
 

NOTULEN van de buitengewone openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente 
Stichtse Vecht, gehouden op woensdag 22 december 20 om 15.30 uur in de Pfizerzaal van het Albert 
Heijngebouw van Business Universiteit Nyenrode, Straatweg 25 te Breukelen. 
  
Voorzitter Wim van den Bosch, wnd. voorzitter  
Griffier Jelle Hekman  

De leden 
CDA Maarten Bootsma, Dinno de Meer, Hetty Veneklaas, Siem 

Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Jan Boogerd  
D66 Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta  
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij 
GroenLinks Piet Paul 
Maarssen Natuurlijk! Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Samir El Hafiani, Harry Noltes Gerry Rijsterborgh, 
PvdA Ingrid Groenewegen, Gerjet Wisse 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek, Chris Portengen 
VVD Janine van Doesburgh, Kathalijne de Kruif, Han Lyre, Frank 

Masteling, Jos van Nieuwenhoven, Fred Westra, Elfride Zeldenrust 

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

Afwezig 
 Dik van ’t Hof (Breukelen Beweegt) 
 Ron Druppers (Maarssen 2000) 
 Frank van Liempdt (Groep Frank van Liempdt DVV) 
 Erik van Esterik (PvdA) 
 
 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter: Goedemiddag, dames en heren, ik heet u heel hartelijk welkom op deze buitengewone 
raadsvergadering. Dat welkom geldt met name voor onze nu nog waarnemend burgemeester. Hoe-
wel, ik vernam dat het burgemeesterschap al geldt vanaf 00.00 uur. Wij houden het nog maar even bij 
het waarnemend burgemeesterschap, want het echte moet nog beginnen. Ook haar partner, de heer 
Moonen, een hartelijk welkom en uiteraard de familieleden. 
Dan een bijzonder welkom aan onze commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen en zijn echt-
genote.  
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Verder is er in de zaal een groot aantal bekende en onbekende gezichten. Allen een heel hartelijk 
welkom. Fijn dat u met name voor mevrouw Van ’t Veld hier aanwezig kunt zijn. 
 
2. Vaststellen van de agenda. 
 
De voorzitter: Ik wil even een paar opmerkingen maken. De agenda moet formeel vastgesteld worden 
door de raad. Ik heb geen op- of aanmerkingen over de agenda gehoord. Mag ik daaruit concluderen 
dat iedereen daarmee akkoord is? Ik hoor alleen wat instemmend gemompel. 
 
Dan de gang van zaken voor deze middag. De benoeming van mevrouw Van ’t Veld is het enige 
agendapunt voor deze vergadering. De griffier, de heer Hekman, zal het benoemingsbesluit van Hare 
Majesteit de Koningin voorlezen. De commissaris van de Koningin zal vervolgens het woord voeren 
en overgaan tot de officiële beëdiging van mevrouw Van ’t Veld. Daarna zal ik in mijn rol als waarne-
mend voorzitter en nestor van de raad mevrouw Van ’t Veld toespreken. Onze loco-burgemeester, de 
heer Ploeg, zal vervolgens het woord voeren namens het college van burgemeester en wethouders. 
Aansluitend zal hij mevrouw Van ’t Veld de ambtsketen overhandigen oftewel, naar ik mag veronder-
stellen, omhangen. De gemeentesecretaris, de heer Van den Nieuwendijk, zal spreken namens de 
ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht. Na de installatierede van de burgemeester zal ik haar ten 
slotte graag de voorzittershamer overhandigen. Die is uiteraard in haar handen beter op zijn plaats 
dan in de mijne. Daarmee komen wij dan aan het einde van de vergadering. 
 
3. Voorlezen Koninklijk Besluit tot benoeming mevr. M.M. van ’t Veld tot burgemeester van 

de gemeente Stichtse Vecht. 
 
De voorzitter: Dan is nu eerst het woord aan de griffier, de heer Hekman.  
 
De griffier: Mijn heer de voorzitter, ik lees u het Koninklijk Besluit voor van 12 december 2011: 
 

“Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts 
 
Op voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 de-
cember 2011,  
 
gelet op artikel 61 eerste lid van de Gemeentewet,  
 
hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 22 december 2011 te benoemen tot 
burgemeester der gemeente Stichtse Vecht  
 
mevrouw drs. M.M. van ’t Veld te Maarssen.  
 
Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering 
van dit Besluit. 
 
Getekend, Hare Majesteit de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken.”  

 
4. Toespraak commissaris van de Koningin, de heer R. Robbertsen. 
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De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de commissaris van de Koningin van onze pro-
vincie, de heer Robbertsen. 
 
De heer Robbertsen: Dank u wel, voorzitter Van den Bosch. Geachte leden van de raad, leden van 
het college, collega-bestuurders, oud-bestuurders, dames en heren en in het bijzonder natuurlijk oud-
burgemeester en waarnemend burgemeester mevrouw Van ’t Veld, beste Mirjam, en natuurlijk de 
heer Moonen, beste Harald, familie, vrienden, genodigden en belangstellenden. Fijn dat u allen hier 
vanmiddag aanwezig bent. En dat allemaal zo tijdens deze drukke dagen vlak voor Kerst. Een drukke 
tijd, waarin het vele werk nog net even afgemaakt moeten en waarin de kerstaankopen nog gedaan 
moeten worden. In gedachten bent u misschien nog bij een van de vele kerstbijeenkomsten van de 
afgelopen dagen of vraagt u zich af of u nog wel de borrel of de bijeenkomst van vanavond op tijd zult 
halen.  
 
Maar, deze gedachten kunt u nu rustig even naar de achtergrond laten verdwijnen, want u bent hier 
gekomen voor een bijzonder en memorabel moment: de benoeming van de eerste burgemeester van 
de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. De eerste benoeming van de nieuwe gemeente. En dat op een, 
mijns inziens, welgekozen plek in dit prachtige auditorium van de Business Universiteit Nyenrode. Een 
uitstekende gelegenheid, want, dames en heren, wij zijn hier op een unieke buitenplaats aan de 
Stichtse Vecht. Nu is dat voor een gemeente die werkelijk boordevol historische buitenplaatsen staat 
niet geheel toevallig. Deze plek is echter wel heel uniek, niet alleen qua omvang, maar ook – u heeft 
dat ongetwijfeld gezien, wandelend hier naartoe – qua verscheidenheid van de gebouwen in dit park. 
Ooit gebouwd als middeleeuwse woontoren, is het huis later uitgegroeid tot het imposante kasteel aan 
de Vecht. In de zeventiende eeuw werd het een heel fraaie buitenplaats en begin twintigste eeuw is 
het complex opnieuw gerestaureerd en uitgebreid. Ook dit park, waar u doorheen gewandeld bent, is 
uniek. Het is een van de weinige parken in Nederland, waar de structuren van de zeventiende eeuw 
nog zo uitgebreid en historisch bewaard zijn gebleven.  
Heden ten dage staat Nyenrode natuurlijk bekend als de locatie waar jong bestuurlijk Nederland wordt 
klaargestoomd voor het echte werk. Dat echte werk, ja, daarvan is het ambt van burgemeester natuur-
lijk een uitstekend voorbeeld.  
 
Dames en heren, de belangrijkste reden waarom ik dit zo’n geschikte plek vind, ligt buiten. U bent er 
net langsgereden. Dat is namelijk de Vecht. Die Vecht staat niet alleen symbool voor Stichtse Vecht, 
maar de Vecht staat in mijn ogen ook symbool voor het werk van de burgemeester van deze gemeen-
te. Net als de rivier verbind je. Verbind je de belangen. Verbind je bijvoorbeeld de verschillende ker-
nen met elk een eigen gezicht en een eigen karakter. Net als de Vecht die kernen verbindt, is de bur-
gemeester de verbindende schakel, de verbindende factor tussen mensen, tussen belangen, tussen 
gemeenschappen. Soms is het dan nodig een brug te slaan. Deze beeldspraak komt niet uit de lucht 
vallen. Ik haal dat namelijk gewoon uit de profielschets van de gemeente Stichtse Vecht, geschreven 
voor de burgemeester. Ik heb sterk het vermoeden dat de creatieve geesten achter deze profielschets 
dit hebben geschreven tijdens een tocht op die rivier de Vecht. Er worden namelijk termen gebruikt als 
boegbeeld, stuurmanskunst, ombuigingen, oftewel, zou ik zeggen als een beetje een vrije vertaling: 
meanderen. Soms heeft men het over een bruggenbouwer. 
Overigens, in de profielschets vraagt uw raad niet alleen om die bruggenbouwer. Een burgemeester in 
het Stichtse moet nog veel meer in huis hebben. U wilde een betrokken, herkenbare en toegankelijke 
burgemeester. Iemand met een positieve instelling. Iemand met gevoel voor historie en cultuur. Ie-
mand die mensen bij elkaar kan houden en bij elkaar kan brengen. Een burgemeester met een ruime 
bestuurlijke ervaring. Iemand die boven de politieke partijen staat en een relevant netwerk heeft op lo-
kaal, regionaal en landelijk niveau. Dan wij zijn er nog niet. Een burgemeester die vorm kan geven 
aan nieuwe structuren en processen en gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen. Iemand die de 
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rol van ambassadeur op zich neemt. Kortom, iemand die het boegbeeld van de gemeente is. Ik zou 
bijna willen zeggen: het is een onmogelijke opgave om zo’n burgemeester te vinden.  
Maar toch, toch, leden van de raad, heeft u het geluk gehad zelfs niet te ver hoeven te zoeken. Want 
u had die burgemeester al in huis. Alle kwaliteiten die ik zojuist noemde, vond men terug in één per-
soon, mevrouw Van ’t Veld.  
 
Beste Mirjam, wij hadden het er net al over. Ik heb je al twee keer eerder in het afgelopen jaar mogen 
toespreken. Ik denk dat je de jongste burgemeester bent en ook de jongste in ambt die in zo’n korte 
tijd drie keer beëdigd en geïnstalleerd wordt in dit soort bijeenkomsten.  
Destijds was je burgemeester van Maarssen, een gemeente die inmiddels is doorgegroeid naar de 
gemeente Stichtse Vecht. Ook jij bent in die tijd doorgegroeid. Je bent een nog betere burgemeester 
geworden. Ik ben ook blij dat de gemeente Stichtse Vecht jou nu blijvend als burgemeester heeft ge-
vonden. Je bent om je ervaring en je deskundigheid gekozen om burgemeester te worden van deze 
parel aan de Vecht. Je wordt volledig geaccepteerd als boegbeeld in de gemeente, gewaardeerd om 
je toegankelijkheid en inlevingsvermogen. Je hebt er mede voor gezorgd dat de herindeling van een 
vaststaand feit een gedragen werkelijkheid is geworden. Samen met jou krijgt de nieuwe gemeente 
Stichtse Vecht steeds meer betekenis. Kortom, je doet het uitstekend en ik heb er alle vertrouwen in, 
nee sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat je dat ook zult blijven doen. 
 
5. Ondertekening akten en afnemen ambtseed. 
 
De heer Robbertsen: Dames en heren, om haar daartoe officieel in staat te stellen, gaan wij nu over 
tot het meer plechtige gedeelte van deze middag, namelijk de beëdiging van burgemeester Van ‘t 
Veld. Dat is een belangrijk moment in de procedure om te komen tot het ambt van burgemeester. Ik 
hecht er veel waarde aan dat in het openbaar te doen ten overstaan van het publiek. Wat is dan een 
betere gelegenheid om daarvoor de bijzondere raadsvergadering te kiezen, waarin de burgemeester 
ook officieel geïnstalleerd wordt? 
 
Mag ik u, mevrouw Van ’t Veld, verzoeken om samen met uw partner, de heer Moonen, naar voren te 
komen om beëdigd te worden in het ambt van de gemeente Stichtse Vecht? 
Ik ga u de bij wet voorgeschreven tekst voorlezen, die behoort bij de ambtseed. Ik vraag u die te be-
antwoorden met de woorden 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. 
Mag ik allen vragen, voorzover mogelijk, daarbij te gaan staan? 
 
Heden, de tweeëntwintigste december 2011, verscheen voor mij, commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld, bij Koninklijk Besluit van december 2011 met ingang 
van 22 december 2011 benoemd in het ambt van burgemeester in de gemeente Stichtse Vecht, die in 
mijn handen de volgende eed heeft afgelegd: 
 
“Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke 
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht 
als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.” 
 
Mevrouw Van ’t Veld: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
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De heer Robbertsen: Burgemeester Van ’t Veld, beste Mirjam, ik kijk met heel veel vertrouwen uit naar 
onze blijvende samenwerking. Ik verheug mij daarop. Ik wens u en uw partner heel veel succes en 
samen ook heel veel arbeidsvreugde in Stichtse Vecht en dat u een goede burgemeester mag blijven, 
die klaarstaat voor haar inwoners, in voor- en tegenspoed, bij lief en leed. 
Van harte geluk in dit prachtig ambt, waar ik natuurlijk ook de heer Moonen graag in wil laten delen. Ik 
wil die gelukwensen graag door een handdruk en nog een kleine attentie doen vergezellen. (Applaus) 
 
Ik wil natuurlijk allen, familie, vrienden, kennissen, de raad, het college en ieder die hier aanwezig is, 
van harte feliciteren met de nieuwe burgemeester.  
Ik denk dat het tijd wordt dat wij nu gaan ondertekenen. Dan is het allemaal officieel vastgelegd.  
 
(Ondertekenen akten.) 
 
De voorzitter: Hartelijk dank, mijnheer de commissaris, voor deze rede en de daaraan verbonden for-
mele handelingen.  
 
6a. Toespraak van de waarnemend voorzitter, de heer W. van den Bosch. 
 
De voorzitter: Dan mag ik nu mijzelf aankondigen.  
 
Mevrouw Van ‘t Veld, vandaag is het voor u en voor Stichtse Vecht een bijzondere dag. De dag van 
uw installatie als burgemeester van deze mooie gemeente. Graag feliciteer ik u en de uwen namens 
de gehele gemeenteraad met uw benoeming.  
 
Naar goed gebruik wordt de benoeming van een burgemeester onder strikte geheimhouding voorbe-
reid. De gemeenteraad stelt een uitgebalanceerde profielschets op, waarna de commissaris van de 
Koningin en de vertrouwenscommissie het verdere traject vormgeven. Wij kunnen niet ontkennen dat 
wij toch met enige spanning hebben uitgekeken naar het moment waarop de naam van onze nieuwe 
burgemeester bekend zou zijn. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de raad, maar ik denk voor de hele 
bevolking van Stichtse Vecht. Wij zijn er echter met z’n allen van overtuigd dat een goede keus is ge-
maakt. Een compliment aan de vertrouwenscommissie is dan ook op z’n plaats. Met daarbij hartelijk 
dank voor al het werk dat de leden van deze commissie hebben verricht. Er zijn toch verschillende 
vergaderingen aan gewijd.  
Daarnaast natuurlijk ook bijzondere dank aan het adres van de heer Robbertsen. U heeft mevrouw 
Van ‘t Veld eind vorig jaar, in eerste instantie voor een jaar, als waarnemend burgemeester van 
Stichtse Vecht benoemd. Dat is de officiële term: waarnemend burgemeester. 'Op proef' kan natuurlijk 
niet. Kennelijk had u er vertrouwen in dat zij in het eerste jaar na de herindeling dit aan zou kunnen. 
Daarin bent u niet beschaamd, gezien de uitkomst van het werk van de vertrouwenscommissie en de 
voordracht van de gemeenteraad en ook wat te beluisteren was in uw toespraak. Uiteindelijk was u als 
commissaris van de Koningin in onze provincie verantwoordelijk voor de voordracht tot definitieve be-
noeming.  
 
Mevrouw Van ’t Veld, wij hebben als raad al ervaring met u binnen Stichtse Vecht. En die is ons tot nu 
toe zeer goed bevallen. U weet ons waar nodig bij de les te houden. Dat is met 33 raadsleden, ver-
deeld over dertien fracties en binnen de fracties ieder met eigen opvattingen, best een lastige opgave. 
Hoewel er ook een aantal fracties is dat van dit probleem geen last heeft. Voor zover u het nog niet 
begrijpt: dat zijn de eenmansfracties. Wij hopen dat u ons ook in de voorliggende jaren als voorzitter 
niet alleen op adequate wijze door de besluitvormingsprocessen zult leiden, maar eveneens sfeerbe-
palend zult blijven en oog houdt op vergadercultuur, politieke discussie, onderlinge verstandhoudingen 
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en mogelijkheden tot reflectie en dat u in dat licht ook staat voor de kwaliteit van het raadsdebat met 
inherent daaraan de ontwikkeling van een geëigend vergadermodel en een ordelijk verloop van de 
vergaderingen.  
 
Stichtse Vecht is een gemeente die nog moet groeien, als organisatie en als gemeenschap. Wij staan 
voor omvangrijke taken die forse bestuurlijke inspanningen vereisen. In die zin is besturen op hoofdlij-
nen onontkoombaar. Op tal van terreinen moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, al zijn we ons 
ervan bewust dat prioriteiten ook grenzen kennen. Besluitvorming moet echter helder en duidelijk zijn. 
Politiek en bestuurlijk handelen is immers ook een kwestie van het goed onder woorden brengen van 
wat er gaande is. Een kwestie van herkenbaarheid en een open en aanspreekbare stijl. Een kwestie 
van goede analyses, wederzijds vertrouwen, goede bedoelingen en verantwoordelijkheidsgevoel. Bo-
vendien moet de politiek geloofwaardig blijven. De inwoners van onze gemeente hebben er recht op 
te weten waar het gemeentebestuur en de gemeenteraad voor staat en waarom wij daar voor staan. 
Wij gaan ervan uit dat u daar op een eigentijdse manier mede gezicht aan zult geven.  
 
Wij hebben u als waarnemend burgemeester al leren kennen als een charmant en krachtig bestuur-
der. Tijdens uw burgemeesterschap zult u uw energie volop kunnen botvieren op behartiging van een 
veelheid aan belangen. Plaatselijk en over de gemeentegrenzen heen. Zo zult u ook ruimschoots uw 
krachten kunnen wijden aan het mede oplossen van problemen, zoals deze zich in een gemeente in 
opbouw nu eenmaal zullen voordoen. Verrassende, enerverende en ingewikkelde facetten komen on-
getwijfeld op uw pad. De gemeenteraad heeft er echter alle vertrouwen in dat u de juiste toon zult we-
ten te vinden, de juiste wegen zult weten in te slaan en een en ander weet te omlijsten met de van u 
inmiddels bekende flexibiliteit en enthousiaste manier van aanpakken.  
Onze inzet is in elk geval gericht op voortzetting van de goede en constructieve samenwerking. Wij 
hopen in de komende tijd gebruik te kunnen maken van uw capaciteiten en van uw netwerk, want dat 
is, zoals dat ook vanmiddag wel blijkt, zeer omvangrijk.  
Wat ons ten slotte ook bijzonder aanspreekt: gebruikelijk heeft een nieuwe burgemeester een inwerk-
periode nodig. Dat is nu niet het geval. We hebben gelijk volledig profijt van uw inzet.  
 
U bent er niet alleen voor de gemeenteraad en het college, maar ook voor onze burgers. De reacties 
vanuit de bevolking op uw benoeming zijn uiterst positief en van alle kanten is er tevredenheid. Een 
mooiere start als burgemeester van Stichtse Vecht kunt u zich eigenlijk niet wensen.  
Ook wij konden het ons als gemeenteraad niet beter wensen. U bleek meer dan uitstekend te passen 
in de profielschets. Qua karakter, qua daadkracht en qua visie. Met de combinatie van specifieke ei-
sen die aan het besturen van Stichtse Vecht worden gesteld en de u zo kenmerkende eigenschappen 
is er het vertrouwen dat u het wel zult redden. Bovendien straalt u een grote dynamiek uit. Dat heeft 
ook een positieve uitstraling op onze gehele gemeente. Dat hebben we tijdens uw waarnemerschap al 
veelvuldig mogen ervaren, want u kent Stichtse Vecht inmiddels een jaar. Stichtse Vecht is uiteraard 
iets anders dan Maarssen. U weet wat er leeft en speelt. Daarbij heeft u al een grote affiniteit met de 
gemeente laten zien. Een affiniteit die niet alleen in ruime mate tot uiting kwam in zichtbaarheid, maar 
ook in aanwezigheid. Aanwezigheid bij blijde en droeve gebeurtenissen. Het speciaal bij droeve ge-
beurtenissen zich in te kunnen leven in het leed van een ander wordt als zeer waardevol ervaren.  
 
Mirjam, ga op deze manier door. Je hebt vanmiddag bij de beëdiging beleden in afhankelijkheid te wil-
len werken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste levenshouding is. In eigen kracht kan geen mens 
dit volbrengen en daarom wens ik je aan het begin van deze nieuwe periode in je leven Gods hulp en 
rijke zegen toe. (Applaus) 
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6b. Toepsraak van de locoburgemeester, de heer P. Ploeg en overdracht van de ambtsketen. 
 
De voorzitter: Dan geef ik het woord aan onze loco-burgemeester, de heer Ploeg. 
 
De heer Ploeg: Mijnheer de voorzitter, Ik moet even wat vertellen. Er was even wat verwarring welke 
ambtsketen er gedragen moest worden. Na een pittige interventie door onze vice-raadsvoorzitter is 
het toch nog gelukt de goede ambtsketen vandaag om te hebben. Met dank aan Wim. Dit ding is ont-
zettend zwaar. 
 
De voorzitter Het is ook een gewichtig ambt. 
 
De heer Ploeg: Zeker.  
Beste Mirjam, je zou kunnen denken: "Wat moet Piet Ploeg nu nog zeggen na de woorden van de 
commissaris der Koningin en van Wim van den Bosch?" Doorgaans wil je altijd dat ik het kort houd. In 
de raad en in het college voel ik dan opeens een hand op mijn arm, zo van: "kort houden, kort hou-
den". Dat gaat je nu even niet lukken. Dat kort houden misschien wel, maar je armen zijn nu even te 
kort om … . Bovendien, het gebeurt maar een keer in je carrière dat ik even de keten om heb. Ik heb 
het nu even voor het zeggen op dit punt.  
 
Terugkijkend op hoe wij zijn begonnen. Op 3 januari 2011 zijn wij begonnen met een feest tijdens in-
stallatie van de raad, tijdens de start van deze nieuwe gemeente. Nu, bijna een jaar verder, hebben 
wij weer een feest. En tussendoor hebben we ook nog wat gedaan … .  
Maar dit is wel een heel apart feestje. Doorgaans krijgt een gemeente een nieuwe burgemeester, 
moeten we elkaar allemaal nog leren kennen en moeten wij nog een heleboel leren van elkaar. In dit 
geval krijgt jouw benoeming en jouw komst hier een heel andere lading. Wij hebben weer een prachtig 
feest, wij kennen elkaar eigenlijk al, wij hebben het afgelopen jaar heel intensief samengewerkt. Ei-
genlijk is het een feest waarin wij bevestigen dat jouw aanwezigheid in deze gemeente gewoon een 
heel goede zaak is en waarin we met elkaar vaststellen dat we door mogen gaan op de ingeslagen 
weg in het bouwen aan onze mooie nieuwe gemeente Stichtse Vecht.  
 
Mirjam, en ik spreek hier namens alle wethouders: wij zijn bijzonder gelukkig met je benoeming. Ook 
van onze kant onze hartelijke felicitaties.  
In het afgelopen jaar hebben we onder jouw voorzitterschap grote stappen gezet in het verder vorm-
geven aan onze gemeente. Je hebt daarbij je rol als voorzitter van het college en als collega ten volle 
gepakt en je – en ik bedoel dat positief – hebt je laten gelden als een stevig bestuurder, ook bij lastige 
dossiers.  
Onder jouw voorzitterschap hebben we het afgelopen jaar in een enorme hecktiek een groot aantal 
zaken opgepakt en tot besluitvorming gebracht. Ik noem maar even, van gisteren nog, de strategische 
heroverweging als aansprekend voorbeeld. Je hebt je daarbij laten zien als een jonge vrouw die stevig 
haar mannetje staat. Als bestuurder die niet bang is om risico's nemen. Als bestuurder met een brede 
kennis en interesse. Maar vooral ook als een bestuurder die bruggen bouwt en werkt aan goede ver-
houdingen. Een dame die de eenheid in het college bevordert en bewaakt en op een buitengewoon 
plezierige wijze een samenbindende factor in ons college is. En, Mirjam, dat is van fundamenteel be-
lang. Niet alleen voor ons werkplezier, maar ook omdat wij aan het begin van deze gemeente aan el-
kaar plechtig hebben beloofd te gaan werken aan een gemeente met een gezonde bestuurscultuur 
van luisteren en respect hebben en respect tonen. Een gemeente, waarin onze inwoners vertrouwen 
kunnen hebben. Dan begin je dichtbij en dat heb je gedaan. Maar ook naar buiten toe, naar onze in-
woners, heb jij je boegbeeldfunctie buitengewoon stevig neergezet. Ik citeer maar even een spreker 
tijdens het kerstconcert in Maarssen vorige week, waarbij werd gesproken over “onze dierbare bur-
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gemeester”. Dat vond ik heel indrukwekkend. Het zal je maar gezegd worden: “onze dierbare burge-
meester”.  
 
Maar, Mirjam, het is ook gewoon heel erg leuk om met jou samen te werken. Tijdens de collegeverga-
deringen doen we vanzelfsprekend alle zaken die wij behoren te doen. We werken dikke dossiers 
door, wij houden pittige discussies en wij doen precies waar wij voor zijn en waar wij voor ‘opgericht’ 
zijn. Maar we hebben voor ook heel erg veel plezier. Binnen de collegemuren en daarbuiten. Met na-
me dat laatste – in Goudestein – levert toch wel wat overlast op, Mirjam. Dat gaat over jou. Dan doel 
ik op die onbedaarlijke lach van je. We doen geen oog dicht in Goudestein. We zitten bijna op het ni-
veau waarvoor ooit de Wet geluidshinder is geschreven. Wat dat betreft vragen wij als bewoners van 
Goudestein of je als onze burgemeester ook oog wilt hebben voor onze gezondheid en voor de zo 
noodzakelijke dagrust.  
 
Mirjam, doorgaans worden dit soort woorden, zoals die vandaag worden gesproken, uitgesproken in 
een necrologie of in een afscheidsspeech. Dit is natuurlijk in zekere zin een afscheidsspeech. Want 
wij nemen afscheid van jou als waarnemend burgemeester en we verwelkomen je als onze nieuwe 
burgemeester. Wij hebben toevallig de mazzel dat dit onze Mirjam is. Je kunt nu samen met Harald je 
laatste dozen uitpakken. En wij kunnen ons zomaar voorstellen dat na deze hectische periode in dit 
jaar dit een heel mooie bekroning en afsluiting van dit hele jaar voor je is. Ook voor Harald onze felici-
taties. Wij zaten al te denken: "Hoe moeten wij Harald dan noemen?" ‘First men’ is volgens mij een 
soort kledinglabel. ‘First lady” gaat ook niet lukken. Dus wij hebben maar gewoon besloten jou in het 
vervolg ‘First Harald’ te noemen. (Hilariteit.)  
  
Mirjam, je bent in alle opzichten ons visitekaartje. Daar zijn we ontzettend trots op. Nu ik het er toch 
over heb: Mirjam, deze krijg je alvast. Je eerste visitekaartje als kroonbenoemde burgemeester van de 
gemeente Stichtse Vecht. Die had je nog niet. Alsjeblieft. (Applaus) 
 
Wij komen nu tot iets waar ik niet op heb geoefend.  
Beste Mirjam, het is mij werkelijk, dat meen ik uit de grond van mijn hart, een heel grote eer je officieel 
de ambtsketen over te dragen. We zijn trots op je en op onze steun kun je rekenen. We gaan er sa-
men een mooie tijd van maken. 
 
(Overdracht van de ambtsketen.) 
 
De voorzitter: Hartelijk dank, mijnheer Ploeg. Dan is het nu de beurt aan de gemeentesecretaris, de 
heer Van den Nieuwendijk.  
 
6c. Toespraak van de gemeentesecretaris, de heer L. van den Nieuwendijk. 
 
Leo van den Nieuwendijk: Mijnheer de voorzitter. Dank u wel. Goedemiddag allemaal, genodigden en 
natuurlijk Mirjam.  
Mirjam, fijn dat je blijft en dat je je werk hier kunt voortzetten. Ook wij als ambtelijke organisatie zijn 
enorm verheugd dat je bij ons blijft en dat je onze burgemeester bent geworden. Dat is goed voor 
Stichtse Vecht, maar ook goed voor onze organisatie: om je kennis en om je ervaring, vanwege de 
continuïteit en niet in de laatste plaats vanwege je persoon. Al die facetten gelden voor de verschil-
lende rollen waarmee wij met jou te maken hebben of hadden. 
 
Eerst even terug naar 2010. Voorzitter stuurgroep herindeling. Je was voor ons in die periode ons 
boegbeeld en hebt aan de wieg gestaan van de nieuwe gemeente. Je hebt meegedaan om de lijnen 
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uit te zetten van beleid en organisatie en de besluiten ook als voorzitter moeten nemen. Daarom prij-
zen wij ons gelukkig dat door jouw kennis en ervaring die expertise kan worden ingezet om onze or-
ganisatie scherp te houden, zodat wij de goede dingen gaan doen en ook de schaalsprong en de doe-
len van de nieuwe gemeente realiseren.  
Een andere rol die jij had, was die in het afgelopen jaar van waarnemend burgermeester. Je hebt het 
afgelopen jaar geholpen de nieuwe gemeente op te bouwen. Eerst op papier, nu in het echt. Het han-
dige was dat jij wist waar de mensen vandaan komen: Maarssen, Breukelen, Loenen. Dat betekende 
ook dat je de mensen goed kende en kon aanspreken.  
Wat je ook het afgelopen jaar hebt gedaan, is dat je samen met de wethouder P&O en Financiën naar 
ons toekwam om uit te leggen welke belangrijke besluiten je hebt moeten nemen in het college, name-
lijk forse bezuinigingen in de gemeente en ook fors in onze organisatie. Ik zeg het met een glimlach, 
want wij doen er graag aan mee.  
Een andere rol die je het afgelopen jaar hebt gehad, was dat je voorzitter was van een stuurgroep – 
een regiegroep moet ik eigenlijk zeggen – masterprogramma 2011. Dat was een programma dat in 
februari jongstleden door het college is gemaakt: hoe gaan wij het eerste jaar onze gemeente opbou-
wen? Gaan wij allerlei losse dingetjes doen of proberen wij een koers uit te zetten? Jij hebt als voorzit-
ter van die regiegroep die koers vastgezet, zodat wij als organisatie ons werk konden gaan doen. 
 
Bestuurlijk ambtelijk samenspel. Je bent de eerste echte burgemeester van de heringedeelde ge-
meente. Dat is niet zomaar ‘effe je ding doen’. De bestuurlijke sfeer in en de manier waarop raad, col-
lege en ambtelijke organisatie samenwerken zet zich in het eerste en het tweede jaar. De burgemees-
ter speelt daarin een belangrijk rol als voorzitter van de raad, voorzitter van het college, in de driehoek 
van burgemeester, griffier en secretaris en op de tandem burgemeester en secretaris. Jij speelt daarin 
een cruciale rol. Wij hebben immers nog geen gewortelde ‘zo doen wij het in Stichtse Vecht’ cultuur en 
ook geen geschiedenis als Stichtse Vecht. Daarmee wil ik voormalige gemeenten absoluut niets te 
kort doen. Die cultuur wordt juist nu gemaakt. Daar ben jij heel hard bij nodig, want als dit niet goed 
gaat, ontstaat het verkeerde karrenspoor. Wij weten allemaal in deze zaal hoe moeilijk het is een 
eenmaal gevormd karrenspoor anders te maken, te verplaatsen.  
 
Positie in de regio. Strategische positie. Natuurlijk moeten wij de komende jaren heel hard werken aan 
de bouw van onze nieuwe gemeente. Wij hebben het afgelopen jaar al watertrappelend de weg moe-
ten vinden naar de springplank die ons helpt die schaalsprong te maken. So far so good: wij hebben 
het eerste honk bereikt – soms even uitgegleden met z’n allen –, maar wij staan er. Dat betekent dat 
wij in die strategische positie ook een rol van jou verwachten en ook een rol zien. Want onze positie 
naast onze buren, Amsterdam en Utrecht, vraagt om een strategische positie. Een fantastische uitda-
ging voor jou, maar ook voor ons als organisatie. Je zult op ons kunnen rekenen. Zeven dagen in de 
week, 24 uur per dag, zullen wij als MT, als organisatie, jou helpen paden te effenen, adviseren en 
ondersteunen.  
Het allerbelangrijkste vind ik en vinden wij als organisatie jouw warme persoonlijkheid. Niet alleen in 
de kernen wordt dat geroemd, maar ook in onze organisatie. Want jij bent betrokken bij het wel en 
wee van onze organisatie. Altijd een aardig woordje. Altijd een briefje of een mailtje naar iemand die 
het gewoon nodig had of als er iets vervelends gebeurd was of ook gewoon, heel leuk, als er iets te 
vieren viel. Jij hebt oog voor de mensen in de organisatie. Jij zet in op het vieren van successen en 
het tonen van waardering. Jij bent er ook zelf om iets uit te leggen aan de organisatie als er iets uit te 
leggen valt.  
Je zult waken, denk ik, als wij onze schaalsprong maken of wij wel de goede dingen doen. Ik weet dat 
jij daar scherp op bent, want onder vier ogen zeg je wel eens tegen mij: "Die kant moeten wij op, Leo." 
Heerlijk. Dank je wel. 
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Het zal lastig zijn altijd aandacht te hebben voor de organisatie vanwege een drukke agenda. In de 
regio wordt er aandacht van je gevraagd, want wij zijn nu eenmaal een grote gemeente geworden. 
Tenslotte gaat het om de burgers, bedrijven en instellingen. Ik weet dat je ook aandacht voor ons zult 
blijven houden. Wij hebben er het volle vertrouwen in dat onze gemeente en ook onze organisatie in 
jou een goede burgemeester hebben en zullen hebben. Wij gaan er zes mooie jaren van maken. 
Leerzaam gaan wij proberen te zijn. Dus wees hier van harte welkom bij ons. 
 
Gisteren zei Annette van Hussel, onze manager Ontwikkeling: "Leo, moet er nog een cadeautje ko-
men?" En je kent mij een beetje, dus ik zei: "Cadeautje, hoezo dan?" Het duurde even voordat het 
kwartje viel. Ik zei: "Laat maar." Maar na een uurtje dacht ik: "Dan sta ik daar met lege handen, dat is 
ook zo wat." Gelukkig, MT-collega’s, die mij rollebollend corrigeerden via de i-Pad, zo van: "Hé, wij 
hebben het al voor je geregeld." Geweldige mensen, want zij weten dat ik daar niet zo snel aan denk. 
Ik heb iets waar jij van houdt. Namens het MT geef ik jou een cadeau en lekkere chocola van mijzelf. 
(Applaus) 
 
(Overhandiging cadeau.) 
 
De voorzitter: Mijnheer Van den Nieuwendijk, hartelijk dank.  
Dan zal ik het woord geven aan onze nieuw-beëdigde burgemeester. Mirjam, ga je gang. 
 
7. Reactie burgemeester mevr. M.M. van ‘t Veld. 
 
Burgemeester Mirjam van ’t Veld: Mijnheer de commissaris, beste Roel, mevrouw Robbertsen, beste 
Ria, fijn dat je er ook bij bent. Geachte leden van de raad, leden van het college, de leden van het MT, 
veel familie, vrienden, bekenden, inwoners, oud-collega’s. Geweldig dat jullie er zijn. Dat doet mij niet 
alleen goed, maar het ontroert mij ook echt. Want allemaal heeft u mij de afgelopen periode gesteund, 
een hart onder de riem gestoken of op een andere manier laten weten dat Stichtse Vecht mij op het lijf 
geschreven is en ook dat er op mij wordt gerekend. Uw reacties waren hartverwarmend en voor mij 
mede reden om mijn sollicitatie voor het burgemeestersambt in te dienen, in de hoop dat ik alles wat ik 
in het voortraject van Stichtse Vecht en in de eerste opbouwfase mede in gang mocht zetten, ook 
daadwerkelijk mocht voortzetten. Want ik heb het hier naar mijn zin en voel mij ontzettend verbonden 
met iedereen, in en rondom Stichtse Vecht. Ik kan het ook vandaag niet genoeg benadrukken: ik ben 
zeer geïnspireerd geraakt door de trots die ik ervaar onder de inwoners van de verschillende kernen. 
Zij staan binnen onze nieuwe gemeenschap synoniem voor binding en betrokkenheid. Juist de con-
trasten tussen de twaalf kernen spreken mij zo aan; elk met hun eigen karakter en bijzonderheden. 
Dat maakte, naast de interessante bestuurlijke opgave van een gemeente in opbouw, dat ik het afge-
lopen jaar met veel plezier mijn functie als waarnemend burgemeester heb vervuld. Vooral ook door 
de vele bijzondere en intense ervaringen, de interessante ontmoetingen en waardevolle contacten.  
Dan is vandaag mijn installatie daadwerkelijk een feit en sta ik hier als de eerste benoemde burge-
meester van die in alle opzichten fascinerende en geweldige gemeente Stichtse Vecht.  
 
Ik wil iedereen danken voor de mooie woorden. Allereerst dank aan de commissaris. Ik zal u niet te-
leurstellen. Dat beloof ik u.  
Dank aan de heer Van den Bosch, dank voor de mooie woorden. Fijn om je ook zo te zien in deze rol. 
Dat is het afgelopen jaar niet vaak voor gekomen. Eén keer, maar dat was de vergadering waarbij ik 
zelf niet aanwezig mocht zijn, want die ging over de profielschets. Volgens mij gaat het goed, dus ik 
kan af en toe hier wel eens afwezig zijn.  
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Burgemeester Mirjam van ’t Veld: Dank ook aan Piet, voor je mooie woorden, en aan Leo. Dat deed 
mij heel goed, want jullie weten hoe verbonden ik met jullie allemaal ben. Heel veel dank daarvoor. 
 
Dank ook aan eenieder die heeft bijgedragen aan mijn benoeming. In de eerste plaats natuurlijk de 
vertrouwenscommissie die mij, met de profielschets voor ogen en op basis van enkele openhartige 
gesprekken, uiteindelijk als de beste kandidaat voordroeg. Maar ook de overige leden van de ge-
meenteraad die de voordracht van de vertrouwenscommissie unaniem hebben gesteund. En natuurlijk 
het college, dat direct positief en reageerde op de voordracht. Het deed me goed van de secretares-
sen te horen dat een aantal van jullie die laatste woensdag net zo gespannen waren als ikzelf. De 
spanning op Goudestein hing in de lucht.  
We hebben in het afgelopen jaar op een collegiale en opbouwende manier met elkaar sturing gegeven 
aan de nieuwe gemeente en wij zijn verweven tot een hecht team. Ik zie echt uit naar het vervolg van 
deze samenwerking.  
 
In het bijzonder dank aan de commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen voor uw ondersteu-
ning en begeleiding van de voordracht en voor het vertrouwen dat u ook deze keer in mij hebt gesteld. 
Eerst het burgemeesterschap van Maarssen, daarna het waarnemerschap van Stichtse Vecht en nu 
het burgemeesterschap van deze nieuwe gemeente. Ik besef dat u in de afgelopen drie jaar veel werk 
aan mij heeft gehad.  
 
Dank ook aan de regering en Hare Majesteit de Koningin die de voordracht hebben bekrachtigd met 
een Koninklijk Besluit.  
Dank ook aan de organisatie en het MT die mij zo enorm gesteund hebben het afgelopen jaar. Ook 
aan hen dank voor het vertrouwen.  
Dank aan mijn familie en vriendenkring, die maken dat ik mijzelf kan blijven.  
En natuurlijk Harald, mijn dank geldt ook vooral jou. Jouw steun was voor mij de afgelopen jaren on-
misbaar. 
 
Dames en heren, “Dit is mijn Stichtse Vecht” is de slogan waarmee de gemeente naar buiten treedt. U 
weet het inmiddels allemaal: dit is nadrukkelijk ook mijn Stichtse Vecht. Ik ben mij – zoals ik al zei – 
hier niet alleen thuis gaan voelen, ik ben er oprecht trots op dat de basis van Stichtse Vecht in het af-
gelopen jaar goed van de grond is gekomen. Natuurlijk, de verwachtingen waren hoog. En niet alles 
kon binnen één jaar worden waargemaakt. Een schaalsprong naar ruim 63.000 inwoners vergt nu 
eenmaal in veel gevallen een andere aanpak: organisatorisch, beleidsmatig en uitvoerend. Gebaande 
paden moesten worden verlaten om nieuwe te betreden. We mogen oprecht spreken van een voortva-
rende start. Ondanks een omvangrijke bezuinigingsoperatie is er met een enorm enthousiasme en 
grote loyaliteit veel tot stand gebracht. Er wordt hard gewerkt om beleid op tal van terreinen te ontwik-
kelen, onze dienstverlening wordt positief gewaardeerd en we hebben ambitie. Na dit eerste jaar durf 
ik vanuit mijn waarnemerschap echter al wel te zeggen: "Ik zie dat Stichtse Vecht, onze gemeente, er-
toe doet, en dat de schaalsprong bijdraagt aan de bestuurlijke opgaven en ambities waar we voor 
staan." Geweldig dus dat ik samen met u verder mag bouwen. Een uitdagende opdracht. Met de pro-
fielschets in gedachten mag u, net als in het afgelopen jaar, rekenen op mijn inzet, zichtbaarheid, 
aanspreekbaarheid en benaderbaarheid. Ik wil een creatief en bouwend burgemeester zijn die de ver-
schillende kenmerken van Stichtse Vecht nog dichter bij elkaar wil brengen, die kansen signaleert en 
toekomstgericht is.  
 
Stichtse Vecht verdient het intensief te worden beleefd. Graag trek ik in de komende jaren samen op 
met raad, college en ambtelijke organisatie. Samen op met alle inwoners, verenigingen, instellingen 
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en het bedrijfsleven om de samenhang tussen gemeenschap en bestuur te bevorderen. Om de al ont-
stane verbindingen nog steviger vast te klinken, om nieuwe verbindingen te leggen en om de eenheid 
in verscheidenheid van onze gemeente verder vorm te geven. Want die eenheid in verscheidenheid 
respecteren we niet alleen, we koesteren die. We zien dat als de kracht van Stichtse Vecht. Een 
kracht die tot uiting komt door de geschiedenis en het karakter van de kernen, in de afwisselende 
landschappen, in de veelheid aan cultuurhistorisch erfgoed, in de gevarieerdheid aan bebouwing en 
bedrijvigheid en in de centrale ligging en, zoals de commissaris nog eens benoemde, door de Vecht 
die ons nog eens extra verbindt. Én door onze inwoners, ons menselijk kapitaal, ons bestaansrecht.  
 
Dit alles maakt onze positie bijzonder, waarbij het de kunst is om de balans te vinden tussen behoud 
en ontwikkeling, tussen eigen bestuurlijke opgaven en het vervullen van onze rol in de regio. Want re-
gionale thema’s gaan we niet uit de weg. Bereikbaarheid, economie en werkgelegenheid, maar ook de 
bescherming van ons landschap zijn belangrijke bovengemeentelijke opgaven.  
 
U mag erop vertrouwen dat ik Stichtse Vecht, waar nodig of noodzakelijk, duidelijk zal vertegenwoor-
digen binnen de regio, binnen de provincie en ook bij het Rijk. Stichtse Vecht verdient het een moder-
ne, grensverleggende en slagvaardige gemeente te zijn, een gemeente die het nut van de krachten-
bundeling tussen Maarssen, Breukelen en Loenen bewijst. Ieder mag weten waar wij voor staan met 
elkaar.  
 
Leden van de gemeenteraad, Stichtse Vecht is gebaat bij een effectieve, inspirerende en eigentijdse 
bestuurskracht. Vooral ook richting uw raad is het mijn bedoeling een samenbindende rol te vervullen 
en u als raad nauw te betrekken bij de verantwoordelijkheden die het ambt met zich meebrengt. Zeker 
ook rond aspecten van openbare orde en veiligheid en ontwikkelingen rond de Veiligheidsregio mag u 
van mij een actieve terugkoppeling verwachten. Want voor politie en brandweer voel ik een bijzondere 
verantwoordelijkheid. Hun werk kent vele risico’s en zij doen dat werk vaak onder moeilijke omstan-
digheden. Fijn dat jullie er ook zijn. Politie- en brandweerkorpsen verdienen daarom onze aandacht en 
steun. Zeker ook de mijne. 
Ik sta voor een open en intensief contact met de gemeenteraad. Met onderkenning en respect voor de 
verschillende posities tussen burgemeester, college en raad, tussen oppositie en coalitie. Daarbij mag 
u ervan uitgaan dat ik uitdrukkelijk boven de partijen blijf staan en dat ik mij, indien nodig, in goed sa-
menspel zal inzetten voor overbrugging van politiek-bestuurlijke tegenstellingen.  
U heeft het wel begrepen: als burgemeester van Stichtse Vecht zal ik mij zonder meer sterk maken 
voor het realiseren van onze gezamenlijke bestuurlijke doelen, maar er is meer dan alleen de bestuur-
lijk-zakelijke kant. Ook aandacht voor het welzijn van de inwoners, het tonen van betrokkenheid en het 
verwoorden van de gevoelens van onze gemeenschap behoort tot mijn burgemeesterschap. Ik zeg 
het graag niet alleen tegen u, maar vanuit deze zaal ook richting alle inwoners: ik zal, zoals ik dat ook 
de afgelopen jaren heb gedaan, midden in de samenleving van Stichtse Vecht staan. Ik zal mij tussen 
de inwoners blijven bewegen, er voor hen zijn bij leuke en bijzondere activiteiten, groot en klein. Maar 
er ook zijn wanneer verdriet de overhand heeft. Een burgemeester met een hart, die staat voor alle 
inwoners, die verbinding zoekt, brengt en onderstreept, zodat we er met en voor elkaar zijn. Want bij 
het wel en wee van de inwoners ligt mijn passie, mijn kracht en zeker ook in belangrijke mate de invul-
ling en vervulling van mijn ambt. Zij mogen erop rekenen dat ik er voor hen ben vanuit oprechte inte-
resse en intenties. Daarom wil ik vanmiddag een prachtige uitspraak van Desmond Tutu met u delen: 
“Een mens is een mens door andere mensen”. Deze uitspraak verwoordt naar mijn mening de kern 
waar het om gaat: betrokkenheid, persoonlijke aandacht, onderling contact.  
 
Ik vind het een voorrecht om mensen vanuit mijn rol te mogen kennen en erkennen. De noodzaak 
daarvoor is groot. Dat merk ik in de vele ontmoetingen of in de reactie op een persoonlijk briefje dat ik 
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mensen stuur. Het is belangrijk om op bezoek te gaan bij een gezin dat de dupe werd van een laffe 
roofoverval, om mensen die vanwege een brand hun huis uit moeten een hart onder de riem te ste-
ken, om een 65-jarig bruidspaar te feliciteren. Het sterkt mensen als er aandacht wordt gegeven aan 
een ongeval, ernstige ziekte of een triest sterfgeval. Door dit soort contacten voelen mensen zich ge-
kend. Dus wat ik met deze voorbeelden eigenlijk gewoon graag nog eens wil zeggen is: "Laten we el-
kaar in het oog houden; een mens is een mens door andere mensen." 
  
Ik zie mijn rol ook als verbindende schakel tussen bestuur, politiek en bevolking, want die relatie staat 
landelijk onder druk. In zijn algemeenheid neemt het vertrouwen in bestuur en politiek af. Ik hoop met 
u allen een positieve bijdrage te leveren en een positiever beeld neer te zetten. Zoals gezegd: samen 
met u, maar zeker ook samen met de inwoners en de organisaties. Want het besturen van een ge-
meente kan niet zonder de actieve betrokkenheid van inwoners. We moeten met elkaar in gesprek 
blijven rond tegenstellingen en elkaar weten te vinden in de overeenkomsten. Met andere woorden: 
binding, verbinding en verbondenheid. De mensen centraal: dat is de rode draad die ik vol overgave 
zie door mijn ambtsperiode heen.  
 
Tot slot. Tijdens mijn installatie als burgemeester van Maarssen, in september 2008, heb ik in mijn 
toespraak een passage uit het boek 'De Goede Stad' van Geert Mak als metafoor gebruikt. In die pas-
sage komt, kort gezegd, naar voren hoe een stad zich in z’n ontwikkeling en in de samenstelling van 
z’n bevolking laat lezen en beschrijven. Het boek van die stad komt echter nooit af. Voor Maarssen 
kende dit boek tot mijn komst al vele intrigerende hoofdstukken en zelf heb ik sindsdien in bestuurlijke 
zin meegeschreven aan enkele interessante vervolghoofdstukken. Zo was er het intensieve fusiepro-
ces, de daadwerkelijke herindeling van Breukelen, Loenen en Maarssen, de verkiezingen en nieuwe 
samenstelling van raad en college en de eerste opbouwfase van onze gemeente Stichtse Vecht.  
 
Vanaf vandaag mag ik bijdragen aan nieuwe hoofdstukken, waarvan de inhoud zich misschien al een 
beetje laat raden. We kunnen er echter wel zeker van zijn dat deze nieuwe hoofdstukken – alleen al 
door de schaalsprong en de daardoor veranderde positie van onze gemeente – opnieuw lezenswaar-
dig zullen zijn. Want Stichtse Vecht is dynamisch van karakter en zal dat naar mijn stellige overtuiging 
ook blijven.  
Kortom, we hebben rond de totstandkoming van Stichtse Vecht met elkaar geschiedenis geschreven 
en gaan nu de toekomst van onze geheel nieuwe gemeente verder samen met elkaar uitwerken. Ook 
in die zin voel ik mij bijzonder bevoorrecht, want welke burgemeester krijgt nu die kans? 
  
Om het alleen bij de metafoor van een boek te houden, vond ik uiteindelijk toch wat te gemakkelijk. 
Soms bekruipt je dan de gedachte een bijzondere periode uit je leven ook echt te boek te stellen. Om 
specifieke ervaringen en lessen met anderen te delen. Zo’n bijzondere periode heb ik de afgelopen 
jaren in Maarssen, en in het begin van Stichtse Vecht, gekend. Na nog eens extra aangespoord te zijn 
door Theo Camps van Bureau Berenschot heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik, samen 
met Theo, de uitdaging tot schrijven aangegaan. Met het idee om - mocht ik burgemeester van Sticht-
se Vecht worden - de leden van college en raad dit boek aan te kunnen bieden als een persoonlijk ca-
deau, om een nadere inkijk te bieden in de verschillende werelden, de verschillende facetten van het 
burgemeestersambt. Om nader inzicht te geven in de eerste jaren van mijn burgemeesterschap van 
Maarssen en, in beperktere mate, ook in het waarnemerschap van Stichtse Vecht. Dat was veel en 
enerverend en dat was mooi, maar volgens mij hoef ik u dat vanmiddag niet te vertellen.  
In de afgelopen dagen is het boek, onder de titel “En dan ben je burgemeester…”, daadwerkelijk van 
de persen gerold. Ik wil het nu dan ook met groot plezier uitreiken aan de leden van de raad en het 
college. Vooral ook om dat je soms merkt dat het burgemeesterschap vele facetten kent. Ook voor 
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een raad is het soms lastig zichtbaar waar die burgemeester zoal mee bezig is. Ik hoop dat dit boek u 
nog een extra inkijkje geeft in de afgelopen jaren. (Applaus) 
 
(Uitreiking boeken.) 
 
De heer Ploeg zei net tegen mij: "Stiekemerd." Ik zei: "Er blijft niet veel voor jou geheim." Maar dit is 
toch een goed bewaard geheim gebleven. Aan de commissaris hoef ik het boek niet te overhandigen; 
hij kent het boek. Hij is erbij betrokken geweest en heeft in zijn rol als commissaris daarin een hoofd-
stuk geschreven.  
Theo, dank. Wij hebben met veel plezier dit boek samen opgepakt. Je maakt heel veel mee en het 
burgemeestersambt kent zoveel facetten en ik geloof dat u allemaal hier wel weet met hoeveel plezier 
ik dat doe en dat ik graag ervaringen wil delen. Zoals de titel ook zegt, “En dan ben je burgemeester 
…”, was voor mij drie jaar geleden zo. Na zo’n dag als vandaag ben je het opeens en verwacht ieder-
een dat je overal alle antwoorden op weet. Ik zie ook mijn dierbare collega’s Mik en Boekhoven knik-
ken. Zij hebben het ook meegemaakt en ik dacht dat het is wel eens goed zou zijn dat soort ervarin-
gen te delen met anderen in de hoop dat zij er ook iets aan kunnen hebben. 
 
Nogmaals wil ik de commissaris, de raad en het college, maar ook de organisatie en alle mensen hier 
in de zaal danken voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik wil u nogmaals danken voor de steun. Dat 
was echt onmisbaar en heeft mij de kracht gegeven om door te gaan, want wij hebben met elkaar voor 
een moeilijke opgave gestaan. Ik ben oprecht trots op wat wij tot op dit moment al bereikt hebben. De 
kracht die ook in onze samenleving zit, met twaalf fantastische kernen, waarop wij trots zijn. Ik vind 
dat wij er al een mooie gemeente van gemaakt hebben. Als wij met elkaar die verbinding blijven zoe-
ken en nog steviger maken, dan weet ik dat wij heel mooie nieuwe hoofdstukken met elkaar gaan 
schrijven voor deze gemeente. Dank allemaal voor uw steun. (Applaus) 
 
8. Overhandiging voorzittershamer en sluiting. 
 
De voorzitter: Burgemeester, hartelijk dank voor deze installatierede. Ik denk dat vanuit deze toe-
spraak het enthousiasme eraf straalt en dat het aanstekelijk werkt. Vaak is het natuurlijk zo dat je in 
een heel grote groep maar één ‘aansteker’ nodig hebt om de hele meute aan het lopen te krijgen. Wij 
doen dat uiteraard wel op een iets andere wijze, zoals dat in gemeenteland betaamt. Maar toch, het 
beeld is er. Hartelijk dank. 
 
Dan zijn wij feitelijk, een kwartiertje te vroeg, aan het eind van deze vergadering gekomen. Ik heb 
geen behoefte die tijd vol te praten. Dat zou gaan vervelen. Rest mij u uit te nodigen naar deze zijde 
van de tafel om u de hamer te overhandigen. Daarmee hebt u het inderdaad in handen, als ik het zo 
mag zeggen. (Applaus) 
 
(Overhandiging voorzittershamer. Burgemeester Van 't Veld neemt het voorzitterschap over) 
 
De voorzitter: Mijnheer Van den Bosch, beste Wim, hartelijk dank voor je voortreffelijke leiding. Wij 
moeten je toch echt vaker in die rol zetten, want ik heb zoveel humor bij je ontdekt. Volgens mij heb-
ben wij er allemaal van genoten. Heel erg bedankt.  
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Ik heb de eer om deze vergadering te sluiten. Dan gaan wij met elkaar het glas heffen op onze inwo-
ners en onze gemeente. Dank u wel. 
 
Ik sluit de vergadering.  
 
 
 
(Einde van de vergadering om 16.45 uur.) 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2012. 
 
De griffier,  De voorzitter, 
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