
 

Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 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     Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen 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 
ChristenUnie-SGP   Jacqueline Koops (vanaf agendapunt 10) 
 
Afwezig: 
CDA     Gera Helling 
Streekbelangen    Warner van Vossen 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en stelt voor een commissie onderzoek geloofsbrieven 
samen te stellen voor het onderzoek van de documenten van Jacqueline Koops-Scheele met 
Rob Roos, voorzitter, en de leden Femke Goedendorp en Piet Paul. Deze commissie zal tevens 
de commissie van stemopneming zijn voor het tellen van de stemmen voor het benoemen van 
mevrouw Koops tot wethouder van Stichtse Vecht. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

a. Marjolein de Lange over de dreigende huisuitzetting van de bewoners van Vreelandseweg 
6/6a in Nigtevecht indien er op 27 september 2015 geen bestemmingsplan ter inzage ligt. 

Over agendapunt 10, de motie van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt betreffende een 
maximum snelheid van 80 km p/u op de Oostkanaaldijk in Loenen: 
b. Ben Goes, inwoner van Nigtevecht; 
c. de heer Neervoort, namens de Dorpsraad Nigtevecht; 
d. de heer Bakker, namens de Dorpsraad Loenen. 



 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

a. De voorzitter meldt dat de motie van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt over 80 km 
op de Oostkanaaldijk in Loenen (agendapunt 10) direct opnieuw in stemming zal worden 
gebracht, zonder heropening van het beraad, tenzij een van de leden van de raad daarom 
 vraagt; 

b. in verband met een in te dienen motie door CDA en D66 bij agendapunt 11, wordt dit punt 
een bespreekpunt in plaats van een hamerstuk; 

c. de fractie van de PvdA trekt de motie over het opschorten van de ouderbijdrage JGGZ in 
(agendapunt 19). PvdA neemt genoegen met het besluit van het college om de inning op te 
schorten (RIB verzonden op 13 mei 2015); 

d. de voorzitter meldt dat een gewijzigde Verordening Re-integratie is toegestuurd met een 
aantal technische wijzigingen. (agendapunt 21) 
Maarssen 2000 heeft geen gelegenheid gehad deze wijzigingen te lezen en vraagt dit punt 
van de agenda af te halen en de volgende raadsvergadering opnieuw te agenderen. 
Dit voorstel komt terug bij het agendapunt. 

e. Stichtse Vecht Beweegt vraagt de Kadernota Sport van de agenda af te halen en de 
volgende raadsvergadering opnieuw te agenderen. De antwoorden op gestelde vragen zijn 
vanmiddag pas ontvangen. 
Dit voorstel komt terug bij het agendapunt. 

f. Lokaal Liberaal heeft gevraagd om mondelinge beantwoording in de raad van gestelde 
vervolgvragen over afwikkeling meldingen en beheer openbare ruimten. 
Toezegging: Burgemeester zegt toe dat deze vragen binnen 10 dagen als artikel 41 vragen 
zullen worden beantwoord. 

 
4. Besluitenlijst vergadering 31 maart 2015. 

Ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Het Vechtse Verbond heeft mondelinge vragen ingediend over de milieuvergunning van Greif, 
Bergseweg 6 in Vreeland. 
De voorzitter geeft aan dat deze vragen niet urgent en zeer omvangrijk zijn. 
Toezegging: Burgemeester zegt toe dat de vragen schriftelijk, binnen 10 dagen, worden 
beantwoord. 
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
a. Stichtse Vecht Beweegt vraagt de beantwoording van de brieven C-01 (de heer Koot), C-05 

(Guarda Advocaten) en C-08 (Van den Kommer Legal) ter kennis te brengen van de raad. 
 Toezegging: Burgemeester zegt toe een afschrift van de antwoordbrieven aan de raad te 

laten sturen. 
Wijze van afdoening wordt: ter kennisname; behandeling door college van B&W en een 
afschrift van de antwoordbrieven aan de raad sturen. 

b. Stichtse Vecht Beweegt vraagt aandacht voor de termijnen voor beantwoording van brieven 
van bijvoorbeeld het VRU en het Plassenschap. Deze stukken tijdig agenderen zodat 
reageren door de raad nog mogelijk is. 

c.     Lokaal Liberaal reageert op brief A-04: opheffing Wijkcommissie Antilopespoor. De fractie 
uit haar zorgen hierover en wil dit onderwerp graag agenderen voor een commissie- 
vergadering. 
De burgemeester zal dit verzoek aan het presidium voorleggen. 

 



 

7. Benoeming AB lid voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Mevrouw H. Veneklaas wordt bij acclamatie benoemd. 
 

8. Benoeming van een vijftal commissieleden. 
Mevrouw B.M. de Vries (VVD), de heer R. Nederend (VVD) en de heer C.P.M. Maan (Stichtse 
Vecht Beweegt) leggen de verklaring en belofte af en mevrouw K.W. Sloesarwij-den Toom 
(ChristenUnie-SGP) en de heer E.V.K. van Leeuwen (VVD) leggen de eed af. 
 

9. Voordracht voor een wethouder namens de ChristenUnie-SGP. 
a. Schorsing van 20.10 – 20.20 uur voor onderzoek geloofsbrieven en felicitaties van de nieuw 

benoemde commissieleden. 
b. Voordracht door de fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP van mevrouw J.A. Koops-

Scheele voor wethouder van Stichtse Vecht. 
c. Na het uitdelen van de stembriefjes en een korte schorsing voor het tellen van de stemmen 

deelt de voorzitter van de commissie stemopneming mee dat 31 stemmen zijn uitgebracht, 
waarvan 26 stemmen voor mevrouw Koops en 5 stembriefjes niet zijn ingevuld. 

d. De burgemeester neemt mevrouw Koops de eed af. 
e. Besluit ontheffing woonplaatsvereiste. 

Conform vastgesteld met 28 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. (tegen: fractie Maarssen 
2000) 

 
Schorsing 20.55 – 21.10 uur voor felicitaties van Jacqueline Koops. 
 

10. Herstemming over motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt over 80 km op de 
Oostkanaaldijk in Loenen. 
Motie is aangenomen met 16 stemmen vóór en 15 stemmen tegen. (voor: 2 leden van D66, 
VVD, Lokaal Liberaal, Streekbelangen, één lid van Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en 
Stichtse Vecht Beweegt. Tegen: 4 leden van D66, CDA, 2 leden van Maarssen 2000, 
ChristenUnie-SGP, PvdA en GroenLinks) 
 

11. Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 in Maarssen. 
Motie van CDA en D66 betreffende het niet in rekening brengen van de extra kosten bij de 
initiatiefnemers wordt overgenomen door het college. 
De motie is unaniem aangenomen. 
Het bestemmingsplan is conform vastgesteld. 

 
Hamerstukken 
 
12. Vaststellen kaders voor monitoring Sociaal Domein. 

Conform vastgesteld. 
 
13. Opheffen kerngroep transities Sociaal Domein. 

Conform vastgesteld. 
 
14. Harmonisatie Applicatie Sociaal Domein en invoering regiesysteem SWW. 

Conform vastgesteld. 
 
15. Uitspreken voornemen tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling BRU. 

Conform vastgesteld. 
 
 



 

16. Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente 
Stichtse Vecht en wijzigen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning. 
Conform vastgesteld. 
 

17. Wijzigen Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad. 
Conform vastgesteld. 

 
Bespreekstukken 
 
18. Motie GroenLinks over vuurwerk. 

De motie is verworpen met 11 stemmen vóór en 20 stemmen tegen. 
(vóór: de fracties van D66, Streekbelangen, GroenLinks en Het Vechtse Verbond. Overige 
fracties tegen) 

 
19. Motie PvdA over opschorten ouderbijdrage JGGZ. 

Motie is ingetrokken. 
 

20. Kadernota Sport “Niemand buitenspel”. 
Het ordevoorstel van Stichtse Vecht Beweegt om de Kadernota van de agenda af te halen wordt 
met 8 stemmen vóór en 23 stemmen tegen verworpen. (vóór: fracties van Lokaal Liberaal, 
Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen) 
De Kadernota is conform vastgesteld met 18 stemmen vóór en 13 stemmen tegen. (vóór: 
fracties van D66, VVD, CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen) 
Toezeggingen wethouder Van der Horst: 
a. er komt een onderzoek naar ondersteuning van de sportverenigingen (bijvoorbeeld 

Sporthuis); daarvoor komt een notitie, waar ook de sportverenigingen bij betrokken worden. 
(is een herhaling van de toezegging gedaan in de commissievergadering van 7 april 2015) 

b. de raad informeren over aanvullingen van de opsomming van sportverenigingen. 
 

21. Verordening Re-integratie, loonkostensubsidie en studietoeslag SWW 2015. 
Maarssen 2000 heeft inmiddels tekstwijzigingen gelezen en trekt ordevoorstel in. 
Toezegging wethouder Van der Horst: aanpassingen in verordening: 
• naamgeving verordening wijzigen: Weesp en Wijdemeren schrappen; 
•  tekst aanpassen van gewijzigd artikel 4; 
• kijken naar mogelijke onjuiste verwijzing artikel 31.2 onder j; 
• bij budgetplafond “het college” wijzigen in “de raad”. 
 
Schorsing van 23.07 – 23.10 uur. 
 
Gezien het aantal wijzigingen stelt het college voor de verordening aan te houden tot de 
volgende raadsvergadering. 
 
De raad stemt hiermee in. 
 

22. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor realisatie belastingsamenwerking SWW. 
Het ordevoorstel van Lokaal Liberaal om dit voorstel van de agenda af te halen wordt met 12 
stemmen vóór en 19 stemmen tegen verworpen. (vóór: fracties van Lokaal Liberaal, Maarssen 
2000, PvdA, GroenLinks en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen) 
Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet is conform vastgesteld met 19 stemmen 
vóór en 12 stemmen tegen. (vóór: fracties van D66, VVD, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie-
SGP en Het Vechtse Verbond, overige fracties tegen). 



 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur. 
 
 
 
 
30 juni 2015 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
20-5-2015 
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