
 

Besluitenlijst raadsvergadering 3 maart 2015, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter    Marc Witteman 
Griffier      Jelle Hekman 
Raadsadviseur    Marijke de Jong 
 
De leden 
D66     Femke Goedendorp, Gerrit Phaff, Elmar de Ridder, 
     Dick Verwoert en Han Vreeken 
VVD     Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven en 

Elfride Zeldenrust 
CDA     Siem Scherpenzeel en Hetty Veneklaas 
Lokaal Liberaal    Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt, 

Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen    Rob Roos en Renie Vis 
Maarssen 2000    Ron Druppers, Harry Noltes 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 
Streekbelangen    Vital van der Horst 
 
Afwezig 
 Linda Hogeveen (D66) 
 Pauline Bredt-Aler (VVD) 
 Kathalijne de Kruif (VVD; zonder kennisgeving) 
 Gera Helling (CDA) 
 Marnix Veldhuijzen (CDA) 
     Warner van Vossen (Streekbelangen) 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 
 

2. Met de Raad aan tafel. 
a. Arjan Kroon van RTV Stichtse Vecht geeft een presentatie en toelichting op de 

werkzaamheden en de financiën van RTV Stichtse Vecht, waarna Sjors van Eijl (voorzitter) 
diverse vragen beantwoordt over onder andere de financiering, de begroting en de 
samenwerking met RTV Utrecht en de VAR. Het doel is om met behulp van extra financiële 
stromen een hoger ambitieniveau te bereiken. Op verzoek zegt hij toe na ontvangst van 
een extra financiële injectie binnen een half jaar met een nieuw en helder bedrijfsplan te 
zullen komen. 

b. Na een schorsing op verzoek van Maarssen 2000 wordt het presidium gevraagd een motie 
om extra financiële middelen beschikbaar te stellen aan RTV Stichtse Vecht, te agenderen 
voor de commissievergadering van 17 maart en de raad van 31 maart 2015. 



 

c. Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen van de agenda. 

De voorzitter deelt mee dat bij D66 Dick Verwoert het fractievoorzitterschap heeft overgenomen 
van Linda Hogeveen. 
Bij de VVD heeft Frank Masteling het fractievoorzitterschap voorlopig overgenomen. 
 
De agendapunten 10 en 11 worden hamerstukken met een stemverklaring van Lokaal Liberaal 
bij agendapunt 11. 
 
De ingediende motie van Stichtse Vecht Beweegt over het stopzetten van de quick scan voor 
Keyserryck wordt als punt 13 aan de agenda toegevoegd. 
 

4. Besluitenlijsten vergaderingen 27 en 29 januari 2015. 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. Dik van ’t Hof wenst terugkoppeling over de afhandeling van de brieven onder nrs F 01, 03, 

04 en 05. 
 

b. Wethouder Balemans doet mededeling over de onjuiste aanslag rioolheffing. Per abuis is 
een verhoging van 10% in de verordening blijven staan, in plaats van dit te wijzigen in een 
verhoging van 5%. Een wijziging van de verordening wordt de raad voorgelegd in de 
commissievergadering van10 maart en de raad van 31 maart 2015. Nieuwe aanslagen 
worden verzonden. Inwoners met een inning via automatische incasso hoeven niets te 
doen; anderen wordt gevraagd te wachten met betalen tot nader bericht. Mocht er al 
betaald zijn, dan krijgen deze mensen het teveel betaalde terug. 
Toezegging wethouder Balemans: in de commissievergadering zal hij inzicht geven in de 
kosten van deze hersteloperatie. 

 
c. Wethouder Verkroost meldt dat binnenkort een bewonersonderzoek start in de vorm van 

een enquête naar duurzaamheid en afval. 
Binnenkort volgt een RIB over dit traject en wat er wanneer zal plaatsvinden. 

 
d. Wethouder De Groene doet een oproep om aanwezig te zijn bij de vergadering van de 

commissie Bestuur en Financiën van 10 maart aanstaande waar burgemeesters Van Zanen 
van Utrecht en Backhuijs van Nieuwegein komen vertellen over regionale samenwerking. 

 
Hamerstukken 
 
7. Tweede wijziging Legesverordening 2015. 

Conform vastgesteld. 
 
8. Bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 in Nigtevecht. 

Conform vastgesteld. 
 
9. Verbreden doel reserve grondexploitatie. 

Conform vastgesteld. 
 



 

10. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester M.J.D. Witteman. 
Conform vastgesteld. 
 

11. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder E.R.M. Balemans. 
Conform vastgesteld. 
Stemverklaring van Lokaal Liberaal: niet gelukkig met de situatie, maar stemmen wel in met 
deze ontheffing. 

 
Bespreekstukken 
 
12. Wijziging kwalilteitscriteria Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), 

Conform vastgesteld met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen. (tegen: Lokaal Liberaal, met 
stemverklaring: onderhoudsniveau is te laag) 
Motie Lokaal Liberaal verworpen met 19 stemmen tegen en 7 stemmen voor. 
(tegen: D66, VVD, CDA, Streekbelangen, Maarssen2000 (Harry Noltes niet in de zaal 
aanwezig), ChristenUnie-SGP, PvdA, en Het Vechtse Verbond; overige fracties vóór). 
Toezeggingen wethouder Balemans 
1. een overzicht met de aard van de klachten over openbare ruimten van de afgelopen jaren 
 aan de raad toesturen; 
2. suggestie uit de raad om te bezien of er in kleinere kavels aanbesteed kan worden 
 meenemen. 

 
13. Motie Stichtse Vecht Beweegt en gezamenlijke motie van D66, CDA, VVD, ChristenUnie-

SGP, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond over het stopzetten van de quick scan 
Keyserryck. 
Na hoofdelijke stemming wordt de motie van Stichtse Vecht Beweegt verworpen met 20 
stemmen tegen en 7 stemmen voor. 
De motie van D66, CDA, VVD, ChristenUnie-SGP, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond 
wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen. (Tegen: Maarssen 2000, 
Stichtse Vecht Beweegt en drie leden van Lokaal Liberaal; overige fracties en één lid Lokaal 
Liberaal vóór). 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 
 
31 maart 2015 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
4-3-2015 
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