
 

Besluitenlijst raadsvergadering 11 februari, aanvang 19.30 uur 
(Gewijzigd) 
 
Aanwezig: 
Voorzitter (waarnemend) Ike Roetman (ChristenUnie-SGP) 
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ’t Hof 
CDA Maarten Bootsma (tot en met agendapunt 9), Dinno de Meer, 

Hetty Veneklaas, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 
D66  Linda Hogeveen, Jaap Rehbock, Franko Živković-Laurenta 
Duurzaam Stichtse Vecht Cock van der Kaaij  
GroenLinks Piet Paul 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
Lokaal Liberaal – 
Groep Frank van Liempdt Frank van Liempdt 
PvdA Ingrid Groenewegen, Franc Janssen, Gerjet Wisse, 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis, Warner van Vossen 
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 (tot en met agendapunt 9) 
VVD Piet Ploeg, Klaas Wiersema  
 
Afwezig: 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester 
Maarssen 2000 Samir El Hafiani 
 
 
Voorafgaande aan de raadsvergadering: Met de raad aan tafel: 
- Presentatie H. Land over Slootdijk 4(a) 
- Reactie mr. G.C.M. Schipper, namens cliënt M. Korthals – Slootdijk 4(a) 
- Reactie wethouder Verkroost 
- Vragen raadsleden 
 
1. Opening:  

De waarnemend voorzitter Ike Roetman opent de vergadering omdat de burgemeester 
verhinderd is. 

 
2. Spreekrecht voor inwoners 

a. Nico Bos: Verklaring van geen bedenkingen en RO-mandaat van het college. 
b. Lucas Schansman; speel-o-theek in pand Harmonieplein 2. 

 
3. Vaststellen van de agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Besluitenlijsten 17 december 2013: 

Gewijzigd vastgesteld. 
Wijziging bij Agendapunt 18: 
Amendement Duurzaam Stichtse Vecht e.a.: aangenomen (25 vóór, 6 tegen).  
Motie GroenLinks over energieatlas: ingetrokken omdat motie is overgenomen door college en 
opgenomen is in amendement Duurzaam Stichtse Vecht e.a. 
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 Aanvulling bij agendapunt 17: conform vastgesteld (29 vóór, 2 tegen) (Dik van ‘Hof en 
Jaap Rehbock tegen, overigen vóór). 

 
5. Vragenhalfuur voor leden van de raad: 

a. Dik van 't Hof over aanbestedingen. 
b. Dik van 't Hof over onderzoek aanbestedingen. 
Toezegging wethouder Ploeg: onderzoek van Ernst & Young naar aanbestedingen zal over drie 
weken afgerond worden. 
c. Dik van 't Hof over informatie op de website. 
Toezegging wethouder De Groene: de mogelijkheden om te huren in gemeentelijke panden 
komt op de website. 
d. Cock van der Kaaij over parkeerbeleid. 
e. Frank van Liempdt over baggertransporten door de Talmastraat in Maarssen. 
f. Piet Paul over digitalisering van de afvalkalender per 2015. 
Toezegging wethouder Ploeg: er zal worden nagegaan of het mogelijk is om de gedrukte versie 
van de afvalkalender verspreid kan worden naar winkels e.d. 
g. Piet Paul over het Dorpsontwikkelingsplan Loenen en maatschappelijke ontwikkelingen. 
h. Hetty Veneklaas over vervallen van de maatschappelijke stage in voortgezet onderwijs. 
Toezegging wethouder De Groene bespreken in LEO of voorzetting op vrijwillige basis van 
maatschappelijke stages mogelijk is; aansluiten bij overleg van scholen en Vrijwilligerscentrale. 
i. Gerjet Wisse over het voornemen tot vestiging van Sodexho in Breukelen. 
j. Franc Janssen over 100 km versus 130 km per uur op de A2. 
k. Rob Roos over transparantie bij aanbestedingen en gunningen. 
Toezegging wethouder Ploeg: er wordt een overzicht opgesteld van de aanbestedingen per 
kern. 

 
6. Ingekomen stukken en mededeling:. 

6. Incidentele kosten Omgevingsdienst Regio Utrecht; Dik van ’t Hof vraag om toezending 
agenda’s van het bestuur. 

Toezegging wethouder Ploeg: agenda’s en stukken van algemeen bestuur worden ter informatie 
toegezonden aan de raad. 
23. WOB verzoek om diverse aanbestedingsdocumenten: Dik van ’t Hof merkt op dat brief nr. 

21 dezelfde inhoud heeft. Cock van der Kaaij wijst er op dat raadsleden geen beroep 
hoeven te doen op de WOB omdat ze altijd recht hebben op de gevraagde informatie. Ron 
Druppers wil dat de raad wordt geïnformeerd over de afhandeling. 

Toezegging wethouder Ploeg: de raad heeft inderdaad recht op de gevraagde informatie en de 
raad zal worden geïnformeerd over de afhandeling. 

 
Hamerstukken 
 
7. Toegang sociaal domein SWW: 

Conform vastgesteld. 
 
Bespreekstukken 
 
8. Benoeming lid werkgeverscommissie: 

Cock van der Kaaij is benoemd. 
 
9. Dorpsvisies voor Loenersloot en Nieuwersluis: 

Conform vastgesteld. 
 
10. Huisvesting raad en werksessies: 

Gewijzigd vastgesteld (25 vóór, 6 tegen) 
(Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Lokaal Liberaal tegen, overigen vóór). 
(sub) Amendement A 1 Duurzaam Stichtse Vecht over vergaderen in één kern: afgewezen. 
(1 vóór, 30 tegen) (Duurzaam Stichtse Vecht vóór; overigen tegen). 
Amendement A 2 D66 e.a. over uitproberen raadzaal in 4 en 1 gebouw: aangenomen. 
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(24 vóór, 7 tegen) (Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Lokaal Liberaal tegen, overigen 
vóór) 

 
11. Visie Sociaal Domein SWW:  

Conform vastgesteld (unaniem). 
 
De waarnemend voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
 
 
25 februari 2014 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAH 12-2-2014 
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