle duidelijkheid: dat gaat beide kanten op. 
Natuurlijk komen wij dan terug bij de raad. 
 
Erik van Esterik: Mevrouw de voorzitter. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Het is alleen een wat 
flexibeler interpretatie van de eerder gestelde uitgangspunten. Het lijkt mij geen probleem. 
 
De voorzitter: Is het hiermee voor nu voldoende voor iedereen? 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Morgen hebben wij de besluitvorming over de amendementen en 
het uiteindelijke voorstel. Is er ook nog een tweede termijn? Ik heb namelijk nog een heel korte vraag. 
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De voorzitter: U kunt nog een heel korte vraag stellen. 
 
Harry Noltes: Mevrouw de voorzitter. Wij hebben het gehad over de punten 1 en 9 van het programma 
Werk en Inkomen. Het voorstel was om een van die twee punten te schrappen. Tot mijn verbazing zijn 
beide punten geschrapt, terwijl ik daar juist nog een bezuinigingsmaatregel bij gegeven had. Dat is 
toch wel typisch in zo’n strategische heroverweging.  
 
Wethouder Vital van der Horst: Mevrouw de voorzitter. Ik kom daar morgenavond op terug. 
 
De voorzitter: Dan schorsen wij deze vergadering. Op uw tafel treft u nog een aantal wijzigingen aan 
voor de voorstellen die morgen aan de orde komen. Dat zijn andere voorstellen dan de 
heroverwegingen. Ik maak u daarop attent. Ik wens u veel wijsheid tussen nu en morgen om met een 
voorstel te komen.  
Ik schors de vergadering. Wel thuis. 
 
 
 
Schorsing om 22.42 uur tot 21 december 2011 om 19.30 uur.  
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