
 

Besluitenlijst raadsvergadering 31 maart 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 Han Vreeken 
VVD     Pauline Bredt-Aler (tot 20.45 uur), Jeroen Willem Klomps 

(vanaf 20.45 uur), Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven 
(vanaf 20.00 uur) en Elfride Zeldenrust 

CDA     Gera Helling, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen en 
Hetty Veneklaas 

Lokaal Liberaal    Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt, 
Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen (vanaf 19.35 uur) 

Streekbelangen    Rob Roos, Renie Vis en Warner van Vossen 
Maarssen 2000    Ron Druppers, Harry Noltes en Gerry Rijsterborgh 
ChristenUnie-SGP   Ike Roetman en Frans de Ronde (vanaf 19.43 uur) 
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 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat: 
a. de commissie onderzoek geloofsbrieven voor het onderzoek van de geloofsbrief van Jeroen 

Willem Klomps, bestaat uit Siem Scherpenzeel, voorzitter, en de leden Suzanne Kox en 
Elmar de Ridder; 

b. na overleg in het Presidium ten aanzien van stemming over moties, wordt voorgesteld de 
bestaande praktijk voort te zetten en moties in stemming te brengen vóór het voorstel. Het 
Reglement van Orde zal hierop worden aangepast. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

a. Liesbeth Tettero spreekt namens de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over 
het niet ondertekenen van het convenant met de gemeente; 

b. Gerard Baars spreekt namens de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over het 
evenementenbeleid in relatie tot het voorontwerpbestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o.; 

c. Gerard Aaftink, bestuurslid van Ondernemersvereniging Stichtse Vecht, gaat in op de 
economische visie van Stichtse Vecht (zie ook lijst van ingekomen stukken nr. A-11); 

d. Dirk Jan van der Hoeden en Wilco Berends (eigenaar Hotel De Nederlanden in Vreeland) 
reageren op het voornemen betreffende het op afstand bedienen van de Van Leerbrug in 
Vreeland; 



 

e. Marcel Bon pleit voor zijn variant (7) voor een langzaam verkeersroute van en naar de 
Breukelerbrug; 

f. de heer Van den Bogaard, spreekt namens de bewoners van de Willink van Collenstraat, 
en staat achter de voorgestelde variant (6); 

g. de heren A. Kalis, voorzitter Dorpsraad Vreeland en Jasper Folmer reageren op het 
Bestemmingsplan Bergseweg 6 te Vreeland (Greif); 

h. Sjors van Eijl, voorzitter RTV Stichtse Vecht spreekt over de financiën en een 
toekomstscenario voor RTV Stichtse Vecht. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

Mieke Hoek vraagt de motie van diverse fracties over een extra financiële bijdrage aan RTV 
Stichtse Vecht van de agenda af te halen en deze mee te nemen bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota. 
De motie blijft gehandhaafd. 
 
Op verzoek van de PvdA wordt de motie over het opschorten van de ouderbijdrage JGGZ aan 
de agenda toegevoegd als punt 17. 
 
Op verzoek van Lokaal Liberaal is het agendapunt “Wijziging verordeningen en reglementen” 
van bespreekstuk gewijzigd in hamerstuk. 
 

4. Besluitenlijst vergadering 3 maart 2015. 
Ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. Dik van ’t Hof vraagt om het antwoord op brief B-03 van de heer Bins ook ter kennisname te 

brengen van de raad. 
 Burgemeester zegt toe een afschrift van de antwoordbrief aan de raad te laten sturen. 

 
b. Dik van ’t Hof vraagt om de stukken van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (B-06) in 

de commissie te behandelen. En aansluitend vraagt hij dergelijke stukken van alle 
gemeenschappelijke regelingen altijd in de commissie te bespreken. 

 Burgemeester stelt hem voor initiatief te nemen voor een andere werkwijze hierin. 
 
7. Beëdiging en installatie nieuw raadslid voor de VVD. 

De burgemeester neemt Jeroen Willem Klomps de eed af. 
 

Schorsing van 20.35 – 20.45 uur voor felicitaties aan Jeroen Willem Klomps. 
 
Hamerstukken 
 
8. Beschikbaar stellen van een krediet voor het project Breukelerbrug. 

Conform vastgesteld. 
 
9. Regionaal Risicoprofiel VRU. 

Conform vastgesteld. 
 
10. Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015. 

Conform vastgesteld. 



 

 
11. Benoeming lid Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. 

Conform vastgesteld. 
 

12. Wijziging verordeningen en reglementen. 
Conform vastgesteld. 

 
Bespreekstukken 
 
13. Bestemmingsplan Bergseweg 6 te Vreeland (Greif). 

a. Motie Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en D66 inzake uitplaatsingsonderzoek Greif is 
met 26 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aangenomen. Stemverklaring van de 
ChristenUnie-SGP: ziet graag dat het onderzoek ook meer zicht geeft op alternatieve 
mogelijkheden. (tegen: fracties van Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt. 
Overige fracties vóór) 

b. Motie PvdA en Maarssen 2000 inzake onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif is 
met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. (vóór: fracties van Lokaal 
Liberaal, Streekbelangen, Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks en 
Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen) 

c. Het bestemmingsplan is conform vastgesteld met 31 stemmen vóór en 1 stem tegen. 
(tegen: de fractie van Het Vechtse Verbond. Overige fracties vóór) 

 
14. Motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt over 80 km op de Oostkanaaldijk tussen 

Nigtevecht en Vreeland. 
Stemverklaring van Maarssen 2000: omdat nog niet alle vragen zijn beantwoord en er nog geen 
duidelijkheid is over verschillende punten zal de fractie vóór de motie stemmen. 
Met 16 stemmen vóór en 16 stemmen tegen staken de stemmen en wordt de motie in de 
eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. (Vóór: VVD, Lokaal Liberaal, 
Streekbelangen, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige 
fracties tegen) 
Toezegging wethouder De Groene: direct na het raadsbesluit gaat hij met de omwonenden in 
overleg over de inrichting van de weg. 

 
15. Motie Maarssen 2000, PvdA, Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt en GroenLinks 

inzake gemeentelijke bijdrage aan RTV Stichtse Vecht. 
Na hoofdelijk stemming is de motie verworpen met 19 stemmen tegen en 13 stemmen vóór. 
(tegen: D66, VVD, CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP. Overige fracties vóór) 
 
De fractie van Het Vechtse Verbond is teleurgesteld in de houding van de coalitie en met name 
in de houding van de fractie van D66. Mede naar aanleiding hiervan deelt de fractie mee geen 
deel meer uit te maken van de coalitie. 

 
16. Motie GroenLinks over vuurwerk. 

Gezien het tijdstip en met instemming van de fractie van GroenLinks wordt behandeling van 
deze motie doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering (19 mei 2015). 
 

17. Motie PvdA inzake opschorting ouderbijdrage JGGZ. 
Na een toelichting van wethouder Verkroost dat meer tijd nodig is om op een juridisch 
verantwoorde wijze op de motie in te kunnen gaan, stemt de fractie van de PvdA in met 
behandeling van de motie in de commissie Sociaal Domein van 14 april 2015. 
Toezegging wethouder Verkroost: de invordering wordt opgeschort tot na behandeling van de 
motie in de raad. 



 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.58 uur. 
 
 
19 mei 2015 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
1-4-2015 


	Besluitenlijst raadsvergadering 31 maart 2015, aanvang 19.30 uur
	Aanwezig
	De leden
	Wethouders
	1. Opening.
	2. Spreekrecht inwoners.
	a. Liesbeth Tettero spreekt namens de bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder over het niet ondertekenen van het convenant met de gemeente;
	3. Vaststellen van de agenda.
	4. Besluitenlijst vergadering 3 maart 2015.
	Ongewijzigd vastgesteld.
	5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
	6. Ingekomen stukken en mededelingen.
	a. Dik van ’t Hof vraagt om het antwoord op brief B-03 van de heer Bins ook ter kennisname te brengen van de raad.
	Burgemeester zegt toe een afschrift van de antwoordbrief aan de raad te laten sturen.
	b. Dik van ’t Hof vraagt om de stukken van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (B-06) in de commissie te behandelen. En aansluitend vraagt hij dergelijke stukken van alle gemeenschappelijke regelingen altijd in de commissie te bespreken.
	Burgemeester stelt hem voor initiatief te nemen voor een andere werkwijze hierin.
	7. Beëdiging en installatie nieuw raadslid voor de VVD. De burgemeester neemt Jeroen Willem Klomps de eed af.

	Hamerstukken
	8. Beschikbaar stellen van een krediet voor het project Breukelerbrug.
	9. Regionaal Risicoprofiel VRU.
	10. Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015.
	11. Benoeming lid Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o.
	12. Wijziging verordeningen en reglementen. Conform vastgesteld.

	Bespreekstukken
	13. Bestemmingsplan Bergseweg 6 te Vreeland (Greif).
	a. Motie Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en D66 inzake uitplaatsingsonderzoek Greif is met 26 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aangenomen. Stemverklaring van de ChristenUnie-SGP: ziet graag dat het onderzoek ook meer zicht geeft op alternatieve mog...
	b. Motie PvdA en Maarssen 2000 inzake onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif is met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. (vóór: fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen, Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks en Stic...
	c. Het bestemmingsplan is conform vastgesteld met 31 stemmen vóór en 1 stem tegen. (tegen: de fractie van Het Vechtse Verbond. Overige fracties vóór)
	14. Motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt over 80 km op de Oostkanaaldijk tussen Nigtevecht en Vreeland. Stemverklaring van Maarssen 2000: omdat nog niet alle vragen zijn beantwoord en er nog geen duidelijkheid is over verschillende punten z...
	15. Motie Maarssen 2000, PvdA, Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht Beweegt en GroenLinks inzake gemeentelijke bijdrage aan RTV Stichtse Vecht.
	Na hoofdelijk stemming is de motie verworpen met 19 stemmen tegen en 13 stemmen vóór. (tegen: D66, VVD, CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP. Overige fracties vóór)  De fractie van Het Vechtse Verbond is teleurgesteld in de houding van de coalitie ...
	16. Motie GroenLinks over vuurwerk.
	17. Motie PvdA inzake opschorting ouderbijdrage JGGZ. Na een toelichting van wethouder Verkroost dat meer tijd nodig is om op een juridisch verantwoorde wijze op de motie in te kunnen gaan, stemt de fractie van de PvdA in met behandeling van de motie ...


