
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni en 1 juli 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, Jeroen Willem Klomps 

Frank Masteling, Jos van Nieuwenhoven 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 

Streekbelangen    Rob Roos, Renie Vis en Warner van Vossen 
Maarssen 2000    Ron Druppers (30-6 tot 23.25 uur) en Gerry Rijsterborgh 
ChristenUnie-SGP   Ike Roetman 
PvdA     Maarten van Dijk en Els Swerts 
GroenLinks    Linda van Dort en Piet Paul (1-7 vanaf 20.00 uur) 
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 
ChristenUnie-SGP   Jacqueline Koops 
 
Afwezig 30-6 en 1-7-2015 
Maarssen 2000    Harry Noltes 
ChristenUnie-SGP   Frans de Ronde 
 
Afwezig 1-7-2015 
D66     Linda Hoogeveen en Han Vreeken en 
     wethouder Franko Živković-Laurenta 
VVD     Frank Masteling en Elfride Zeldenrust 
CDA     Marnix Veldhuijzen 
ChristenUnie-SGP   wethouder Jacqueline Koops 
Stichtse Vecht Beweegt   Dik van ‘t Hof 
 
 
Met de Raad aan tafel. 
De heren Olaf Broers en Tjeerd Homsma gaan met de raad in gesprek over de organisatie van een 
Seniorendag in 2015. 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heren Noltes en De Ronde afwezig zijn. 
 



 

2. Spreekrecht inwoners. 
a. de heer Molewijk, namens de Dorpsraad Vreeland over de firma Greif in Vreeland; 
b. de heer E. Schreuder (bewoner Zandpad te Breukelen) en 
c. de heer R.E.J. Bus (bewoner Buitenplaats Weeresteyn, Zandpad te Breukelen) over de 

bouwplannen voor een nieuwe stal op perceel Zandpad 12 te Breukelen; 
d. de heer P. van Pernis, namens de klankbordgroep Emmaweg, locatie Mastenbroek, met 

verzoek om de Dorpsvisie voor Maarssen-dorp van de agenda af te halen in verband met 
het ontbreken van het plan Mastenbroek. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

a. in verband met de lengte van de agenda en hierdoor een zeer waarschijnlijk vervolg van de 
vergadering morgenavond, wordt vanwege de fatale datum van 1 juli de Verordening 
Re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag SWW 2015 als eerste bespreekpunt 
behandeld; 

b. de motie van Lokaal Liberaal over de voorrangssituatie op de kruising Diependaalsedijk/ 
Ariënslaan in Maarssen wordt als punt 28 aan de agenda toegevoegd; 

c. de motie van Stichtse Vecht Beweegt over de herplaatsing van de halfpipe in Loenen wordt 
als punt 29 aan de agenda toegevoegd; 

d. Lokaal Liberaal deelt mee bij agendapunt 21, Huisvestingsverordening, nog een 
amendement in te dienen. 

 
4. Besluitenlijsten vergaderingen 19 mei en 23 juni 2015. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
De vraag van Ron Druppers is inmiddels schriftelijk beantwoord. 
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De voorzitter deelt mee dat de heer Noltes schriftelijk heeft laten weten ontslag te nemen als lid 
van het Presidium. 
Toezegging van de burgemeester: 
De heer Noltes vragen naar zijn reden van ontslag en, indien hij daarmee instemt, deze reden 
kenbaar maken aan de raad. 
Overigens ongewijzigd vastgesteld. 

 
7. Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter. 

Mevrouw F. Goedendorp wordt bij acclamatie benoemd. 
 

Hamerstukken 
 
8. Programmarekening 2014 gemeente Stichtse Vecht. 

Conform vastgesteld. 
 
9. Bomenverordening. 

Conform vastgesteld. 
 
10. Bestemmingsplan Breukelen woongebied, reparatieplan. 

Conform vastgesteld. 
Jos van Nieuwenhoven (VVD) wordt geacht niet deel te hebben genomen aan de stemming. 
GroenLinks is tegen. Overige fracties zijn vóór. 

 
 



 

11. Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart. 
Conform vastgesteld. 
 

12. Sociaal plan voor Welstand en Monumenten Midden-Nederland. 
Conform vastgesteld. 
 

13. Aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht t.b.v. 
toetreding van de gemeente IJsselstein. 
Conform vastgesteld. 
 

14. Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. 
Conform vastgesteld. 
 

15. Eerste kwartaalrapportage Sociaal Domein 2015. 
Conform vastgesteld. 
 

16. Bestemmingsreserve vastgoed. 
Conform vastgesteld. 
 

17. Instellen reserve “Herstel constructiefouten c.a. onderwijsgebouwen”. 
Conform vastgesteld. 
 

18. Voorbereidingskrediet schoolaccommodatie Wereldkidz ’t Palet. 
Conform vastgesteld. 
 

Bespreekstukken 
 
23. Verordening Re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag SWW 2015. 
 Is, unaniem, conform vastgesteld. 
 
19. Bestemmingsplan Binnenweg 18-20 in Maarssen. 

Conform vastgesteld met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen. (tegen : fracties van Maarssen 
2000 en GroenLinks. Overige fracties vóór) 

 
20. Dorpsvisie voor Maarssen-dorp. 

De fractie van Lokaal Liberaal dient acht amendementen in, D66 één amendement en de 
fracties van de  PvdA, Lokaal Liberaal en GroenLinks dienen een gezamenlijke motie in. 
Ten aanzien van amendement 1 van Lokaal Liberaal, OZB vrijstellingen, meldt wethouder 
Balemans dat het wettelijk niet toegestaan is om de OZB op 0% te zetten. 
Toezegging wethouder Balemans: 
De criteria voor het verlenen van vrijstelling van OZB aan de raad toesturen. 
 
Schorsing van 21.40 – 21.45 uur. 
 
Het amendement van D66 wordt gewijzigd. De tekst achter de 2e bullit wordt geschrapt. 
De amendementen van Lokaal Liberaal nr. 6 (Bereikbaarheid) en 7 (Woningbouwontwikkeling) 
worden ingetrokken. 
Amendement 1 van Lokaal Liberaal wordt gewijzigd: “OZB vrijstellingen” wijzigen in “OZB 
verlaging/kwijtschelding”. 
Amendement 4 van Lokaal Liberaal (Bestemmingsverkeer) de tekst: “De tekst scheiden t/m 
plaatsvinden te schrappen” schrappen. 
 



 

Stemverklaring van Lokaal Liberaal en Maarssen 2000: zullen vóór het voorstel stemmen, 
ondanks dat dit niet compleet en concreet genoeg is. 
Stemverklaring van PvdA: zal vóór het voorstel stemmen, ondanks dat dit geen kaderstellend 
document is. 
 
Stemming: 
Amendementen Lokaal Liberaal: 
1. OZB verlaging/kwijtschelding, verworpen met 6 stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (vóór: 

fracties Lokaal Liberaal en Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 
2. Jongerencentrum, verworpen met 4 stemmen vóór en 27 stemmen tegen. (vóór: fractie 

Lokaal Liberaal. Overige fracties tegen.) 
3. Harmonieplein – brandweer, verworpen met 6 stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (vóór: 

fracties Lokaal Liberaal en Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 
4. Bestemmingsverkeer, aangenomen met 19 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. (vóór: 

fracties D66, VVD, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht 
Beweegt. Overige fracties tegen.) 

5. Doelstelling duurzaam, verworpen met 6 stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (vóór: fracties 
van Lokaal Liberaal en Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 

8. Harmonieplein, verworpen met 4 stemmen vóór en 27 stemmen tegen. (vóór: fractie van 
Lokaal Liberaal. Overige fracties tegen.) 
 

Het amendement van D66 over ingrijpende verkeersmaatregelen is aangenomen met 23 
stemmen vóór en 8 stemmen tegen. (vóór: fracties van D66, VVD, Lokaal Liberaal, Maarssen 
2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties 
 tegen.) 
 
Motie van PvdA, Lokaal Liberaal en GroenLinks over toetsing van de uitvoeringsplannen 
verworpen met 12 stemmen vóór en 19 stemmen tegen. (vóór: fracties Lokaal Liberaal, 
Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. 
Overige fracties tegen.) 
 
Voorstel is, unaniem, conform vastgesteld. 

 
21. Huisvestingsverordening. 

De fractie van Lokaal Liberaal dient een amendement in om paragraaf 2.5 (Urgentie) geheel te 
schrappen. 
De fracties van GroenLinks, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal, Stichtse 
Vecht Beweegt, Streekbelangen en de PvdA dienen een motie in over sociale woningbouw. 
De fracties van de ChristenUnie-SGP, PvdA, CDA en Het Vechtse Verbond dienen een motie in 
over onorthodoxe maatregelen om het (huur)woningenarsenaal uit te breiden. 
 
Toezegging wethouder Živković-Laurenta: 
Bullit 1, 3 en 4 uit de motie van GroenLinks e.a. over sociale woningbouw wordt door het college 
overgenomen evenals de motie van de ChristenUnie-SGP e.a. over onorthodoxe maatregelen 
om het (huur)woningenarsenaal uit te breiden. 
 
De fractie van Lokaal Liberaal trekt het amendement in. 
 
De motie van de fracties van GroenLinks e.a. over sociale woningbouw wordt verworpen met15 
stemmen vóór en 16 stemmen tegen. (vóór: de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen, 
Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige 
fracties tegen.) 



 

 
Voorstel is, unaniem, conform vastgesteld. 
 

25. Eerste Bestuursrapportage 2015. 
Conform vastgesteld, inclusief erratum, met 27 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. (tegen: 
fractie van Lokaal Liberaal. Overige fracties vóór.) 
Toezegging wethouder Balemans: 
in de tweede Berap de uitputting versterking ambtelijke organisatie meenemen. 
 

29. Motie Stichtse Vecht Beweegt betreffende het herplaatsen van de halfpipe op Sportpark 
 de Heul in Loenen. 

Toezegging wethouder Verkroost: 
Eerst wordt onderzocht of plaatsing in Kockengen mogelijk is, daarna komt eventueel de locatie 
De Heul in Loenen weer in beeld. 
Na deze toezegging wordt de motie ingetrokken. 
 

Ron Druppers verlaat de vergadering om 23.25 uur. 
 
22. Subsidiebeleid. 

Conform vastgesteld met 27 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. (tegen: fracties van Maarssen 
2000 en PvdA. Overige fracties vóór.) 
Toezeggingen wethouder Koops: 
a. terughoudend zijn met het aangaan van subsidieovereenkomsten voor meerdere jaren op het 

gebied van het sociaal domein waarop transities nog moeten plaatsvinden; 
b. bij de begroting voor 2016 het subsidieregister ter kennisname naar de raad sturen. 
 

De voorzitter schorst om 23.40 uur de vergadering tot woensdag 1 juli 2015, 19.30 uur. 
 
 
Heropening van de vergadering op woensdag 1 juli 2015, om 19.30 uur. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat, naast de heren Noltes en De Ronde, 
vanavond tevens afwezig zijn: Linda Hoogeveen, Han Vreeken, Frank Masteling, Elfride Zeldenrust, 
Marnix Veldhuijzen, Dik van ’t Hof en de wethouders Jacqueline Koops en Franko Živković-Laurenta.  
Piet Paul komt later. 
 
24. Herijking Minimabeleid. 

De ChristenUnie-SGP, VVD en CDA hebben een gezamenlijke motie ingediend over de aanpak 
voor verzekerden met een premieachterstand. 
De PvdA, Het Vechtse Verbond en de ChristenUnie-SGP hebben een gezamenlijke motie 
ingediend over de benutting van de Huisraadregeling door ouderen. 
 
Toezegging wethouder Van der Horst: 
Beide moties worden door het college overgenomen. 
 
Voorstel is, unaniem, conform vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 



 

26. Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over de effecten van de gemeentelijke 
 herindeling. 
 Toezegging wethouder De Groene: 

Periodiek zal in de P&C-cyclus, in de Berap, inzicht worden gegeven in het aantal fte’s in de 
gemeente Stichtse Vecht. 
 
Voorstel is, unaniem, vastgesteld, waarbij bij beslispunt 3 van het besluit gekozen is voor optie 
b, met in acht neming van de toezegging van wethouder De Groene. 
 

Piet Paul is vanaf dit moment weer aanwezig. 
 

27. Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over het gemeentelijk afvalbeleid. 
 Voorstel is conform vastgesteld met 15 stemmen vóór en 10 stemmen tegen, waarbij gekozen is 

voor de variant van het college, waarbij de benchmark op een later moment zal plaatsvinden. 
(vóór: fracties van D66, VVD, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse 
Verbond. Overige fracties tegen.) 

 
De fractie van D66 komt terug op de besluitvorming van gisteravond met betrekking tot agendapunt 
21, de Huisvestingsverordening en dan met name op de motie van GroenLinks e.a. over sociale 
woningbouw, waarbij wethouder Franko Živković-Laurenta heeft aangegeven de bullit’s 1, 3 en 4 over 
te nemen. Vervolgens is de gehele motie verworpen met 15 stemmen vóór en 16 stemmen tegen. 
Het is wel de intentie van de raad dat deze bullit’s worden overgenomen. 
 
Toezegging van de burgemeester: 
Het college is vrij een motie anders uit te voeren dan door de raad is besloten. Na behandeling van 
dit onderwerp in de collegevergadering zal de raad over de uitkomst worden geïnformeerd. 
 
28. Motie Lokaal Liberaal over de voorrangssituatie kruispunt Diependaalsedijk/Ariënslaan in 
 Maarssen. 

Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 10 stemmen vóór en 15 stemmen tegen, 
verworpen. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 
 
 
 
 
29 september 2015 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
MdJ 
2-7-2015 
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