
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 
gehouden op woensdag 21 december 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis te Loenen. 
 
Voorzitter Mirjam van ’t Veld, burgemeester 
Griffier Jelle Hekman 
 
De leden 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, 

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

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

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 
 Dik van ’t Hof (Breukelen Beweegt) 
 Linda Hogeveen (D66) 
 Warner van Vossen (Maarssen Natuurlijk!) 
 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter: goedenavond allemaal. Ik heropen de vergadering. De heer Van ’t Hof is nog ziek en ik 
heb begrepen dat de heer Masteling iets verlaat is. 
Ik wil een voorstel van orde doen omdat er op de publieke tribune een aantal mensen zijn vanwege 
de heroverwegingen en ons nog rest de stemmingen. Ik wil u vragen of het voor u akkoord is dat wij 
na de hamerstukken de stemming doen over de heroverwegingen. 
 
Kathalijne de Kruif: mevrouw de voorzitter. Wij missen nog een lid en die komt er waarschijnlijk over 
een half uurtje aan. Dat zou dus een beetje vervelend zijn. 
 
De voorzitter: zullen we bekijken als we compleet zijn of we het dan naar voren halen? 
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Frank van Liempdt: mevrouw de voorzitter. Gisteren hebben we de eerste termijn gehad en daarna 
het antwoord van het college in tweede termijn. Daarvoor hebben we geschorst vanwege een 
gezamenlijke motie. Er staat dus nog een tweede termijn open van de motie toelichten en wellicht 
nog een paar kleine puntjes. De besluitvorming zal dus nog wel een half uurtje duren voordat de VVD 
compleet is. 
 
De voorzitter: we gaan niet meer een hele tweede termijn doen want iedereen heeft zijn vragen 
kunnen stellen. Er staan inderdaad nog een paar puntjes open en daar zal het college een reactie op 
geven en we horen natuurlijk graag wat de beraadslagingen van gisteren hebben opgeleverd maar 
een hele tweede termijn gaan we niet meer doen. 
 
7. Spreekrecht inwoners over niet geagendeerde punten 
 
De voorzitter: hiervoor zijn geen aanmeldingen. 
 
8. Vaststellen van de notulen van de openbare vergaderingen van 8, 22 en 30 november 

2011 
 
De voorzitter: hierover zijn geen opmerkingen en de notulen worden derhalve vastgesteld. 
 
9. Vragenhalfuurtje voor de leden van de raad 
 
Jos van Nieuwenhoven: dank u voorzitter. In het afgelopen weekend werden wij opgeschrikt in 
Maarssenbroek maar in de afgelopen vier à vijf dagen zijn maar liefst 22 huishoudens in 
Maarssenbroek het slachtoffer geworden van een inbraak. De VVD heeft veiligheid hoog in het 
vaandel staan en daarom hebben wij een paar vragen aan u over deze inbraakgolf. 
Is de portefeuillehouder op de hoogte van deze inbraakgolf in Maarssenbroek? Heeft u ook een 
totaalbeeld van de inbraken in onze gemeente? Met andere woorden, is Maarssenbroek 
representatief voor heel Stichtse Vecht? Welke fysieke mogelijkheden heeft u tot uw beschikking om 
deze inbraakgolf tegen te gaan en welke bent u bereid om in te zetten? Welke preventieve 
mogelijkheden kunnen wij onze inwoners bieden om zich te weren tegen deze inbraakgolf en bent u 
bereid die in te zetten? 
(de heer Van Esterik is in de vergadering gekomen) 
 
De voorzitter: uiteraard ben ik op de hoogte van de inbraakgolf want ik heb wekelijks overleg met de 
politie en ik word daar exact van op de hoogte gehouden. Helaas is dit een probleem dat al langer in 
onze gemeente speelt en dit blijkt ook lastig met elkaar te verhelpen te zijn. 
Ik kan u een totaalbeeld geven van de inbraken die we hebben gehad dit jaar. Dat is dan het 
totaalbeeld tot en met november waaruit u ziet dat Maarssenbroek niet representatief is voor de 
gehele gemeente maar dat er op een aantal plekken sprake is van een exorbitant hoog aantal. De 
cijfers van december zitten daar dus nog niet bij. 
Tot en met november 2011 hebben we 492 aangiften van woninginbraken gehad en daarvan waren 
er 230 in Maarssenbroek, 109 in Maarssen dorp en 110 in Breukelen. Dat is dus een fors probleem 
wat we met elkaar hebben. 
De gemeente probeert in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie hier wat 
met elkaar aan te doen maar het is een heel weerbarstige problematiek. Het probleem is dat we in 
veel gevallen de daders wel kennen of denken te kennen maar dat het heel lastig blijkt te zijn om ze 

 Pagina 2 van 29

 



 

op heterdaad te betrappen. Daar zit dan tegelijk het probleem want dat is echt nodig om mensen te 
kunnen vervolgen. 
We kunnen en nemen ook een aantal maatregelen. Op dit moment zijn we bezig met een donkere 
dagenoffensief zoals we dat noemen als gemeente en politie. Dat is in de eerste plaats mensen erop 
alert maken om een oogje in het zeil te houden. Samenwerken met de buurtsignaleringsteams. 
Preventieve acties doen rondom burgernet. Inwoners oproepen om vooral zelf ook zorgvuldig naar 
hun hang- en sluitwerk te kijken en deuren en ramen goed af te sluiten. U heeft ook onlangs weer op 
de gemeentepagina gezien dat we daar een oproep voor hebben gedaan. Na inbraken doet de politie 
vaak een buurtonderzoek en attendeert de omwonenden erop dat er recent is ingebroken bij hen in 
de buurt zodat ze daar weer even scherp op zijn. 
Er worden ook adviezen gegeven rond de feestdagen wanneer veel mensen niet thuis zijn, dat ze 
goed alert zijn op dat moment. In het hele district kennen we een rechercheteam dat in het donkere 
dagenoffensief heel mooi is ingezet op de daders die we denken te kennen. Daarom proberen we 
eigenlijk te kijken of het tot een stapeling kan komen van zaken zodat we mensen voor een langere 
tijd vast kunnen houden want dat is natuurlijk een oplossing. We zien redelijk goed welke personen 
het betreft en als die een tijdje vast zitten, zie je het weer teruglopen. Zodra ze vrijkomen neemt het 
weer toe maar het is een zeer weerbarstige problematiek. 
We proberen dus dadergericht zaken aan te pakken door dingen te stapelen, door ze ook letterlijk te 
hinderen. De politie zit er bovenop en spreekt ze ook aan: we weten en we kennen je en we houden 
je in de gaten. Dat is wat we proberen met elkaar een beetje te doen. 
Het is belangrijk vanuit het nieuwe integraal veiligheidsplan om met de woningcorporaties om tafel te 
gaan zitten dat vooral zij zorgen voor beter hang- en sluitwerk. U weet nog wel uit het verleden dat dit 
niet met alle woningcorporaties tot een even groot succes heeft geleid maar dat moeten we zeker 
weer gaan oppakken. 
Vorig jaar hebben we in de voormalige gemeenten Breukelen en Maarssen een actie gedaan waarbij 
een klein bedrag beschikbaar hebben gesteld als mensen hun hang- en sluitwerk en hun beveiliging 
wilden verbeteren. In het kader van het nieuwe integraal veiligheidsplan is het misschien ook goed 
om van het extra budget wat mogelijk vanavond wordt vastgesteld voor veiligheid iets te gebruiken 
om zo'n actie in gang te zetten. 
We proberen dus met een veelheid van maatregelen dit echt aan te pakken. Ik kan u verzekeren dat 
er enorm veel politiecapaciteit op zit. We hebben dit jaar van alles gehad tot en met de acties dat op 
avonden overal agenten stonden en bij iedereen die in en uit de gemeente ging werd even op het 
raampje geklopt en er werd gekeken of er iets in de auto lag als ze een verdachte situatie zagen. Om 
mensen echt vast te zetten, moet je ze op heterdaad betrappen en dat is enorm lastig met inbraken 
want op het moment dat mensen het signaleren, is de dader meestal al gevlogen. Vandaar dat we 
heel hard onze inwoners nodig hebben om oog en oor open te houden. Onlangs heeft dit weer tot 
een succesvolle burgernet actie geleid. 
 
Jos van Nieuwenhoven: mevrouw de voorzitter. Ik ben blij dat het uw aandacht heeft. Wat mij betreft 
mag die actie van een bijdrage voor het hang- en sluitwerk zo snel mogelijk want hoe eerder hoe 
beter maar ik ben blij dat het de aandacht heeft aan alle kanten. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ook mijn wijk wordt geteisterd door inbraak. Het is in hoofdzaak een 
huurwijk. In het verleden zijn er afspraken gemaakt met de corporatie over Politie Keurmerk Veilig 
Wonen. Ik zou het college dringend willen verzoeken om er bij de corporatie op aan te dringen om die 
afspraken na te komen. Bij mij in de wijk wordt op dit moment veel onderhoudswerk gedaan zoals 
schilderswerk, dubbel glas. Alleen het hang- en sluitwerk hangt er een beetje bij, letterlijk en figuurlijk. 
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Ik zou het college toch willen verzoeken om met de corporatie in Maarssen en in Breukelen, en ik 
weet niet of Loenen ook een corporatie heeft, in contact te gaan om die afspraken echt na te komen. 
 
De voorzitter: dat is een gezamenlijke wens van u als raad en mij als portefeuillehouder en voor de 
portefeuillehouder RO. Voor de nieuwbouw lukt dat goed maar bij renovaties moeten we kijken of er 
daar nog duidelijker afspraken over gemaakt kunnen worden en zorgen dat het ook wordt nageleefd. 
We geven dit een plek in het uitvoeringprogramma van het integraal veiligheidsplan. 
 
10. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De voorzitter: concludeert dat 10 A en 10 B akkoord zijn. 
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Ik wil graag iets zeggen over de conceptbrief die nu voorligt die wij 
zouden sturen aan het BRU. Dat hebben we ook afgesproken om te doen toen dit onderwerp in de 
werksessie werd behandeld. Wij waren er toen niet van op de hoogte dat het college al een brief had 
geschreven. In die brief wordt geen enkel voorbehoud gemaakt over het standpunt van de raad c.q. 
een definitief besluit daarover. Gelukkig is het zo dat de brief van het college geheel in 
overeenstemming is met wat de mening van de raad is. Laat ik dit nadrukkelijk erbij zeggen, dat is 
dus helemaal geen probleem. 
In de openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 13 december is te lezen dat zij heeft 
ingestemd met het voorstel van het college en daar is ook een brief over geschreven, staat in de 
openbare besluitenlijst. Wij kennen die brief niet. Ik denk dat wij zorgvuldig moeten omgaan met het 
bouwen van het imago van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht naar buiten toe. 
Het besluit is al verkondigd. Gedeputeerde Staten heeft al een positief besluit er over genomen en de 
brief zoals die nu voorligt is eigenlijk een herhaling van zetten en in mijn overtuiging een zware 
mosterd na de maaltijd. Ik zou u voor willen stellen om deze brief niet te verzenden gelet op het 
gegeven dat de boodschap al is afgegeven waar wij overigens geheel achterstaan. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. We hadden een inhoudelijke vraag over deze brief en dat betreft de 
regiotaxi. Dit ontbreekt en wellicht zit daar wat achter. Dat het al ergens gecoverd is of het er juist niet 
in thuis hoort. 
 
De voorzitter: u heeft het over de tweede brief. Wat betreft de eerste brief: het klopt dat het college 
naar aanleiding van het besluit een brief heeft gestuurd. In de DB vergadering is daar nadrukkelijk de 
opmerking bij gemaakt dat het is onder voorbehoud van besluitvorming in de raad en dat het slechts 
een collegestandpunt is. Dat kunt u daarin ook lezen. Het was de bedoeling geweest dat de raad die 
brief had gekregen. Ik kwam er inderdaad onlangs achter dat u die niet heeft gekregen net als 
destijds het persbericht waarvoor dan ook excuses van het college. De inhoud spreekt voor zich. Het 
klopt dat van de week een brief is gestuurd waarin het verzoek voor de bijdrage is bevestigd door het 
DB. Daar is inmiddels ook een besluit over genomen. Is de raad het ermee eens dat met de brief aan 
het DB het signaal van de raad daarmee afdoende duidelijk is en dat die daarom niet meer verstuurd 
hoeft te worden? 
 

 

Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Ik vind dat toch wat curieus. Naar mijn beste weten is de vraag 
of wij er in gaan of er uitgaan uiteindelijk een besluit van deze raad. Dat besluit hadden wij in 2011 
moeten nemen. Dat hadden wij namelijk zo afgesproken en dat hebben we vervolgens niet gedaan. 
Dan lijkt het mij netjes dat wij als raad het DB daarvan op de hoogte stellen. Het feit dat het nu 
allemaal buitengewoon laat gebeurt er gebeurt nadat het college dat al heeft gedaan en zelfs het DB 

Pagina 4 van 29

 



 

daarop al een besluit heeft genomen. Dan vraag ik me af hoe zich dit verhoudt tot de 
verantwoordelijkheden van het college en de raad in deze. Het besluit wordt uiteindelijk toch door ons 
genomen en ik snap dan ook niet goed waarom wij niet als raad bij uitstek degene zouden moeten 
zijn geweest die die brief gestuurd had. 
 
De voorzitter: ik denk dat u er uiteindelijk over beslist maar u weet dat over elk besluit dat het college 
hierover neemt wordt gecommuniceerd en er is dus ook gevraagd aan ons als college wat het 
standpunt van het college was en welk standpunt zij naar de raad bracht. Dat hebben wij ook 
gecommuniceerd aan het BRU en dat heb ik ook in het DB aan de orde gehad. Ik heb daarbij 
vermeld dat dit het standpunt van het college is en dat de raad daar natuurlijk een eigenstandige 
beslissing over neemt. Dat inmiddels over het verzoek van de bijdrage voor onze gemeente een 
beslissing is genomen door het DB heeft u mij ook gevraagd. Is dat nu akkoord en dat was nog niet 
formeel bevestigd. Ik heb daarover dus gevraagd om een beslissing in het DB te nemen en die is 
inmiddels genomen want u wilde daar ook vanavond van op de hoogte zijn. 
Het staat u vrij om alsnog de brief te versturen ook naar aanleiding van het raadsbesluit. Dat laat ik 
geheel aan u. Ik zag zonet een heleboel mensen knikken dat dit afdoende was en dan zou ik ook als 
portefeuillehouder in het DB dit besluit kunnen communiceren maar dat laat ik aan u over. Ik kijk even 
rond. Zijn er mensen die deze brief nog willen versturen? 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Wij kunnen ons helemaal vinden in de woorden van de heer Roos. 
Laten we alstublieft geen dingen doen die niet nodig zijn omdat ze al bekend zijn. Wat onze fractie 
betreft hoeft die brief niet verstuurd te worden. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Voor beide standpunten is iets te zeggen maar ik denk dat het 
goed is voor de dossiervorming en voor de nette afhechting dat we die brief wel sturen. Het is 
tenslotte een raadsbesluit geweest en dat moeten we afhechten middels een brief. Zo'n brief blijft ook 
in het dossier zitten en een DB vergadering heeft toch altijd net een iets andere statuur en het is een 
zwaarwichtige proces dat we hiermee in gang zetten. Laten we dit daarom maar netjes afhechten.  
 
Rob Roos: dank u voorzitter. Het is bij mijn weten niet gebruikelijk om over ieder besluit dat de raad 
neemt dat de raad daarover ook een brief schrijft. Dat is een uitvoeringskwestie van het college. In 
deze is dat ook gebeurd hoewel in het proces niet helemaal zuiver maar dat wordt gecorrigeerd. Het  
zware besluit waar de heer Van Esterik op doelt moet nog genomen worden en dit is alleen maar 
even de bevestiging van de status quo situatie. 
 
Marnix Veldhuijzen: dank u voorzitter. Ik zal mij kunnen voorstellen dat we de brief iets anders 
insteken wetende dat alle verzoeken die wij in de brief neerleggen al feitelijk gehonoreerd zijn. Ik 
denk dat de heer Van Esterik een terecht punt heeft dat het goed is om namens de raad in ieder 
geval te melden dat wij ook formeel kunnen aangeven dat het voorbehoud dat het college kennelijk in 
de DB vergadering in ieder geval heeft gemaakt wij inmiddels hebben vervuld met een raadsbesluit. 
Wanneer dat raadsbesluit gericht is op een specifieke organisatie, heer Roos, dan neem ik aan dat 
het reëel is om die organisatie daarvan op de hoogte te stellen. 
 
Rob Roos: dat doet dan het college en niet de raad als zodanig. 
 
Jaap Rehbock: ik vind dat het college zelf moet beslissen of die brief weg moet maar ik ben het met 
de heer Van Esterik eens dat het beter is om het af te hechten. 
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De voorzitter: de beslissing is aan de raad en ik stel voor dat ik het even in stemming brengen. Wie is 
voor het versturen van de brief? Ik constateer dat dit een meerderheid is. Dan versturen we een brief 
en dan zullen we hem iets aanpassen met de besluitvorming en dan stel ik voor dat we net zoals we 
het met deze brief hebben gedaan dit weer even afstemmen met de AB leden. De inhoud blijft dus 
hetzelfde maar daar corrigeren we hem nog even op.  
Dan kom ik bij die tweede brief en daar had de heer Wisse een vraag over de regiotaxi. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Het woord regiotaxi komt in de hele brief niet voor. Nu zou je kunnen 
denken dat die onder een aantal paragrafen thuishoort. Is de regiotaxi in deze brief wel verantwoord? 
 
De voorzitter: gaat het nu om de regiotaxi an sich te noemen of om de hangende discussie over de 
kosten voor de regiotaxi? Wellicht is het goed dat de portefeuillehouder daar een antwoord op geeft. 
 
Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Er is een discussie geweest over de kosten voor de voormalige 
gemeente Maarssen die bij het BRU is aangesloten. Die rezen de pan uit en dat wordt gereduceerd. 
Dat betekent voor het onderdeel van de gemeente Stichtse Vecht, het deel van Maarssen, dat er 
altijd een sober maar rechtvaardig beleid is gevoerd en dat we uiteindelijk redelijk in de pas gaan 
lopen. Andere gemeenten in deze regio moeten in de komende jaren heel veel bijpassen. Dan gaat 
het soms wel over een € 1.000.000,-- op jaarbasis. Voor ons valt dat mee.  
Dat betekent dat er wordt voorgesteld om het in de komende vier jaar af te bouwen zodat wij 
uiteindelijk als Maarssens smaldeel op nul uitkomen. Er is een voorstel geweest vanuit de regio om 
het bedrag van ruim 3 miljoen op te hogen naar 4,25 miljoen. Dat is in het AB geweest en of dat 
gehonoreerd is? Het onderdeel van de regiotaxi voor Loenen en Breukelen. Die prijzen zijn ongeveer 
gelijk. In de komende periode moet het een keer gelijktijdig worden aanbesteed. De discussie over 
het BRU. Dan zijn we bijna gelijk voor de inwoners van de gehele gemeente. 
 
De voorzitter: dat besluit is inderdaad in het AB genomen op verzoek van de portefeuillehouders 
Wmo om dat bedrag op te hogen. 
 
Jaap Verkroost: het is goed om u in het komende jaar als alle discussies zijn uitgewoed hierover te 
informeren. 
 
De voorzitter: dan is hiermee bijlage D ook vastgesteld. 
 
11. Begrotingswijziging nr. 4 
 
12. Begrotingswijziging nr. 5 
 
13. Investeren onderwijshuisvesting 
 
14. Gedragscode politieke ambtsdragers 
 
15. Wegsleepverordening 
 
16. Benoeming mevrouw B.F.J. Ypma tot Streekarchivaris bij het Regionaal Historisch 

Centrum Vecht en Venen 
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad conform de voorstellen van 
burgemeester en wethouders bij de agendapunten 11 tot en met 16. 
(de heer Masteling is in de vergadering gekomen) 
 
17. Verordening burgerinitiatief 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Na de bespreking in de werksessie is het voorstel wat aangepast 
maar wat ons betreft is het nog niet goed gedaan. We hebben daarvoor een aantal redenen. Wij 
vinden dat gemeenten die veel waarde hechten aan participatie van de inwoners, dat het belangrijk is 
om niet onnodig een drempel op te werpen voor het burgerinitiatief. Als we dit voorstel ongewijzigd 
zouden aannemen betekent dit dat er voor een burgerinitiatief vanuit een kern 50 handtekeningen 
nodig zijn en als het kernoverschrijdend is 100. We denken dat dit voor allerlei misverstanden kan 
zorgen omdat niet duidelijk is of iets staat voor een kern of dat het kernoverschrijdend is. Wanneer je 
het landelijk bekijkt, is een aantal van 100 redelijk aan de hoge kant voor gemeenten van 
vergelijkbare omvang. Daarom stellen we voor om in alle gevallen het getal 50 handhaven. Hiervoor 
wordt een amendement ingediend. 
 
Amendement 4 (ChristenUnie-SGP, CDA, D66, VVD, Streekbelangen, Het Vechtse Verbond) 
 
Agendapunt nr. 17 
 
Onderwerp: verordening burgerinitiatief van de gemeente Stichtse Vecht 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 21 december 2011 
 
Ondertekenende fracties stellen het volgende amendement voor: 
 
Bovengenoemde verordening als volgt aan te passen: 
1. in artikel 2, lid a het gedeelte "indien het onderwerp betrekking heeft op één kern in de 

gemeente" te laten vervallen; 
2. het eerstgenoemde artikel 2, lid b te laten vervallen. 
 
Toelichting: 
• het in de verordening onder artikel 2 lid b genoemde aantal initiatiefgerechtigden van 100 is in 

vergelijking met gemeenten van gelijke omvang aan de hoge kant en kan daarom vervallen; 
• het kan gebeuren dat het niet geheel duidelijk is of een onderwerp betrekking heeft op één of 

meerdere kernen, met als gevolg dat een voor discussie vatbare beslissing wordt genomen; 
• de gemeente Stichtse Vecht hecht veel waarde aan participatie van inwoners en het is 

raadzaam om voor een burgerinitiatief geen onnodig hoge drempel op te werpen. 
 
De voorzitter: er is al een meerderheid om dit over te nemen en daar is geen principieel bezwaar 
tegen maar ik kijk nog even rond of iemand er iets over wil zeggen. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Als de PvdA was gevraagd om dit mee te ondertekenen dan 
hadden wij dat gedaan want we zijn het hiermee eens. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Idem dito, het is jammer dat dit binnen de coalitie gehouden is. 
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De voorzitter: mag ik dan constateren dat iedereen het eens is met dit amendement en dat we het 
stuk dienovereenkomstig wijzigen? Akkoord. 
Vervolgens breng ik het voorstel in stemming. Zijn er mensen die tegen willen stemmen? Nee, dan is 
hiermee punt 17 afgehandeld. 
Inmiddels zijn de verschillende woordvoerders aanwezig maar de heer Van Vossen is afwezig. 
Derhalve gaan wij over naar de strategische heroverweging en de stemmingen. 
 
4/5. Raadsvoorstel Strategische heroverweging 
 
Kathalijne de Kruif: mevrouw de voorzitter. Zoals gisteren aangekondigd zijn wij raadsbreed en met 
alle fracties in deze raad samen gekomen tot een motie en die willen wij vandaag gezamenlijk 
inbrengen met een korte toelichting van de heer Van Esterik en mij als dat mogelijk is.  
Er is vandaag over en weer gebeld en gemaild en uiteindelijk hebben we met zijn allen een mooie 
motie gemaakt die wij willen inbrengen. Graag willen we daar een toelichting op geven. Het gaat om 
het geleidelijk invoeren van de bezuinigingen en met name de twee instellingen de bibliotheek en de 
muziekschool. Het betreft een eenmalige subsidie van de bibliotheek van € 110.000,-- en een 
eenmalige subsidie van de muziekschool van € 100.000,-- met een dekking uit het 
frictiekostenbudget. 
Wij willen heel nadrukkelijk aangeven dat het een eenmalig gebaar is en bedoeld om voor beide 
instellingen een transitie mogelijk te maken in de periode 2012 - 2015 en het staat beide instellingen 
vrij in de aanwending maar de transitie is wel absoluut het doel en dat willen wij vanavond 
gezamenlijk benadrukken. 
Het is een subsidiebeschikking en die staat er ook in opgenomen en daarin zouden wij ook heel 
graag gezien dat zowel de bibliotheek als de muziekschool met een reëel businessplan of een plan 
van aanpak komen waaruit blijkt dat het servicelevel hiermee in ieder geval gehandhaafd kan blijven. 
Het college heeft natuurlijk het mandaat tot uitvoering van deze incidentele subsidie maar in de 
beschikking van de subsidie zullen hele duidelijke eisen daarover moeten worden opgenomen en we 
gaan ervan uit dat het college dit vanavond zal toezeggen. 
 
Motie (Breuken Beweegt, CDA, ChristenUnie-SGP, Duurzaam Stichtse Vecht, D66, GroenLinks, 

Groep Frank van Liempdt DVV, Het Vechtse Verbond, M2000, Maarssen Natuurlijk!, 
PvdA, Streekbelangen, VVD): Geleidelijke invoering bezuinigingen 

 
De raad bijeen op 21 december 2011, 
 
overwegende dat: 
 
- bij een grootscheepse bezuinigingen een (financieel) geleidelijke invoering gewenst is zodat de 

betreffende instellingen de kans krijgen hun organisatie en/of werkwijze in te richten naar een 
situatie van structureel lagere subsidie; 

 
spreekt uit dat: 
 
- € 210.000,-- beschikbaar wordt gesteld voor het geleidelijker invoeren van bezuinigingen en dat 

deze gelden door bepaalde instellingen aangewend kunnen worden voor transitiekosten 
- deze gelden ingezet worden voor: 

• een eenmalige subsidie voor de bibliotheek (zijnde € 105.000,-- in 2012) 
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• een eenmalige subsidie voor de muziekschool (zijnde € 105.000,-- in 2012) 
- waarbij de bibliotheek en muziekschool vrij zijn deze middelen aan te wenden, met de 

nadrukkelijke afspraak dat de gelden ingezet worden voor de transitie naar een situatie van een 
structureel lagere gemeentelijke subsidie in de jaren 2012 t/m 2015 

- de dekking gezocht dient te worden in het frictiekostenbudget 
 
en verzoekt het college om: 
 
- bovenstaand in het eerste kwartaal 2012 te effectueren middels subsidiebeschikkingen en 

afspraken met de betreffende instellingen in de geest zoals verwoord in deze motie. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Het is een groot goed dat we elkaar hebben gevonden om via die 
weg de twee instellingen waarover het het meest is gegaan tegemoet te komen. Ik vind het wel 
belangrijk om te starten op een andere plek in deze discussie, namelijk de strategische 
heroverweging in zijn totaliteit. U zult begrijpen dat de PvdA maar ook de andere fracties die mee 
hebben gewerkt aan de alternatieve begroting daar nog steeds grote moeite mee hebben. Niettemin 
zijn we erg blij met de ontwikkeling dat via de alternatieve begroting een besluit van het college er in 
structurele zin tegemoet is gekomen aan de knelpunten bij de bibliotheek en de muziekschool. Dat 
was stap één. 
Stap twee is en dat is een belangrijke ontwikkeling geweest dat we ook oog hebben gehad voor de 
transitie, namelijk de inspanning die beide instellingen moeten verrichten om in de nieuwe situatie 
van minder subsidie terecht te komen zonder al te grote effecten. 
Daar is het besluit op geformuleerd, namelijk het beschikbaar stellen van twee keer € 105.000,-- via 
een eenmalige subsidie. Dat is goed om met elkaar te delen. Een eenmalige subsidie die in handen 
komt van beide instellingen met als nadrukkelijk doel om die transitie ook te faciliteren. Dat is het doel 
waarmee die subsidie verschaft wordt en het is ook ons verzoek aan het college om dat te 
operationaliseren. 
Wij hechten er erg aan dat college en bestuur en directie van beide instellingen met elkaar in gesprek 
gaan om in 2012 die overgang in beeld te brengen via een plan van aanpak, een businesscase, in 
ieder geval een uitgewerkt plan waarmee inzichtelijk wordt wat de effecten zijn en welke keuzes er 
gemaakt moeten worden. Wij hechten er ook aan dat het college dat op enig moment in 2012 terug 
rapporteert aan de raad zodat wij dat nog een keer met elkaar kunnen delen. 
Voorzitter, ik wil het college danken voor de medewerking als het gaat om de dekking want ook die is 
niet onbelangrijk. Je kunt wel een motie uitspreken met een wens maar hij moet ook nog financieel 
gedekt zijn waarvoor onze dank. 
Voorzitter, dat betekent niet dat de PvdA gelukkig is met de bezuinigingen. Wij hebben daar niet voor 
niets de alternatieve begroting voor ontwikkeld maar wij respecteren ook de keuzes die gemaakt 
worden door andere partijen hoewel dat niet de onze zouden zijn geweest maar dat hoort nu 
eenmaal bij politiek bedrijven. 
Voorzitter, wij hopen dat beide instellingen hier gebruik van maken in de meest positieve zin mogelijk. 
Wij sluiten af in relatie tot deze motie door op te merken dat ongeveer hetzelfde geldt voor de 
onderwijsbegeleidingsgelden. Ook daar zijn we erg tevreden over dat CDA en ChristenUnie enigszins 
in de lijn met ons verzamelamendement het initiatief hebben genomen om ook daar verzachtende 
maatregelen te treffen zodat er ook op dat vlak een ingroeiperiode is waardoor het onderwijsveld kan 
wennen aan de nieuwe situatie. 
Voorzitter, wij hopen op een brede steun voor deze motie ten goede aan beide instellingen. 
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De voorzitter: de griffier heeft het idee dat hij nog een oude versie van de motie heeft. Heeft iemand 
nog een nieuwe versie want volgens de griffier staan er andere bedragen in. 
 
Erik van Esterik: de goede bedragen zijn tweemaal € 105.000,--. 
 
Wethouder Gera Helling: dank u voorzitter. Er zijn een paar goede dingen gebeurd naar aanleiding 
van gisteren. Het is prettig dat we kunnen constateren dat voor zover ik heb begrepen de hele raad 
hier achter staat om toch verzachtende omstandigheden te creëren om de overgang naar de 
bezuinigingen te realiseren en dat dit gebaseerd moet zijn op een goed businessplan. Ik ga in overleg 
met zowel bibliotheek als muziekschool om tot een goed businessplan te komen en op basis daarvan 
kijken we hoe we dat met elkaar gaan invullen. Ik denk dat wij dit een prima motie vinden. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Ik heb nog een punt van de heer Noltes. Oud punt 1 
bij Werk en Inkomen blijft er in en wordt waarschijnlijk nieuw punt 10 of 20. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik heb nog een klein puntje van gisteren waarop ik wil 
terugkomen, namelijk de E-laadpalen. Daarover hebben we het met de wethouder gehad in het kader 
van de duurzaamheid. De wethouder zou bellen maar ik kan hem die moeite besparen. Ik kan de 
wethouder mededelen dat ik gelijk heb. De E-laadpalen zijn een voorbeeld van duurzaamheid in 
plaats van fijne klodders fijn stof op het wegdek gooien en daar kunnen we trots op zijn door echt iets 
doen aan duurzaamheid. 
We hadden al een E-laadpaal op de markt in Breukelen. Er is inmiddels een laadpaal aangevraagd 
op het Harmonieplein in Maarssen en in Loenen de Rijksstraatweg en de Endehovenlaan 1, het 
gemeentehuis van onze gemeente. Morgen krijgt u daarbij het akkoord van de Stichting E-laad dat 
die plekken technisch in orde bevonden zijn en u mag in totaal zes gratis E-laadpalen in deze 
gemeente plaatsen. Het was dus al in werking gezet en de wethouder heeft er nog twee te gaan.   
In het kader van de heroverwegingen hebben we als Groep Frank van Liempdt DVV nog een motie 
ingediend. Ook een beetje naar aanleiding van de motie over de millenniumgemeente. Wij hebben 
gekeken hoe het zit met de subsidiesystematiek. Het blijkt dat we in Stichtse Vecht nog met drie 
systemen werken, van Maarssen, van Breukelen en van Loenen.  
In die van Maarssen staat heel duidelijk dat wij slechts activiteiten subsidiëren die georganiseerd zijn 
door een aanvrager die gevestigd is in onze gemeente en dat het prestaties en activiteiten betreft die 
aantoonbaar aan onze inwoners ten goede “kunnen” komen. Wij zijn van mening dat subsidies die de 
gemeentegrenzen overstijgen. We geven een voorbeeld: waterputten slaan in Afrika, hulp voor een 
tsunami enz. Dit moet particulier initiatief zijn. Als er een collectant aan de deur komt. Bij mij staat er 
een potje met twee euro muntjes en vijf euro briefjes. Als die collectant de moeite neemt om langs 
mijn deur te gaan krijgt hij die. Wij vinden niet dat dit een gemeentelijke taak hoort te zijn en vandaar 
dat we een motie ingediend hebben dat startende vanaf het nieuwe jaar ook deze gemeente, zeker in 
het kader van bezuinigingen op onze eigen welzijnsorganisaties, op onze eigen instellingen, dat wij 
het niet kunnen verkopen dat we gemeentegeld gebruiken in deze tijden om aan doelen te geven die 
buiten onze gemeentegrenzen gaan en vandaar dat ik daar een motie over ingediend heb. 
 
Motie 8 (Groep Frank van Liempdt): Subsidieverstrekking 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 december 2011, 
 
overwegende dat: 
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• in deze tijd van bezuinigingen, waarin ook onze lokale vrijwilligers geraakt worden; 
• het niet verkoopbaar is dat je als gemeente instellingen subsidieert die doelstellingen hebben die 

de gemeentegrens overstijgen; 
• we als gemeente een heldere en duidelijke lijn dienen te trekken; 
 
 
draagt het college op: 
 
- om slechts die activiteiten te subsidiëren die georganiseerd zijn door een aanvrager die 

gevestigd is in de gemeente Stichtse Vecht en het prestaties/activiteiten betreft die aantoonbaar 
aan inwoners van onze gemeente ten goede (kunnen) komen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: volgens mij hebben we nu alle openstaande punten behandeld en kan worden 
overgegaan tot een laatste reactie van het college. Daarna kunnen we de amendementen en moties 
behandelen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Ik had navraag gedaan en ik kan inderdaad uw verhaal 
bevestigen. Er is dus alle aanleiding om gezamenlijk een traantje weg te pinken. 
 
De voorzitter: even over uw motie, heer Van Liempdt, naar aanleiding van de wereldbokaal in het 
kader van de Millenniumgemeente. Het college ontraadt deze motie. Het gaat om een initiatief dat is 
ontstaan in de voormalige gemeente Breukelen voor een gering bedrag van € 2.000,--. Dat wordt 
uiteindelijk besteed aan een project en dat is veel meer dan simpel dat bedrag. Daar gaat namelijk 
iets aan vooraf. Daarbij komen allerlei verschillende partijen en mensen uit onze gemeente samen 
want het is inmiddels een initiatief geworden van de gemeente Stichtse Vecht die zich ook 
bezighouden buiten onze grenzen met ontwikkelingssamenwerking. Wij menen in het licht van het feit 
dat we als gemeente onderdeel willen zijn, Millenniumgemeente, en dat we ook een bredere 
verantwoordelijkheid hebben die ook door onze inwoners gezien wordt dat het een goede manier is 
met een klein bedrag om dat ook zichtbaar te maken en die contacten te onderhouden en die prijs te 
blijven uitreiken. 
Wij ontraden dus deze motie. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Het ging mij niet specifiek om die prijs die is uitgereikt. Het gaat 
mij erom dat de gemeente in deze tijd de eigen mensen en organisaties kort en dat moet helaas in 
deze tijd het niet kan maken om buiten de gemeentegrenzen wel subsidies uit te delen. Als je dat bij 
één doet, hoe zeg je dan tegen de volgende nee? Er is dan namelijk geen duidelijke en heldere lijn 
die je trekt. Volgend jaar is weer iets ergs gebeurt en dan komt giro 555. Dan gaan we als raad 
bepalen we gaan een euro per inwoner doen. Dat is niet onze taak. Dat is een particuliere taak die uit 
jezelf moet komen en niet van het geld van de inwoners. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Voor een groot deel kan ik de redenatie van de heer Van Liempdt 
volgen maar gedane zaken nemen geen keer. Ik zou het college echter wel willen verzoeken dat als 
we dit in de toekomst weer willen doen om daar inderdaad nog een keer over na te denken in het 
kader van alle argumenten die de heer Van Liempt zonet genoemd heeft en ook de argumenten die 

 Pagina 11 van 29

 



 

het college een aantal maanden geleden heeft gebruikt om een groot Maarssen evenement niet door 
te laten gaan of in ieder geval niet te subsidiëren. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Ook ik kan de redenering van de heer Van Liempdt volgen maar ik 
ben het er niet mee eens. Ik vind dat juist ook in moeilijke tijden wij ook een beroep kunnen doen op 
de Maarssense gemeenschap om oog te hebben voor de nood die er is in de Derde Wereld. Het is 
verheugend om te zien dat er tal van particuliere initiatieven zijn van mensen die zich daarvoor 
inzetten. Het past ook wonderwel in het millenniumbeleid wat in het coalitieprogramma is 
opgenomen. Ondanks het feit dat ik de motie van de heer Van Liempdt nog niet gezien heb, ben ik er 
faliekant op tegen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Het wordt steeds duidelijker dat we met kracht aan de 
millenniumgemeente moeten werken. Het basispakket dat we in 2012 gaan aannemen voorziet in 
een stappenplan van hoe je dat organiseert, wat voor activiteiten onderneem je, wat voor draagvlak 
ga je ervoor verwerven. Ik denk ook dat er nog een politiek draagvlak te verwerven is en dat past 
mooi in het stappenplan en de communicatie daarover. Nu blijkt dat er toch een misverstand is want 
ook als je dit doet die raakvlakken hebben met andere wereldburgers buiten deze gemeente, kan het 
ook positieve effecten hebben voor de eigen inwoners. 
Je ziet dat andere gemeenten bijvoorbeeld bezig zijn met een jeugdraad in de eigen gemeente maar 
hoe organiseer je lokale democratie in een ontwikkelingsland. Zo kun je over en weer van elkaar 
leren. Je ziet projecten op het gebied van duurzame energie. Andere landen zijn bijvoorbeeld veel 
verder met zongericht verkavelen en daar kunnen wij ook van leren. Als we die organisaties steunen 
die die kennis naar ons toe halen, hebben wij daar winst bij. Ik kan mij voorstellen dat zelfs de heer 
Van Liempdt nog helemaal enthousiast wordt. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik denk juist van niet want als je het een doet moet je het 
volgende ook doen. Waar stopt het. U kunt wel zeggen dat we in een derdewereldland democratie 
moeten organiseren. Laten we het eerst in Stichtse Vecht regelen. Laten we vooral binnen onze 
gemeentegrenzen kijken. Daar zijn we voor gekozen. Andere mensen zijn gekozen om in een 
derdewereldland daar dingen voor elkaar te krijgen. Daar zijn wij niet voor en zeker niet met het geld 
van onze inwoners. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. De heer Van Liempdt had een heel concrete vraag: waar stopt 
het. Ik kan mij herinneren dat toen we hiermee bezig waren in Breukelen er ook zo'n vraag 
langskwam. Toen ging het ook over geld en de bandbreedte die we als gemeente kunnen doen en 
dat het alles omvat tussen nul euro en de totale begroting. Dat heb ik toen uitgelegd en dat werd toen 
begrepen. We zijn met z'n allen wereldburgers. We zitten hier niet op een eiland. 
 
Frank van Liempdt: daar zijn we voor gekozen om deze gemeente te besturen en niet de lokale 
democratie in een derdewereldland hoe nobel het ook is. Geef dan aan de deur of aan een collectant 
en daar zijn andere organisaties voor om dat te regelen maar niet de gemeenteraad van Stichtse 
Vecht. 
 
Cock van der Kaaij: het is een interessante gedachte om de gemeente wel als eiland te beschouwen. 
Dan ontvangen we geen geld meer uit het Gemeentefonds. We sluiten ons af van de waterleiding, 
het elektriciteitsnet enzovoort en we gaan autarkisch deze gemeente inrichten. Dat gaat niet goed. 
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De voorzitter: er ontstaat een verkeerde veronderstelling namelijk dat we bij elke actie die er is daar 
een bedrag voor voteren. Dat hebben wij niet gedaan. Het college heeft wel een particulier initiatief 
op het gemeentehuis om in te zamelen bij acties gesteund maar niet bedragen waar we het hier over 
hebben. Dit is een initiatief dat er al was en wat we willen koesteren. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter, daar gaat mijn motie niet over, over dit initiatief. Mijn motie gaat over: 
hoe moeten we in Stichtse Vecht omgaan met verzoeken die de gemeentegrenzen overschrijden. 
 
De voorzitter: dan is uw motie overbodig omdat dat niet gebeurt en mocht de raad wat anders 
wensen is dat een discussie in het kader van het plan van de millenniumgemeente. 
 
Frank van Liempdt: dat ben ik gedeeltelijk met u eens maar aangezien de met drie subsidiesystemen 
werken kan het volgens de subsidiesystematiek van Breukelen wel gebeuren. Als je een aanvraag 
doet vanuit Breukelen kan die aanvraag op basis van de systematiek goedgekeurd worden en 
vandaar deze motie. 
 
De voorzitter: ik begin met motie 1 van GroenLinks. Het college heeft deze motie overgenomen. 
Wenst de heer Paul de motie in stemming te brengen of trekt hij hem in na het overnemen door het 
college?  
 
Piet Paul: ik wil dat de motie in stemming wordt gebracht. 
 
De voorzitter: brengt motie 1 in stemming. Na stemming blijkt dat de motie is aangenomen met 29 
stemmen voor en 1 stem tegen. Tegen de motie stemt de Groep Frank van Liempt DVV. 
Vervolgens wordt motie 2 in stemming gebracht. Het college heeft deze motie ontraden. Na 
stemming blijkt dat de motie is verworpen met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor de motie 
stemmen de fracties van PvdA, Maarssen 2000, GroenLinks en Groep Frank van Liempdt DVV. 
Vervolgens wordt motie 3 in stemming gebracht. Het college neemt deze motie over. 
 
Ron Druppers: voorzitter. Ik ben toch wat in verwarring over de vraag of te stemmen per fractie of per 
persoon. Volgens mij zijn er meer dan negen personen aanwezig die voor die motie willen stemmen 
en zijn de vingers van de fractievoorzitters geteld. 
 
De voorzitter: nee, de vingers zijn geteld van alle fractieleden die hun vinger omhoog hebben gedaan 
en de griffier telt vervolgens de stemmen. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Wij vinden deze motie belangrijk en goed. Nu er is afgesproken om 
extra geld te stoppen, zij het incidenteel, in de muziekschool en de bibliotheek, is het van belang dat 
ook de kleine kernen worden betrokken bij het plan om voortzetting te geven aan het bibliotheekwerk 
in de Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter: ik breng de motie in stemming. Na stemming blijkt dat de motie unaniem is 
aangenomen. 
Vervolgens wordt motie 4 aan de orde gesteld. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Deze motie is vervallen omdat die is vervangen door de 
gezamenlijke motie. 
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De voorzitter: motie 4 is vervallen en straks breng ik de gezamenlijke motie in stemming. 
Vervolgens wordt motie 5 aan de orde gesteld. 
 
Frank van Liempdt: voorzitter. In de motie staat verwoord dat als er geen besluit zou komen over de 
muziekschool. Dan zou het bij deze € 50.000,-- blijven. Derhalve kan ik de motie intrekken. 
 
De voorzitter: dank u wel. Dan kom ik bij motie 7. Deze motie is door het college overgenomen. Na 
stemming blijkt dat de motie met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen. Tegen de 
motie stemmen de fracties van Maarssen 2000 en Groep Frank van Liempdt DVV. 
Heeft u inmiddels motie 8 op uw tafel ontvangen? Dan geef ik even een leespauze. 
Na de leespauze wordt de motie in stemming gebracht. Na stemming blijkt dat de motie is verworpen 
met 5 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor de motie stemmen de fracties van Maarssen  2000 
en de Groep Frank van Liempdt DVV. 
Vervolgens wordt motie 9 aan de orde gesteld. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Stemverklaring motie Geleidelijke invoering bezuinigingen bibliotheek 
en muziekschool. Het Vechtse Verbond is blij dat de partijen in de raad meer tot elkaar zijn gekomen. 
Iedere partij heeft er op zijn eigen wijze aan bijgedragen voor of achter de schermen. Wij willen niet 
ontkennen dat het een gevecht was en beamen dat elke partij zo zijn eigen speerpunten heeft zoals 
ook Het Vechtse Verbond. Ook Het Vechtse Verbond wil niet bezuinigen maar de financiële middelen 
zijn schaars en de raad en het college behoren met deze middelen zorgvuldig om te gaan.  
De raad en het college hebben beide eigen taken. De raad stuurt aan op concrete programma's op 
korte, midden en lange termijn. Door bij de heroverweging te veel financieel op korte termijn te willen 
sturen vanuit de raad zat de raad te dicht bij het bestuurlijk domein van het college van B & W terwijl 
het domein van de raad is: het vaststellen van beleidskaders en het controleren van de uitvoering van 
het beleid en van de bereikte resultaten. 
Op de valreep van het jaar is er meer balans tussen de partijen in de raad en dat is goed. Toch een 
positieve start voor het nieuwe jaar 2012. Het Vechtse Verbond zal de motie Geleidelijke invoering 
bezuinigingen muziekschool een bibliotheek dan ook steunen. 
 
Ron Druppers: voorzitter. Gezien het feit dat de motie unaniem is ondertekend zal hij ook unaniem 
ondersteund worden.  
 
De voorzitter: dan stel ik vast dat uw gezamenlijke motie is aangenomen. 
Dan komen we nu aan de amendementen. Allereerst amendement 1. Het college heeft aangegeven 
om dit amendement over te nemen. 
Vervolgens wordt het amendement in stemming gebracht. Na stemming blijkt dat het amendement 
unaniem is aangenomen. 
Vervolgens amendement 2. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Wij willen dit amendement intrekken. Niet omdat wij er niet meer 
achter staan maar omdat wij denken dat die niet op een meerderheid kan rekenen en ook enigszins 
is achterhaald gezien de discussie rondom de gezamenlijke motie die tot een gezamenlijk standpunt 
heeft geleid. Dat betekent onlosmakelijk dat wij dit amendement intrekken. 
 
De voorzitter: nu kom ik bij het raadsvoorstel Strategische heroverweging. Wenst iemand nog een 
stemverklaring af te geven? 
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Erik van Esterik: dank u voorzitter. De PvdA zal tegen het raadsvoorstel stemmen ondanks dat er 
misschien wel voor 90% voorstellen in staan die wij best kunnen delen en wij ook de ambitie en de 
doelstelling delen van de strategische heroverweging. Het bevat echter een aantal ingrijpende 
voorstellen waarvoor wij een alternatief hebben geformuleerd met een zestal andere fracties. Dat 
noodzaakt ons om tegen dit voorstel te stemmen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Duurzaam Stichtse Vecht kan zich ook voor 90% in de 
voorstellen vinden en dat leidt tot de conclusie dat er voor het voorstel zal worden gestemd. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik ben het niet met de heer Van der Kaaij eens en voor 100% eens 
met de heer Van Esterik. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook GroenLinks is het voor een groot deel eens met de voorstellen maar 
omdat we grote bezwaren hebben tegen een aantal moeilijke maatregelen die we niet willen, 
stemmen we tegen het voorstel. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Wij zijn voor 99,9% akkoord met het voorstel. Echter, wat ons betreft 
hoeft het onderzoek naar het crematorium geen doorgang te vinden. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Wij steunen de strategische heroverweging en we zijn ook blij met 
de extra mogelijkheden die er nu zijn voor de onderwijsbegeleiding en gezamenlijk voor de 
bibliotheek en de muziekschool. 
 
De voorzitter brengt het geamendeerde raadsvoorstel Strategische heroverweging in stemming. Na 
stemming blijkt dat het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Tegen 
het voorstel stemden de fracties van PvdA, Maarssen 2000, GroenLinks en Groep Frank van 
Liempdt. 
Ik wil u allen feliciteren met het gezamenlijke initiatief dat gisteren tot stand is gekomen en dat u tot 
unanimiteit bent gekomen want dat geeft veel vertrouwen voor volgend jaar waarin we waarschijnlijk 
ook wel weer een aantal moeilijke dingen met elkaar te doen hebben. 
 
18. Belastingverordeningen 2012 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. Zoals aangekondigd gaan wij een amendement indienen op dit 
raadsvoorstel. De parkeerbelasting in Breukelen is ooit in het leven geroepen primair ter regulering 
van de parkeerdruk, dus om ervoor te zorgen dat er altijd een plaats is om te parkeren en niet primair 
als inkomstenbron voor de gemeente hoewel hij daar natuurlijk nu absoluut voor dient. Vandaar dat 
wij dit amendement hebben voorgesteld samen met Het Vechtse Verbond. 
Het besluit luidt: de Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2012 
parkeertarieven in de gemeente Stichtse Vecht, deel I te handhaven op hetzelfde niveau als in 2011. 
Dat betekent dus per saldo dat de parkeertarieven voor de parkeermeters gelijk blijven. 
 
Amendement 3 (VVD en Het Vechtse Verbond): Parkeerbelasting 
 
Agendapunt 18: Belastingverordening 2012 
 
Overwegende dat: 
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• de Verordening Parkeerbelasting 2012 uitgaat van een stijging van de tarieven voor betaling bij 
een parkeerautomaat in Breukelen met 8%, 

• deze parkeerbelasting met name bedoeld is ter regulering van de parkeerdruk en niet zozeer als 
inkomstenbron van de gemeente; 

• de parkeerbelasting op dit moment al meer dan kostendekkend is; 
 
besluit: 
 
• de Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2012 parkeertarieven in de 

gemeente Stichtse Vecht, deel I te handhaven op hetzelfde niveau als in 2011. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. We hadden nog wat tegoed van de heer Masteling, namelijk het 
financiële effect en de dekking. 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. Dat is inderdaad een vraag die gisteren is gesteld. De 8% gaat 
voor 2012 rondom de € 10.000,-- opleveren. Echter, bij het vaststellen van de begroting 2012 is een 
bedrag opgenomen van 2,5% voor stijging van de tarieven. Daarvoor is nu geen specifieke dekking 
aangegeven omdat wij van mening zijn dat dit bedrag dermate laag is dat we ervan uitgaan dat het 
college daar best een oplossing voor weet te vinden. De financiële consequenties hiervan ten 
opzichte van de begroting 2012 zijn € 2.500,--. Als we dit wel zouden invoeren, zo dit een extra zijn 
van € 7.500,-- voor 2012. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. We gaan hier geen principiële discussie over voeren maar ik vind 
dit wel een verkeerd signaal, zeker van de grootste partij en van de partij die van dezelfde kleur is als 
de portefeuillehouder financiën om te zeggen, we dienen een voorstel in en het bedrag is beperkt dus 
we hoeven er geen dekking bij te geven. Ik vind dat principieel niet verstandig want de volgende keer 
is dat € 5.000,-- en de keer daarop € 12.000,--. 
 
Wim van den Bosch: ten opzichte van honderd miljoen is dit peanuts. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik kan de gedachtegang van de heer Van Esterik en van de heer 
Masteling goed volgen. Ik hoop alleen dat de heer Masteling als wij met een zodanig voorstel komen 
hij hier ook even aan herinnert. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Dat was precies waarmee ik wilde afsluiten. Als er vervolgens een 
activiteit zich aanbiedt die € 2.500,-- kost, moeten we daar dus niet moeilijk over doen gezien de 
financiële situatie van de gemeente want het college lost dat blijkbaar wel op. 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. Als u het heel formeel bekijkt, heeft het college voorgesteld met 
de begroting 2012 om de tarieven met 2% te laten stijgen. Dat is niet mogelijk voor de 
parkeertarieven en vandaar dat dit een ander punt is. Het is niet mogelijk om die met 2% te laten 
stijgen want het minimale tarief dat je in de parkeerautomaten in Breukelen moet gooien is € 0,20 en 
daarvoor mag je dan 14 minuten parkeren. Het was dus niet praktisch uitvoerbaar wat we met elkaar 
hebben vastgesteld bij de begroting 2012. Toen heeft het college voorgesteld om in plaats van 2% 
8% te verhogen en daarvan zeggen wij dus nu: in plaats van 2% 0% verhogen omdat die 2% niet 
praktisch uitvoerbaar is. Dat is eigenlijk de achtergrond en we staan uiteraard tegenover elk voorstel 
in de toekomst welwillend maar dit is een heel specifiek punt. 
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Jaap Rehbock: dank u voorzitter. Ik hoop dat het voorstel het niet zal halen. Het is misschien beter 
voor de heer Masteling dat hij een toezegging krijgt van de wethouder dat hij in 2013 niet over een 
verhoging begint, behalve over een inflatiecorrectie als dat technisch gesproken mogelijk is. 
 
Frank Masteling: dat is nu juist het probleem. Dat kan niet. Daarom wordt het nu verhoogd met 8% 
omdat je niet met 2% kunt verhogen. Dat kan dus volgend jaar ook niet. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. Ik ben faliekant tegen het betaald parkeren en met mij in het 
verleden nog een aantal anderen. Ik heb een motie ingediend met ongeveer dezelfde tekst maar met 
andere doelen. De parkeerbelasting is met name bedoeld ter regulering van de parkeerdruk en niet 
als inkomstenbron van de gemeente. Als we constateren dat in andere delen van de gemeente de 
parkeerdruk wordt gereguleerd zonder het instrument betaald parkeren en het leven al duur genoeg 
is voor inwoners. Wij zijn echter van mening dat de automobilist geen melkkoe mag zijn voor de 
gemeente. Ik ben heel content om te horen dat de heer Masteling zei dat hij in de toekomst 
welwillend tegenover elk voorstel staat. Ook de opmerking van de heer Van den Bosch van wat is 
€ 2.500,-- op een begroting van honderd miljoen. 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. Ik heb gezegd dat wij in principe tegenover elk voorstel welwillend 
staan maar dat we alle voorstellen op hun merites zullen beoordelen. Dat wordt nu enigszins uit zijn 
verband gerukt. 
 
Frank van Liempdt: dank u voorzitter. U zei dat u welwillend tegenover elk voorstel zou staan. Ik heb 
de motie iets aangepast. Ik heb in het verleden gevraagd wat de parkeerbelasting in Breukelen nu 
oplevert en of dat niet anders kan. De exacte cijfers heb ik eigenlijk nooit ontvangen. 
 
Frank Masteling: de exacte cijfers zitten bij de stukken die zijn verstrekt aan de raad. Dat is 
€ 186.000,--. 
 
Frank van Liempdt: er zijn natuurlijk ook kosten mee gemoeid. Ik heb de motie iets aangepast. Ik 
verzoek het college om de parkeertarieven in de gemeente Stichtse Vecht af te schaffen en daarvan 
wil ik maken ´volgend jaar´ af te schaffen. Dat betekent dat ik het college een jaar de tijd geef om 
over andere dingen na te denken dan betaald parkeren want betaald parkeren is een groot gevaar. 
Dat breidt zich als je niet even oplet als een olievlek uit over onze gemeente en daarmee zullen een 
aantal ondernemers in de knel komen. Kijk naar de situatie in Maarssen daar waar twee winkelcentra 
eigen gebied zijn. De gemeente kan daar dus niet betaald parkeren invoeren. Dat betekent dat de 
winkeliers die op gemeentegrond hun klandizie en hun auto moeten parkeren reddeloos zijn verloren 
als betaald parkeren verder gaat. Bovendien ben ik principieel tegenstander van betaald parkeren. 
Vandaar deze motie. 
 
Motie 6 (Groep Frank van Liempdt DVV): Parkeerbelasting  
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 december 2011, 
 
overwegende dat: 
• de Verordening Parkeerbelasting 2012 uitgaat van een stijging van de tarieven voor betaling bij 

een parkeerautomaat in Breukelen met 8%; 
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• deze parkeerbelasting met name is bedoeld 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 volgend jaar af te schaffen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: vindt u het goed als u dat zelf even aanpast zodat we het niet opnieuw hoeven te 
kopiëren? 
 
Frank van Liempdt: dat is prima. 
 
Wim van den Bosch: de heer Van Liempdt zegt pas volgend jaar? 
 
Frank van Liempdt: ik verlang niet van het college dat het dit jaar al ingaat want dat gaat niet maar 
het jaar daarop kan het college het wel invoeren, dus met ingang van 2013. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Allereerst wil ik opmerken richting de heer Van Liempdt dat we het 
hier niet hebben over parkeerbeleid maar over de verordening met de tarieven. Als we het beleid ter 
discussie willen stellen moet dat apart worden geagendeerd. 
 
Frank van Liempdt: als je de parkeertarieven op nul zet is dat geen betaald parkeren meer en dan 
ben ik ook tevreden. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Wellicht kan de portefeuillehouder financiën dit zo meteen 
bevestigen maar ik meen mij te herinneren ter onderbouwing van het voorstel dat dit een correctie is 
over een groot aantal jaren waarin de tarieven niet verhoogd konden worden vanwege die 
afrondingsverschillen. Dus wij maken hier in feite een inhaalslagje van 8%. Ik begrijp van mijn 
buurman dat in het verleden € 100.000,-- netto de opbrengst was van de parkeerbelasting tegenover      
€ 186.000,-- aan inkomsten. Die kosten stijgen vanzelfsprekend ook en dat moet dus ergens worden 
gecompenseerd want anders zijn we een dief van de eigen portemonnee. 
We hebben geen behoefte om de discussie te starten anders dan dat we het eens zijn met de 8% 
want dat is reëel ter compensatie van de inflatie en het klinkt inderdaad niet vriendelijk dat je de 
tarieven met 8% moet verhogen maar dat is altijd zo met parkeerbelastingen, het gaat met afgeronde 
bedragen. Absoluut gezien is het bedrag van die 8% niet al te veel. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Met een beetje geluk zit er een samenhang tussen verordening 
en beleid en kom je er dus toch over te spreken. Deze 8% is geen vorm van autootje pesten. De auto 
is erg handig en mobiliteit is vaak een gewenst iets maar de automobilist is dader en slachtoffer van 
zaken als geluid, vervuiling en ongelukken. Dat je daar beleid op voert is dus een goed idee. De heer 
Van Esterik meldde al dat de heer Masteling en de portefeuillehouder financiën dezelfde kleur 
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hadden maar die wethouder heeft ook de kleur van de duurzaamheid. Daar moet hij dus ook iets mee 
doen.  
Er zit ook nog in de pijplijn een parkeervisie die we gaan opstellen. Wat dat betreft staat er iets 
interessants in het amendement van de VVD, namelijk dat de parkeerbelasting op dit moment al 
meer dan kostendekkend is. Ik leid daaruit af dat kostendekkendheid een uitgangspunt gaat worden 
voor de parkeertarieven. Dat kan hele interessante ontwikkelingen gaan geven want er worden op dit 
moment parkeerplaatsen aangelegd op kosten van de gemeenschap en als we dat kostendekkend 
gaan doen op dezelfde manier als we de leges van rijbewijzen berekenen, gaan we het over heel 
andere percentages hebben en daar ben ik best wel voor. Op die manier kan ik wel meegaan met dit 
verhaal en het is ook een goed uitgangspunt dat wethouder De Groene mee kan nemen in zijn nog 
op te stellen parkeervisie. 
Voor de kortere en wellicht ook voor de langere termijn voor de heer De Groene een differentiatie 
naar uitstoot, brandstofsoort en gewicht. Dat komt weer tegemoet aan allerlei duurzaamheidcriteria 
en aan de heer Van Liempdt. Want in zijn grote pleidooien voor de E-laadpalen kun je meteen de E-
auto gratis laten parkeren en dan zie ik alweer een win-win situatie. Maar vooralsnog tegen de motie. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. We weten dat het over de parkeerbelasting gaat. We hebben echter 
in ons verkiezingsprogramma gezegd dat we tegen betaald parkeren zijn, niet alleen in Maarssen 
maar in heel Stichtse Vecht. Het verhogen van een parkeerbelasting met 8%, daar zijn we dus 
helemaal tegen. U kunt denk ik het komende jaar een voorstel verwachten van Maarssen 2000 en 
Groep Frank van Liempdt DVV waardoor het betaald parkeren in geheel Stichtse Vecht naar nul 
wordt teruggebracht. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Streekbelangen is altijd tegen betaald parkeren geweest, met name 
omdat de kern Breukelen de enige kern was waar betaald parkeren op van toepassing was. Wij 
denken gevoelsmatig dat de motie van de Groep Frank van Liempdt fantastisch is maar je moet daar 
het hele financiële plaatje achter zien. Daarom wachten wij even met ons oordeel totdat we gehoord 
hebben wat de wethouder hiervan vindt en dan komen we daar in de tweede termijn op terug. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Allereerst de motie van de heer Van Liempdt. Ik meen me te 
herinneren dat in het coalitieprogramma staat dat er geen parkeerbelasting wordt ingevoerd in 
Stichtse Vecht met uitzondering van waar we het in het amendement van de VVD over hebben. Het 
doel ervan is niet om belasting te heffen maar om de parkeerdruk te reguleren in het centrum van 
Breukelen. De motie van de heer Van Liempdt lijkt mij volstrekt overbodig want er is geen sprake van 
dat er een parkeerbelasting wordt ingevoerd in Stichtse Vecht en als die niet wordt ingevoerd, hoeft 
die ook niet afgeschaft te worden. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Wij zijn op dit moment bezig om allerlei dingen te harmoniseren. 
Vindt de heer Boogerd dat de manier waarop wij in Maarssen en Loenen het parkeren beheren - 
ervoor zorgen dat iedereen een parkeerplek heeft die er een nodig heeft - dat we dat helemaal 
verkeerd doen of doen we het daar goed en waar is Breukelen dan anders in dan Maarssen of 
Loenen? 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Het probleem is opgelost als het nieuwe gemeentehuis gaat komen 
op dat parkeerterrein. 
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Jan Boogerd: dank u voorzitter. In Maarssen was het altijd een goede gewoonte om geen 
parkeerbelasting te heffen en het lijkt mij een goede zaak om dat te continueren. Mij zijn geen grote 
problemen bekend in Loenen of Maarssen wat het parkeren betreft. 
Wat betreft het amendement van de VVD: wij begrijpen de intentie van die motie maar een 
amendement dient te zijn voorzien van een goede dekking en voor € 2.500,-- kun je best een goede 
dekking bedenken. Als we kijken naar het meerjarenperspectief is er nog een overschot van 
€ 23.000,--. Hiernaar wil ik de dames en heren van de fractie van de VVD verwijzen. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. Ik hoorde dat er in het coalitieakkoord staat dat we niets willen 
met betaald parkeren? Volgens mij staat dat er niet in. 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. In het coalitieakkoord staat dat we de status quo hanteren van 
betaald parkeren dus geen nieuw betaald parkeren waar het nu niet is en geen afschaffing van de 
plaatsen waar het nu wel is ingevoerd. Overigens staat de VVD daar ook volledig achter. We zijn in 
het algemeen tegenstanders van betaald parkeren maar in Breukelen werkt dit regulerend en dat is 
de reden dat we het nu niet direct willen afschaffen maar we vinden ook dat we die tarieven nu niet 
verder moeten verhogen. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Het CDA vindt dat er al te veel woorden aan zijn besteed. In 
combinatie met het feit dat er geen dekking voor is zijn wij ook tegen het amendement van de VVD. 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. Als er wel een dekking wordt aangegeven, gaat u dan voor 
stemmen? 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Nee. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. GroenLinks is niet tegen parkeerheffingen en we wachten op een 
parkeervisie. Die is heel erg belangrijk. Wij zullen zowel tegen de motie als tegen het amendement 
stemmen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. Ik begin met de motie van de heer Van Liempdt omdat die 
het meest verstrekkend is. In de motie wordt het college verzocht om de parkeertarieven in 2013 af te 
schaffen en er wordt een jaar de tijd gegeven om daar een mooie oplossing voor te vinden. Het 
college is daar geen voorstander van want dan moeten we de discussie die we zonet redelijk 
succesvol hebben afgesloten over de strategische heroverweging weer openen en dat lijkt me geen 
goed plan. Op financiële gronden ontraad ik dit voorstel. Wij kunnen ons dat niet veroorloven. Het 
slaat een gat in de begroting van € 185.000,-- structureel en het lijkt ons dus uitermate onverstandig 
om deze motie aan te nemen. 
Wat betreft het amendement van de VVD en Het Vechtse Verbond: het rare van de parkeertarieven 
is dat je ze kunt verhogen met 8% als je de meters met een muntje teruggedraaide of je moest de 
tarieven verhogen met 25% omdat die meters nu eenmaal een bepaald soort munt aan kunnen. In 
alle gevallen is de verhoging groter dan de begroting heeft aangegeven ten aanzien van de 
indexering. De heer Van Esterik heeft eerder aangegeven dat er een groot aantal jaren niet zou zijn 
geïndexeerd. Ik heb andere aanwijzingen hoewel ik niet precies weet hoeveel jaren. Ik heb begrepen 
twee jaar. Het is niet onze bedoeling om met de parkeertarieven meer te gaan binnenhalen dan we 
hebben begroot. Of je doet nul of je doet 8% 
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Wim van den Bosch: voorzitter, je kunt ook een aantal parkeermeters weghalen want dat geeft 
hetzelfde resultaat. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. We hebben het hier ongeveer over € 2.500,-- op jaarbasis. 
Er is gezegd dat er geen dekking is aangegeven. De ChristenUnie heeft aangegeven dat dit bedrag 
zou kunnen worden gehaald uit het overschot in de meerjarenraming. Het college staat sympathiek 
tegenover het voorstel van de VVD. Wij stellen voor om analoog aan de besluitvorming zojuist over 
een motie aangaande de stresstest waar € 4.000,-- in feite beschikbaar is gesteld om de dekking 
hiervan te regelen bij de bestuursrapportage. Het college adviseert om dit amendement over te 
nemen. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Ik bewonder de lenigheid van het college maar u heeft niet voor 
niets voorgesteld om de tarieven met 8% te verhogen. Als we nu niet indexeren, doen we het voor 
drie jaar niet. U zegt zonder argumenten dat we wel sympathiek staan tegenover het amendement en 
dat we het overnemen. 
 
Wethouder Piet Ploeg: dank u voorzitter. De heer Van Esterik gaf aan dat ik wel heel makkelijk over 
de onderbouwing heen stapte maar die 8 of 25 procent heeft niets met lenigheid te maken. Het is 
ofwel een verhoging van 8% ofwel een verhoging van 25%. 8% is veel meer als in de begroting 
bedoelt. In de begroting is aangegeven dat wij de tarieven met 2 of 2,5% willen verhogen. De 
begroting is door de raad vastgesteld en de raad heeft geen hogere inkomsten voor de 
parkeertarieven vastgesteld maar ook geen lagere. Er is de keuze tussen 0, 8 of 25 procent. U vindt 
dat geen onderbouwing maar ik stel voor om het komende jaar te kiezen voor 0%. 
 
Erik van Esterik: dank u voorzitter. Op zich is er voor 0, 8 of 25% heel veel te zeggen hoewel 25% 
erg onaantrekkelijk is. Het lastige is dat we volgend jaar voor precies dezelfde discussie staan en het 
jaar daarop ook. Uiteindelijk is het dan 8% van die € 185.000,--. 
 
Wethouder Pieter de Groene: dank u voorzitter. Vanuit het beleidsplan gezien zou ik de motie van de 
heer Van Liempdt liever niet op tafel zien omdat wij niet beleidsmatig praten over parkeren. Dat komt 
volgend jaar in relatie tot de integrale parkeervisie maar ik weet wel zeker dat de andere zaken die de 
heer Van der Kaaij heeft aangegeven zijn buurman niet blij zullen stemmen. 
 
Frank Masteling: dank u voorzitter. Als je het heel formeel bekijkt en twee jaar lang niet verhoogt is 
de maat nog niet vol. Als je die systematiek zou volgen zou je volgend jaar moeten maar dan kunnen 
we weer een discussie hebben of het een principiële is maar als je de systematiek zou doorvoeren 
van twee jaar niet verhogen, ben je in ieder geval dit jaar nog niet aan de beurt voor de verhoging. 
Ik heb van het college begrepen dat zij het amendement zou overnemen. 
 
Erik van Esterik: voorzitter, amendementen kunnen niet worden overgenomen door het college. Want 
het is een wijziging op het besluit en daarover moet de raad een besluit nemen. 
 
De voorzitter: ik breng in stemming motie 6. Na stemming blijkt dat de motie is verworpen met 5 
stemmen voor en 25 stemmen tegen. Voor de motie stemmen de fracties van Maarssen 2000 en 
Groep Frank van Liempdt DVV. 
Vervolgens wordt amendement 3 in stemming gebracht. Na stemming blijkt dat het amendement is 
aangenomen met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Tegen het amendement stemmen de 
fracties van CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en Duurzaam Stichtse Vecht. 
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Vervolgens wordt het geamendeerde voorstel van het college in stemming gebracht. Na stemming 
blijkt dat het voorstel unaniem is aangenomen. 
 
19. Participatieverordening Sociale Zaken 2012 
 
Ingrid Groenewegen: dank u voorzitter. Complimenten voor de wijzigingen die zijn doorgevoerd naar 
aanleiding van de werksessie. Die zijn allemaal keurig verwerkt. Wij zijn daar met name blij mee 
omdat bij de mogelijkheid om externe deskundigheid in te huren het mandaat ligt bij de cliëntenraad. 
Zij kan bepalen welke deskundigheid zij nodig heeft. 
We willen nog een herbevestiging van een toezegging die in de werksessie is gedaan, namelijk dat 
als er punten op het vlak van de Wwb waar de cliëntenraad advies over heeft uitgebracht in de raad 
komen, dat het advies dan ook is bijgevoegd. Dat hoeft niet in de verordening maar we zouden dat 
wel graag toegezegd hebben. 
 
Wethouder Vital van der Horst: dank u voorzitter. Dat kan ik herbevestigen. 
 
De voorzitter: ik breng het voorstel in stemming. Na stemming blijkt dat het voorstel unaniem is 
aangenomen met de aantekening dat de leden Masteling en Portengen bij de stemming tijdelijk niet 
aanwezig waren.  
 
20. Tarievenverordening Kikkerfort 2012 
 
De voorzitter: Ik breng het voorstel in stemming. Na stemming blijkt dat het voorstel unaniem is 
aangenomen. 
 
21. Controleprotocol jaarrekening Stichtse Vecht 
 
De voorzitter: ik breng het voorstel in stemming. Na stemming blijkt dat het voorstel unaniem is 
aangenomen. 
 
22. Wmo-verordening 2012 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Dit is een ongebruikelijke manier om het woord te voeren maar dat 
heeft een reden. Er wordt mij wel eens verweten dat ik zo technisch ben en daarom ga ik het nu wat 
visualiseren. 
Ik citeer: “als iemand niet uitkomt met zijn geld, wordt verwezen naar de mogelijkheid van bijzondere 
bijstand. Voor mensen waar het heffen van een eigen bijdrage echt niet kan, moet de bijzondere 
bijstand gelden. Mensen die geen eigen bijdrage kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de 
bijzondere bijstand. Als mensen in de knel komen, zal gewezen worden op de bijzondere bijstand”. Er 
is gezegd: “oplossingen kunnen worden gezocht in de bijzondere bijstand en de gemeente zorgt voor 
de zwakkeren in de samenleving en zal oplossingen zoeken en naar aanvullende maatregelen kijken 
die niet in deze verordening zitten.” 
Sommigen van u hebben zich wellicht herkend in de uitspraken die in de afgelopen werksessies zijn 
gebezigd. Als iemand vergeten is wie het gezegd heeft, ik heb de namen bij me. 
Voorzitter. Ik ga nog een keer een ultieme poging wagen om te kijken of we in deze raad net zoals 
met de motie die is ingediend gezamenlijk tot iets moois kunnen komen. 
Dirk is 68 jaar, heeft jarenlang gevoetbald in het voetbalelftal van FC Knudde en dat is hem niet even 
gemakkelijk altijd afgegaan. Dirk heeft wat hinder ondervonden en denkt bij zichzelf: ik ga naar het 
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Wmo-loket want ik wil wat voorzieningen hebben. Ik wil graag een wandbeugel hebben, een 
verhoogde toiletzitting, ik wil ook graag wat steunbogen en mijn gebit is ook niet al te best. 
Dirk heeft een AOW uitkering maar hij komt bij het Wmo-loket en daar wordt hem voorgehouden dat 
alles wat hij wil onder algemeen gebruikelijke voorzieningen valt. Dus helaas, voor hem geen Wmo-
vergoeding en voor zijn gebit wordt hij verwezen naar de bijzondere bijstand. 
Maar wat staat er in het stuk? Als er sprake is van een medische indicatie heeft hij wel recht op die 
drie voorzieningen maar voor zijn gebit gaat hij nog steeds naar de bijzondere bijstand. Heb ik geen 
medische indicatie, jammer maar helaas geen voorzieningen voor de Wmo. 
Dirk is niet gauw uit het veld geslagen. Dirk gaat naar Sociale Zaken van de gemeente Stichtse Vecht 
want de wethouder heeft altijd gezegd dat hij recht heeft op bijzondere bijstand. Maar wat blijkt nu: 
ook de bijzondere bijstand wordt afgewezen want er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor 
algemeen gebruikelijke goederen. Wel voor zijn gebit. 
Wat nu, denkt Dirk. Ik kan niet terecht bij de Wmo en ik kan niet terecht bij de bijzondere bijstand. 
Want bij al die twee instanties worden de voorzieningen waarom ik gevraagd heb afgewezen. Wat 
dan met Dirk? Wie gaat Dirk helpen? Jaap niet. Gaan wij dan Dirk helpen, geachte raadsleden? 
Gaan wij Dirk helpen omdat hij op dit moment tussen wal en schip valt? 
De citaten die ik aan het begin heb gezegd zijn afkomstig van de fractievoorzitter van het CDA en zijn 
ook genoemd door mevrouw Hoek en door de heer Verkroost. U heeft het kunnen lezen in dit stuk. 
Voor Dirk is geen bijzondere bijstand mogelijk maar voor Dirk is er ook geen Wmo-voorziening. De 
heer De Meer heeft in de eerste werksessie verkondigd dat als er niets is geregeld voor de sociaal 
zwakkeren hij deze verordening niet gaat aannemen. 
Ik wil u een handreiking doen en dat doe ik naar alle fracties. Helaas meneer Van der Kaaij, ik heb 
uw logo niet kunnen vinden omdat uw site een Spam-waarschuwing geeft. Ik verzoek u daar snel 
naar te kijken. Ik heb ook een motie gemaakt maar eigenlijk probeer ik door dit beeld te geven om u 
te overtuigen dat we wat moeten doen voor de groep die tussen wal en schip valt. 
Hoe groot is die groep dan? Eigenlijk niet zo groot want u heeft kunnen lezen dat de heer Verkroost 
heeft gezegd: eigenlijk komt het niet voor dat mensen vaak een beroep doen op de bijzondere 
bijstand maar we moeten die voorziening wel treffen. Hij heeft geen dekking omdat hij er zeker van is 
dat het binnen het huidige budget valt. Waar gaat het om? Ik denk om minder dan € 5.000,--. 
U heeft een motie aangenomen waarmee u twee instanties gered heeft en ik verzoek u vriendelijk om 
ook deze mensen te helpen en om één woordje uit de notitie te laten. Dat is het woordje medisch 
noodzakelijk. Op die manier worden alle klanten geholpen. Mocht u niet overtuigd zijn, dan ben ik 
bereid om de motie in tweede termijn in te dienen. 
 
Kathalijne de Kruif: dank u voorzitter. Ik voel me genoodzaakt om hier iets over te zeggen omdat wij 
natuurlijk allemaal willen dat iedereen geholpen wordt. Alleen daar zijn wij in Nederland failliet aan 
gegaan. Dat hebben wij jarenlang gedaan en nu het slechter gaat weten we ook dat we moeten 
bezuinigen. Het is geen populair standpunt om dat uit te dragen, om te zeggen dat wij in Nederland 
moeten bezuinigen, ook op de zorg.  
Natuurlijk is het zo dat mensen die om medische redenen hulp nodig hebben van de gemeenschap 
dat altijd gedaan zal worden. Dat heeft de heer Verkroost ook gezegd. Maar het is ook zo dat je 
ergens moet beginnen en als je van de mensen niet kan vragen of ze zo vriendelijk willen zijn hun 
eigen beugel aan de WC wand te hangen die als de gemeente dat doet € 350,-- kost en als ze het 
zelf bij de Gamma kopen € 15,-- kost, dan kunnen we nooit bezuinigen. Wij van de VVD zijn ervan 
overtuigd dat dit toch moet. Als het moet, laat het dan zijn op die algemeen gebruikelijke middelen die 
de heer Verkroost zo duidelijk heeft aangegeven. 
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Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Wij waren blij dat de € 350,-- grens eruit is gehaald en dat de 
stapeling voorbij was. Toch heeft de heer Noltes ons aan het twijfelen gebracht of we nou werkelijk 
voor alle groepen die we met z’n allen willen de zaken goed geregeld hebben. Het lijkt erop dat dit 
niet het geval is. Ik had de indruk dat in het nieuwe stuk in het geel gearceerde op pagina drie iets 
stond dat de heer Noltes ook bedoelde, dat de extra zin achter het tweede pijltje ook bedoeld was 
zoals de heer Noltes voorstelt want anders snap ik die hele zin niet want dan herhaalt zich wat er bij 
het tweede pijltje staat. Is het niet een omissie in de tekst en eigenlijk zegt de heer Noltes: laten we 
dat stukje eruit halen, dan is alles wel geregeld. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Ik werd hierop aangesproken dus wil ik ook even reageren. Ik ken 
deze Dirk persoonlijk niet. Het is een mooi neergezet verhaal. Mijn complimenten daarvoor. Ik begrijp 
uit dit verhaal dat er geen medische noodzaak was. Waarom heeft Dirk deze toiletpot en beugel 
nodig? 
 
Harry Noltes: het gaat niet om medische noodzaak maar het gaat om een medische indicatie. De 
laatste keer heeft de wethouder gezegd dat mensen op basis van een medische indicatie. Dat hoeft 
niet eens voor dit te zijn, dat kan ook voor andere dingen zijn maar als iemand een medische 
indicatie heeft, wordt hij gecompenseerd door de Wmo. De gemeente heeft een compensatieplicht. 
Het enige wat we vragen is om die medische indicatie eruit te halen zodat iedereen. Ook wanneer er 
geen beroep op wordt gedaan. Er is ook aangegeven dat er weinig een beroep wordt gedaan op de 
bijzondere bijstand. Alleen, je creëert een vangnet voor mensen met een minimum inkomen die dan 
toch ergens op terug kunnen vallen want dat hebben ze nu echt niet. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Er is dus geen medische indicatie. Waarom doet Dirk dan een 
beroep op deze algemene voorzieningen? 
 
Harry Noltes: Dirk heeft een bal in zijn gezicht gekregen. Er zijn altijd mensen die oud zijn. Deze valt 
misschien nog mee want hij is 68 jaar maar hij heeft jarenlang gewerkt, heeft last van zijn knieën, kan 
niet meer op et cetera en heeft daarbij hulpmiddelen nodig. 
 
Jaap Rehbock: het toetsingscriteria is medische indicatie. Als je dat eruit haalt. 
 
Harry Noltes: u moet zich toch eens gaan verdiepen in de Wmo want niet voor alle voorzieningen is 
een medische indicatie nodig omdat je gelet op de kosten die dit met zich meebrengt je meer kwijt 
bent voor de medische indicatie dan voor dit soort voorzieningen. 
 
Dinno de Meer: de medische indicatie is een drempel. Als een oud iemand die een bal in zijn gezicht 
heeft gekregen hiervoor in aanmerking komt, vallen er veel meer mensen buiten de categorie 
medische indicatie die ook allemaal een beroep op dezelfde voorzieningen kunnen doen en dat willen 
we juist voorkomen. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. Zoals ik het begrijp gaat het alleen om de sociale minima, dus niet 
voor iedereen. Je moet dus al geregistreerd zijn bij de Wmo als sociaal minima en om die groep gaat 
het in mijn beleving. 
 
Harry Noltes: helemaal goed, mevrouw Hoek. 
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Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Wij hebben over deze problematiek in alle werksessies 
gesproken. Wij zijn van mening dat je objectiviteit in je beoordeling moet brengen en daar kan een 
medische indicatie noodzakelijk in zijn. Die mogelijkheid moet je daarin hebben want dan doe je het 
voor iedereen gelijkwaardig en niet op basis van het toeval. 
Er is een voorstel gemaakt waarin wij heel duidelijk aangeven dat we die vangnetfunctie goed willen 
invullen en ik heb in alle sessies ook aangegeven dat we dat zeer goed zullen monitoren. De laatste 
regel op pagina drie die geel gearceerd is, luidt: “in geval van stapeling van kosten en eigen bijdragen 
voor mensen met een minimum inkomen, kan de bijzondere bijstand uitkomst bieden.” Dan passen 
wij de regels daarvoor aan en ik heb toegezegd dat we uit het Wmo-budget daar geld voor vrijmaken. 
We gaan dus maatwerk bieden voor Dirk om die oplossing te vinden. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Die stapeling geldt alleen voor kosten die voor de bijzondere bijstand 
in aanmerking komen. Ik help u herinneren de laatste zin die u geroepen heeft. Die staat in de 
notulen van 29 november. Daarin heeft u geroepen dat algemeen gebruikelijke voorzieningen niet in 
aanmerking komen voor de bijstand. U gaat hier weer de mist mee in en ik maak daar ernstig 
bezwaar tegen. U heeft dit anderhalve werksessie volgehouden. In de laatste werksessie die we hier 
over gehouden hebben heeft u gezegd dat algemene voorzieningen niet in aanmerking komen voor 
de bijstand. Nu gaat u het weer proberen. Het is echt niet zo. U gaat hier mensen overtuigen op basis 
van verkeerde informatie en daar maak ik ernstig bezwaar tegen. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Ik heb aangegeven in de werksessie en ik herhaal het 
nu weer: bijzondere bijstand is niet van toepassing op algemeen gebruikelijke zaken. Dat heb ik in de 
werksessie aangegeven en dat blijft zo. Met de laatste zin op pagina drie bedoelen wij: in geval van 
stapeling van kosten en eigen bijdragen voor mensen met een minimum inkomen, daar gaan wij die 
oplossingen voor vinden. Dus niet op voorhand al de regel bepalen. Wij maken maatwerk en ik heb 
ook aangegeven dat we dat zullen monitoren en dan zullen we dat precies aangeven. Wij gaan die 
vangnetfunctie invullen. Dan zult u zeggen. Dan komt er iemand die de verhoogde toiletpot niet kan 
betalen. Iemand komt naar de bijzondere bijstand omdat hij iets niet kan betalen. Die stapeling van 
kosten kan komen uit zijn ziektekosten, de verhoogde toiletpot et cetera. Het gaat om de totale 
stapeling en niet om het voorbeeld waarvoor het precies gebeurd is. Wij geven dus aan dat wij het 
gaan oplossen. Dat gaan we monitoren en vervolgens zullen wij daar de vinger aan de pols houden 
en zullen we u daar in informatieve momenten over informeren hoe de zaak erbij staat. 
 
De voorzitter: heer Verkroost, geeft u nou aan dat de groep waar de heer Noltes het over heeft 
hiermee geen risico loopt. Is dat wat u zegt? U zegt binnen de norm die er nu is valt die groep er 
onder of zegt u wat anders? 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. De groep waar de heer Noltes het nu over heeft. Als 
die in de financiële problemen komt door allerlei zorgen die ze hebben en de dingen die daarvoor 
geregeld moeten worden, die gaan we oplossen maar die willen we graag één op één aan ons 
binden en we bekijken hoe we daarvoor een oplossing kunnen vinden want dat is de werkelijke 
compensatie en de plicht dat we de mensen niet in de kou laten staan. 

 

Harry Noltes: dank u voorzitter. Dit is mij niet duidelijk genoeg. Gaat u dat compenseren uit de Wmo? 
Waarom dan niet het stukje medisch noodzakelijk eruit halen? Anders vraag ik het aan de heer Van 
der Horst, de portefeuillehouder Sociale Zaken. Gaat u dat regelen binnen de bijzondere bijstand? 
Wat doet u met de mensen vanaf 1 januari? Op dit moment heeft u dat namelijk nog niet geregeld en 
over anderhalve week is het 1 januari en op 2 januari komt iemand aan uw loket en die moet u dan 
nee verkopen.  
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Voorzitter, ik ga toch deze motie inbrengen. In de motie verzoek ik aan het college met alle 
overwegingen om de sociale minima met een financiële beperking zonder medische indicatie op 
grond van de compensatieplicht te compenseren vanuit de Wmo en om deze aanpassing door te 
voeren in de beleidsregels het financieel besluit en het verstrekkingenbeleid en gaat over tot de orde 
van de dag. 
 
Motie (Maarssen 2000): Geharmoniseerde Wmo-verordening 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 december 2011; 
 
Overwegende dat: 
• het college een lijst opstelt met algemeen gebruikelijke voorzieningen behorend bij de 

beleidsregels; 
• sociale minima indien zij financiële beperkingen ondervinden bij het aanschaffen van dergelijke 

voorzieningen en deze voor hem/haar medisch gezien noodzakelijk zijn, de gemeente vanuit de 
Wmo een compensatieplicht heeft; 

• een financiële beperking voor medisch gezien noodzakelijk algemeen gebruikelijke 
voorzieningen een beperking is die vanuit de Wmo moeten worden gecompenseerd; 

• in geval van stapeling van kosten en eigen bijdragen voor mensen met een minimum inkomen, 
de bijzondere bijstand uitkomst kan bieden, uitsluitend als het gaat om noodzakelijk bijzondere 
kosten en niet als het gaat om algemeen gebruikelijke voorzieningen; 

• sociale minima met een financiële beperking die niet medisch geïndiceerd zijn niet vanuit de 
Wmo worden gecompenseerd; 

• deze sociale minima ook geen beroep kunnen doen op bijzondere bijstand, daar het gaat om 
algemeen gebruikelijke voorzieningen; 

• deze sociale minima tussen wal en schip vallen; 
 

Verzoekt het college: 
 
- Sociale minima met een financiële beperking zonder medische indicatie op grond van de 

compensatieplicht te compenseren vanuit de Wmo; 
- deze aanpassing door te voeren in de beleidsregels financieel besluit en het 

verstrekkingenbeleid. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Ik hoorde de wethouder zeggen dat Dirk gewoon in aanmerking 
komt. Een individueel geval zegt u erbij. Zo hoort het te gaan in de Wmo. Je zit aan de keukentafel 
en je ziet de situatie en dan zeg je: het is terecht dat iemand die beugel krijgt. Als dat echter in de 
regels wordt weergegeven, zou het het simpelste zijn als in het gearceerde stuk dat begint met Ook 
“medisch gezien noodzakelijke” wordt geschrapt en dan heb je het voor elkaar. Met het verwijderen 
van die drie woorden maak je het zichtbaar en helder voor iedereen rond de groep die ervoor in 
aanmerking komt en die is ook bijzonder klein. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Het lijkt me 
dat de regeling dan ook wat helderder wordt. 
 
Cock van der Kaaij: dank u voorzitter. U stelde als voorzitter zonet een heel heldere vraag aan de 
wethouder: loopt Dirk nu wel of geen risico in het geval zoals geschetst. Ik heb daar niet goed bij 
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meegekregen of daar ja of een nee bij hoorde. Misschien kan de wethouder nog één van die twee 
woorden kiezen. 
 
Maarten Bootsma: dank u voorzitter. Aansluitend op wat er net gevraagd werd. Ik heb altijd begrepen 
dat medische indicatie iets is dat landelijk in de wetgeving wordt meegegeven aan gemeenten om dat 
uit te werken. Wij kunnen dan een heel debat gaan voeren of die woorden er wel of niet in moeten 
blijven zitten maar dat is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Misschien kan de wethouder daar nog 
op ingaan. 
 
De voorzitter: ik schors voor vijf minuten de vergadering. 
 
De voorzitter: ik heropen de vergadering en geef eerst het woord aan de heer Verkroost. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. We hebben de motie bestudeerd en we hebben de 
teksten die zijn aangeleverd ook nog eens kritisch bekeken. Soms lijkt het wel of het een spel van 
woorden is. De heer Noltes spreekt namens de fractie van Maarssen 2000 over medische indicatie. 
Daarbij hebben wij allemaal het beeld dat er medische rapporten moeten worden gemaakt, medische 
adviseurs, artsen enzovoort maar kijken we naar wat er staat op pagina drie bij het geel gearceerde: “ 
indien sociale minima financiële beperkingen ondervinden bij het aanschaffen van dergelijke 
voorzieningen en deze zijn voor hem/haar medisch gezien noodzakelijk”. Dat wil niet zeggen dat je 
over indicatie moet spreken. Dat betekent in onze beleving: wij kijken in het geval van Dirk dat het 
gewoon medisch noodzakelijk is. Daar hoef je geen indicatie voor te stellen.  
Dus in het verhaal van de kanteling en de keukentafel wordt de situatie één op één beoordeeld, wordt 
dus door de consulent beoordeeld dat het medisch noodzakelijk is en dan kan je dat oplossen want 
er staat bij “er is vanuit de Wmo een compensatieplicht”. Het voorstel van het college is om daar nog 
één of twee woorden aan toe te voegen: “of de hardheidsclausule toe te passen”. Dan heb je een 
dubbele zekerheid daarbij. Het toepassen van de hardheidsclausule is in de verordening die 
vanavond voorligt geregeld. 
Zoals de heer Noltes ook beschreef in zijn voorstel “eerst verzoekt het college”, dan spreek je over 
indicatie en daar heb ik uitleg over gegeven. Die aanpassingen dan ook door te voeren in de 
beleidsregels en het financieel besluit. Daaraan wordt dan toegevoegd de zin: ”of de 
hardheidsclausule in die situatie toe te passen”. 
Ik hoop dat we op deze manier een oplossing hebben gevonden. 
 
De voorzitter: dus als ik u goed begrijp geeft u aan de groep waar de heer Noltes het over heeft en 
niet in aanmerking komt voor een medische indicatie maar er wordt wel geoordeeld dat er een 
medische noodzaak is en gevallen onder het sociaal minimum gecompenseerd worden. Daarvoor 
worden de extra woorden opgenomen. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: correct. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Voor mijn beleving. De twee woorden worden niet geschrapt maar 
de volledige intentie van het verhaal van de heer Noltes wordt wel door het college overgenomen? 
 
De voorzitter: ja en daar worden dus woorden aan toegevoegd. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Soms is het net een woordenspel. De intentie, daar 
verschillen wij geen millimeter in. Ik heb steeds in de eerste termijn aangegeven: wij zijn gericht op 
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het oplossingen zoeken. Na nadere bestudering was er verschil van inzicht over de woorden indicatie 
of noodzaak. In die noodzaak geven wij aan dat we dat juist in het kader van de kanteling willen 
regelen en we gaan het dus oplossen. Ik voeg er nog een dubbele zekerheid aan toe: of de 
hardheidsclausule toe te passen. We zullen dit uiteraard monitoren want ons doel is om de mensen 
die het nodig hebben vanuit welke situatie dan ook, om die te helpen. 
 
Gerjet Wisse: dank u voorzitter. Het is een goede toevoeging en wij kunnen ons daarachter scharen. 
 
Dinno de Meer: dank u voorzitter. Wij willen ook benadrukken als CDA dat wij blij waren met de motie 
want die heeft heel duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat we nu een hardheidsclausule hebben 
en dat wij in feite hetzelfde willen, namelijk de heel zwakke mensen die geen medische indicatie 
hebben op deze manier ondersteunen. 
 
Jaap Rehbock: dank u voorzitter. D66 is voor deze toevoeging omdat hiermee het probleem dat 
volgens mij ergens in de tekst van de wet ligt, dat je een medische indicatie nodig hebt onder alle 
omstandigheden, op een enigszins eigengereide manier door de gemeente Stichtse Vecht kan 
worden omzeild of worden toegepast. 
 
De voorzitter: door een hardheidsclausule toe te passen doen we het ook juridisch gezien 
verantwoordelijk. 
 
Janine van Doesburgh: dank u voorzitter. Wij zijn blij dat de wethouder het nog een keer duidelijk 
heeft uitgelegd. Wij gingen al mee met deze verordening en dat zullen we nog steeds doen. 
 
Jan Boogerd: dank u voorzitter. Ook wij zijn blij met de toelichting door de wethouder en de nadere 
precisering waardoor vermeende problemen zijn opgelost. 
 
Mieke Hoek: dank u voorzitter. De wethouder heeft het nog een keer verduidelijkt en daar zijn we blij 
mee maar ik ben toch benieuwd hoe de heer Noltes hierin zit. 
 
Renie Vis: dank u voorzitter. Wij konden ons eigenlijk hierin al vinden maar het is nu nog duidelijker 
geworden zoals de heer De Meer zegt en ook dank aan Maarssen 2000 die bewerkstelligd heeft dat 
het nog duidelijker is geworden. De wethouder bedankt voor de toevoeging. 
 
Piet Paul: dank u voorzitter. Ook ik ben blij dat het duidelijk is geworden door de motie van de heer 
Noltes en de uitleg van de heer Verkroost. Ik kan mij vinden in de toevoeging die voorgesteld wordt. 
 
Harry Noltes: dank u voorzitter. Twee woordjes er af en drie woordjes erbij. Ik kan de motie in 
stemming brengen maar ik kan mijn zegeningen tellen. Ik ben in ieder geval blij dat ik het bij mensen 
en bij fracties extra heb kunnen benadrukken en dat toch die duidelijkheid is gekomen. Dan heeft het 
toch wel zin gehad dat ik hiervoor mijn dag heb opgeofferd om Dirk te schetsen. 
Ik trek de motie in onder de toezegging van de wethouder. 
 
Voorzitter: u mag dus concluderen dat het volledig zin heeft gehad wat u heeft gedaan want waar u 
zich zorgen over maakte, doen we nu recht. 
 
Harry Noltes: de wethouder zegt wel eens: Waarom worden we het nooit eens? Dan zeg ik tegen 
hem: Als je mij een keer gelijk geeft, dan worden we het eens maar dat lukt vanavond ook weer niet. 
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Wij trekken de motie in met de toezegging van de wethouder en dan hoop ik echt van ganser harte 
dat niemand buiten de boot valt en dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Wij zullen het blijven 
monitoren. 
Ik las zonet nog wat op de e-mail over de Wmo en dat geef ik straks de wethouder mee want dat kan 
zeer verontrustend zijn. 
Ik trek de motie in en de verordening kan in stemming worden gebracht maar wij zullen tegen de 
verordening stemmen want wij hebben altijd het principiële standpunt ingenomen dat wij tegen het 
heffen van eigen bijdragen zijn. Dat blijven we in stand houden. We zijn wel blij dat het wat 
versoepeld is maar het is naar onze mening nog steeds niet genoeg. 
 
De voorzitter: dan breng ik het voorstel in stemming en daarna komt nog het slotwoord van de 
wethouder waar de heer Noltes om vroeg. Na stemming blijkt dat het voorstel is aangenomen met 26 
stemmen voor en 4 stemmen tegen. Tegen het voorstel stemt de fractie van Maarssen 2000. 
 
Wethouder Jaap Verkroost: dank u voorzitter. Mag ik vanaf deze plaats mijn dank uitspreken aan alle 
mensen die in de afgelopen periode aan de verordening hebben gewerkt om die te harmoniseren. De 
ambtelijke kant, de nieuwe Wmo-raad heeft daar constructief aan meegewerkt en in sessies met 
elkaar is dat gedeeld, ook de werksessies hebben daar hun bijdrage aan geleverd en ook de 
opmerkingen van de heer Noltes van: doe die grens van € 350,-- en de stapeling niet en dat heeft 
ons wel aan het denken gezet. Gezamenlijk kun je toch redelijk ver komen met elkaar, dus dank aan 
allen en ook aan de heer Noltes.  
 
De voorzitter: dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van deze vergadering, de laatste reguliere 
raadsvergadering van dit jaar. Volgend jaar gaan we weer met frisse moed starten en we hebben 
vanavond met elkaar een paar mooie gezamenlijke besluiten genomen. 
 
Ron Druppers: dank u voorzitter. Ik heb nog even een dankwoord voor de waarnemend voorzitter van 
deze raad van dit jaar. Ik vind dat de waarnemend burgemeester zich uitstekend van haar taak 
gekweten heeft en ik wil haar daarvoor en ik denk namens eenieder bedanken. Wij hopen u in de 
toekomst nog vaak terug te zien. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter: dank u wel. Ik sluit hierbij de vergadering. 
 
(Einde van de vergadering om 21.55 uur) 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2012. 
 
De griffier, De voorzitter, 
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