
 

Besluitenlijst raadsvergadering 30 september 2014, aanvang 19.30 uur 
(Gewijzigd) 
 
Aanwezig: 
Voorzitter Liesbeth Spies, waarnemend burgemeester 
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
CDA Hetty Veneklaas, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen, 

Gera Helling 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman, Frans de Ronde 
D66 Femke Goedendorp, Linda Hogeveen, Gerrit Phaff, 

Dick Verwoert, Han Vreeken 
GroenLinks Linda van Dort, Piet Paul 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt, 
 Bas Verwaaijen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Maarten van Dijk, Els Swerts,  
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ’t Hof 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis, Warner van Vossen 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
VVD Pauline Bredt-Aler (vanaf agendapunt 5), Kathalijne de Kruif, 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven (vanaf agendapunt 5) 
Piet Ploeg (t/m agendapunt 4), Klaas Wiersema (t/m agendapunt 
4), Elfride Zeldenrust 

Wethouders 
D66 Pieter de Groene, Franko Živković-Laurenta 
CDA Jaap Verkroost 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD  Eric Balemans 
ChristenUnie-SGP Henk van Rhee 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en spreekt een Im Memoriam uit voor de slachtoffers van de 
vliegramp met de MH17. 
Zij deelt mee dat de heer De Reuver, oud-wethouder van Loenen, vanmiddag aan de gevolgen 
van een verkeersongeluk is overleden.  
Met de fractie van het CDA is overeen gekomen, in verband met het overlijden van de heer de 
Reuver, dat de vragen aangaande de verkeerssituatie in en rond Loenen op een nader over een 
te komen wijze zullen worden afgehandeld.  

 
2. Spreekrecht inwoners 

a. Mevr. Astrid Verweij over Boerencamping, Oukoop 46, Nieuwer ter Aa. 
b. Daniel Menke over wateroverlast en riolering in Maarssenbroek. 
c. Hans Beute (Bestuurslid VvE Bloemstede 224): eveneens over wateroverlast en riolering. 
d. Mirjam Hornman over fietsers Huis ten Boschstraat. 
e. De heer Antonacci over inrichting Huis ten Boschstraat. 
f. Lucas Schansman (speel-o-theek) over de status van het pand Harmonieplein 2 

(bibliotheek). 
Reactie wethouder Verkroost: er wordt overleg gepland met bestuur bibliotheek en bestuur 
speel-o-theek. 
g. Mw. mr. J.H. Hartman (namens Nagel Demontage en Recycling) over Visie Garsten-Noord. 
h. De heer J. Beukeboom over Visie Garsten-Noord. 

 
3. Vaststellen agenda 

- Toevoegen interpellatie Lokaal Liberaal: als agendapunt 13A; na de Hamerstukken. 
- Motie van wantrouwen Maarssen 2000: toevoegen als laatste agendapunt. 
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4. Afscheid van de raadsleden K.H. Wiersema en P. Ploeg 

De burgemeester spreekt de vertrekkende raadsleden toe. 
 
5. Beëdiging en installatie nieuwe raadsleden 

a. Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven: voorzitter Ike Roetman leest het verslag 
voor. De commissie bestond uit Ike Roetman (voorzitter), Maarten van Dijk en Linda van 
Dort 

b. Beëdiging nieuwe raadsleden: 
- Mevr. P.M.E. Bredt-Aler legt de eed af. 
- Dhr. C.J. van Nieuwenhoven spreekt de belofte uit. 

 
Schorsing 
 
6. Besluitenlijsten 1 en 8 juli 2014 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Vragenhalfuur 

a. Kathalijne de Kruif over correctie op Bestemmingsplan Breukelen woongebied. 
Reactie wethouder Živković-Laurenta: in overleg met de belanghebbende wordt de meest 
passende procedure voor aanpassing bestemmingsplan gekozen. 
 
b. Marnix Veldhuijzen over straatnaam burgemeester Waverijn. 
Toezegging wethouder de Groene: college zal binnenkort besluit nemen over aanwijzing van 
een burgemeester Waverijnstraat. 
 
c. Rob Roos over wateroverlast Kockengen. 
Toezegging wethouder De Groene: de raad informeren over de vorderingen die het waterschap 
maakt bij de aanpak van de problematiek van de wateroverlast in Kockengen. 
 
d. Dik van ’t Hof over samenwerking SWW. 
Toezegging wethouder Verkroost: in de SWW rapportages zullen ook termijnen worden 
genoemd. 
 
e. Dik van ‘t Hof over voortgang diverse onderwerpen. 
Toezegging wethouder Živković-Laurenta: de heer Van ’t Hof wordt geïnformeerd als er 
relevante ontwikkelingen zijn over de afhandeling van het verzoek om schadecompensatie van 
de heer O. Bins. 
 
f. Frank van Liempdt over skatebaan en basketveld De Heul. 
Toezegging wethouder Verkroost: de raad wordt geïnformeerd d.m.v. een RIB over de uitkomst 
van het onderzoek naar een geschikte locatie in Loenen voor de skatebaan. 
 
g. Piet Paul over publicatie vergunning Vaarparade en Open Monumentendag. 
Toezegging wethouder Verkroost: te zijner tijd wordt de raad geïnformeerd over het tijdpad om 
tot een evenementenverordening te komen. 

 
8. Ingekomen stukken 

a. Dik van ’t Hof stelt vragen bij: 
B 02 Geluidsoverlast vliegtuigen - fam. Terra; 
B 07 Blokhut- Van de Kommer Legal namens de heer Van der Meij. 

Toezegging wethouder Balemans: email aan Dik van ’t Hof als de uitkomst in de kwestie over de 
blokhut Oud Over in Loenen duidelijk is. 
 
b. Maarten van Dijk wil graag de reactie van het college hebben op de brieven B 03 en B 04 

over de rioolproblematiek in Bloemstede en verzoekt het college om dit t.z.t. te agenderen 
in een werksessie. 
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Toezegging wethouder De Groene: de raad ontvangt de reactie van het college op de brieven 
en de aanpak van de rioolproblematiek Bloemstede zal worden geagendeerd voor een 
werksessie. 

 
Hamerstukken 
 
9. Voorbereidingsbudget operationele fase Sociaal Domein 

Conform vastgesteld. 
 
10. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 

Conform vastgesteld. 
 
11. Wet Markt en Overheid 

Conform vastgesteld. 
 
12. Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan Landelijk gebied West 

Conform vastgesteld. 
 
13. Dorpsvisie Nigtevecht 

Conform vastgesteld. 
 
 
Bespreekstukken 
 
13A Interpellatie Frank van Liempdt over werkzaamheden Huis ten Boschstraat in Maarssen 

a. Interpellatie met een aantal vragen aan het college. Indiening motie. 
b. Antwoorden wethouder De Groene met toelichting op de inrichting van de Huis ten 

Boschstraat 
c. Reactie Frank van Liempdt op de antwoorden van de wethouder. 
d. Vragen en reactie van de overige fracties. 
e. 2e termijn wethouder De Groene: bereidheid om de werkzaamheden enkele weken stil te 

leggen en opnieuw te studeren op mogelijke oplossingen. 
f. Verzoek om schorsing van de fractie van D66. De voorzitter stelt voor om eerst de andere 

agendapunten te bespreken en de motie op het eind van de vergadering te behandelen. 
g. Frank van Liempdt handhaaft de motie. 

 
14. Beleidsnota Transitie en transformatie jeugdzorg 

Conform besloten (unaniem). 
Toezegging wethouder Verkroost: In de klachtenregeling, die aan de raad zal worden 
voorgelegd, zal de rol van de gemeente goed geregeld worden en aanbieders worden bij de 
contracten gehouden aan deze regeling. 

 
Toezegging wethouder Verkroost: in aansluiting op toezegging in de werksessie over informatie 
over Passend Onderwijs zal i.o.m. griffie gezocht worden naar een goed moment en een 
passende vorm om de informatie te geven. 

 
15. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie Eigen Risico 

Conform besloten (unaniem). 
Wethouder Van der Horst geeft aan dat in november een nadere uitwerking van dit voorstel zal 
volgen. 
Toezegging wethouder Van der Horst: college is bereid om aan de raad voor te stellen dat de 
armoedegelden van 2014 worden doorgeschoven naar 2015. 

 
16. Ruimtelijke Visie voor Garsten-Noord 2014 

Conform vastgesteld. De fractie van de PvdA is tegen. 
 
17. Motie Lokaal Liberaal over werkzaamheden Huis ten Boschstraat 

Verworpen (hoofdelijke stemming: 13 stemmen vóór, 20 stemmen tegen). 
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Kern van de motie: draagt het college op om zo snel mogelijk met een veranderd plan te komen, 
waar weer sprake is van aparte fietspad(en) voor de schoolgaande jeugd. 

 
18. Motie van wantrouwen Maarssen 2000 tegen wethouder V. van der Horst 

Verworpen (op verzoek Maarssen 2000 een geheime stemming: 13 stemmen vóór, 20 stemmen 
tegen). 

 
Kern van de motie: spreekt uit dat de gemeenteraad niet langer het vertrouwen heeft in 
wethouder V. van der Horst. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 
 
28 oktober 2014 
 
Griffier Voorzitter 
 
 

JAH 1-10-2014 
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