
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 10 november 2015, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
D66 Femke Goedendorp, Linda Hogeveen, 
 Gerrit Phaff, Elmar de Ridder, Dick Verwoert en 
 Steven Rosman 
VVD Pauline Bredt-Aler, Jeroen Willem Klomps, 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven en 
Elfride Zeldenrust 

CDA Dinno de Meer, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen en 
Hetty Veneklaas 

Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer (vanaf agendapunt 6b), 
 Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt (vanaf schorsing 

agendapunt 3) en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen Rob Roos en Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers en Gerry Rijsterborgh 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
PvdA Maarten van Dijk en Els Swerts 
GroenLinks Linda van Dort en Piet Paul 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ‘t Hof 
 
Wethouders 
D66 Pieter de Groene en Franko Živković-Laurenta 
VVD Eric Balemans 
CDA Jaap Verkroost (tot en met zijn verklaring bij agendapunt 3) 
Streekbelangen Vital van der Horst 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
 
Afwezig 
Streekbelangen    Renie Vis 
Maarssen 2000 Harry Noltes 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Vis en de heer Noltes afwezig 
zijn. Mevrouw Kox en de heer R. van Liempdt komen later. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

Luka en Emiel Kuperus over hun plan met een spookhuisje op het Sperwerveld in Vreeland. 
Reactie burgemeester: Griffier zal de tekening naar alle raadsleden sturen. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

Door de fractie van Lokaal Liberaal is een motie aangekondigd betreffende het opheffen van de 
fietsersoversteekplaats Hoge Brug in Maarssen. 
Voorzitter stelt voor deze motie als agendapunt 7 aan de agenda toe te voegen. 
De raad stemt hiermee in. 



 

De fractievoorzitter van het CDA legt een verklaring af waarin hij constateert dat er bij een 
meerderheid van de raad geen steun meer is voor wethouder Verkroost en dat daarom het CDA 
terug treedt uit de coalitie. 
 
Wethouder Verkroost legt een verklaring af waarin hij constateert dat er bij een meerderheid van 
de raad geen draagvlak meer voor hem aanwezig is om als wethouder op te treden en daarom 
treedt hij terug. 
 
De fractievoorzitter van D66 legt een verklaring af waarin hij de keuze van het CDA respecteert. 
 
Overigens is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
Schorsing van 19.45 – 19.55 uur. 
 
De voorzitter constateert dat er bij de raad geen behoefte meer is aan een debat over het 
rapport van de heer Pheijffer betreffende zijn onderzoek naar het bestuurlijk handelen van de 
heer Verkroost. 

 
4. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Er zijn geen vragen ingediend. 
 
5. Benoeming commissielid Maarssen 2000. 

De heer A.J. Kroon is door de raad benoemd. 
 
6. Programmabegroting 2016. 

a. Algemene Beschouwingen 
Alle fracties spreken hun algemene beschouwingen uit. 
De fractie van de VVD dient een amendement in om een viertal intensiveringen van beleid 
toe te voegen aan de tabel op pagina 11 van de Programmabegroting 2016, mede namens 
de fracties van D66, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en de PvdA. 
 
De fractie van Lokaal Liberaal dient de volgende moties in: 
M7 - Ontwikkelingssamenwerking; 
M8 - Rioolgelden; 
M9 - Afvalstoffenheffing; 
M10 - Sinterklaasintochten Stichtse Vecht. 
 
De fractie van de PvdA dient de volgende moties in: 
M1 - Dekking kosten extra wethouder Sociale zaken 

mede namens Maarssen 2000, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht 
Beweegt; 

M2 - Pilot I-PGB 
mede namens Maarssen 2000, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht 
Beweegt; 

M3 - Intensivering aanpak overlast hondenpoep 
mede namens Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond. 

 
De fractie van GroenLinks dient de volgende moties in: 
M4 - Onderzoek locaties voor sociale woningbouw 
mede namens Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond; 
M5 - Stimulering Duurzaamheid 
  mede namens Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond; 



 

M6 - Cultuur 
  mede namens Het Vechtse Verbond. 

 
b. Reactie college 

Wethouder Balemans reageert op de moties M8 en M9. Beide moties worden ingetrokken. 
 
Toezeggingen wethouder De Groene: 
1. Eind 2e kwartaal 2016 komt een rapportage over de tweede Vechtbrug. 
2. Via digitale weg en koepels zal aandacht worden gegeven aan het Cultuurfonds. 
 
Wethouder Živković-Laurenta deelt mee dat het college van motie M4 de eerste twee bullits 
zal overnemen. 
 
Wethouder Koops deelt mee dat het college motie M2 sympathiek vindt, maar adviseert de 
pilots in Woerden en Delft af te wachten. Motie M5 wordt omarmt, maar is gezien de tekst 
van het amendement overbodig. 
 
Schorsing 21.50 – 22.05 uur 
 
Wethouder Balemans reageert namens het college op de moties: 
M1 - wordt ontraden; 
M2 - wordt ontraden. De proeven in Woerden en Delft worden gevolgd. 

De uitkomst zal aan de raad worden gerapporteerd zodra daar duidelijkheid 
over is; 

M3 - betreft versterking van ingezet beleid en is in het licht van het aannemen van 
het amendement overbodig; 

M4 - de eerste twee bullits worden overgenomen; 
M5 - wordt ontraden in het licht van het aannemen van het amendement; 
M6 - wordt overgenomen, met uitzondering van verspreiding huis-aan-huis; 
M7 - wordt ontraden; 
M8 - is ingetrokken; 
M9 - is ingetrokken; 
M10 - wordt ontraden. 
 

a. Tweede termijn fracties 
b. Reactie college 

Fractie GroenLinks wijzigt het dictum van M6 in: 
1e bullit: “Jaarlijks een overzicht van cultuuraanbod te bieden en die te communiceren”. 
2e bullit: “De kosten hiervan te dekken met het bijgestelde perspectief Programmabegroting 
2016, pagina 7” vervalt. 
Gewijzigde motie M6 wordt door het college overgenomen. 

 
Fractie GroenLinks wijzigt het dictum van M4 in: 
3e bullit: “Eventueel benodigd budget te bekostigen met het bijgestelde perspectief 
Programmabegroting 2016, pagina 7” vervalt. 
Gewijzigde motie M4 wordt door het college overgenomen. 

 
Schorsing 22.37 – 22.40 uur. 

 
 



 

Fractie PvdA wijzigt het dictum van M2 in: 
Zodra de resultaten van de pilots in Woerden en Delft bekend zijn, een voorstel te doen om 
het I-PGB al dan niet in 2017 in te voeren in Stichtse Vecht. 
Gewijzigde motie M2 wordt door het college overgenomen. 

 
Motie M3 wordt door het college overgenomen. 

 
Schorsing 22.45 – 22.50 uur. 
 

a. Stemming over amendementen en moties 
Stemverklaringen met betrekking tot het amendement: 
Streekbelangen heeft moeite met de uitbreiding van het aantal Boa’s, maar zal gezien de 
inzet voor het terugbrengen van de overlast van hondenpoep in Maarssenbroek, het 
amendement steunen. 
 
Stichtse Vecht Beweegt vindt dat de aanstelling van twee extra Boa’s niet exact en concreet 
genoeg is aangegeven en zal daarom tegen stemmen. 
 
Lokaal Liberaal vindt de aanstelling van twee extra Boa’s een goede zaak, maar is tegen de 
extra middelen voor duurzaamheid en zal daarom tegen stemmen. 
 
Het amendement is aangenomen met 26 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. (tegen: de 
fracties van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór) 
 
Fractie GroenLinks meldt dat na het aannemen van dit amendement motie M5 wordt 
ingetrokken. 
 
Motie M1 verworpen met 12 stemmen vóór en 19 stemmen tegen. (vóór: fracties van Lokaal 
Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht 
Beweegt. Overige fracties tegen.) 

 
Motie M7 verworpen met 4 stemmen vóór en 27 stemmen tegen. (vóór: fractie van Lokaal 
Liberaal. Overige fracties tegen.) 

 
Motie M10 verworpen met 6 stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (vóór: fracties van Lokaal 
Liberaal en Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 
 
De Programmabegroting 2016 is vastgesteld met 27 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. 
(tegen: fractie van Lokaal Liberaal. Overige fracties vóór.) 

 
7. Motie Lokaal Liberaal over opheffen fietsersoversteekplaats Hoge Brug in Maarssen. 

Motie is aangehouden. Wordt eerst voor de commissie Fysiek Domein geagendeerd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
 
2 december 2015 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
MdJ 
11-11-2015 
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