
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 7 maart 2017, aanvang 19.30 uur 
(gewijzigd) 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
D66 Femke Goedendorp, Linda Hogeveen, Gerrit Phaff, 

Elmar de Ridder, Steven Rosman en Dick Verwoert 
VVD Pauline Bredt-Aler, Jeroen Willem Klomps, Frank Masteling 

en Jos van Nieuwenhoven 
CDA Dinno de Meer (vanaf 20.00 uur), Klaas Overbeek, Siem 

Scherpenzeel en Hetty Veneklaas (tot 20.30 uur) 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt, 

Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen Vital van der Horst en Rob Roos 
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 Albert Gemke 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ’t Hof 
 
Wethouders 
D66 Pieter de Groene en Franko Živković-Laurenta 
VVD Eric Balemans 
Streekbelangen Warner van Vossen (tot 21.10 uur, na agendapunt 11) 
ChristenUnie-SGP Tymon de Weger (vanaf agendapunt 7b) 
GroenLinks Linda van Dort 
 
Afwezig 
VVD     Elfride Zeldenrust 
Streekbelangen    Renie Vis 
GroenLinks    Piet Paul 
 
Wethouder    Jacqueline Koops 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de 
maatschappelijke stagiaires van de gemeente. 
In verband met de benoeming van een wethouder is een commissie onderzoek geloofsbrieven 
en een commissie van stemopneming nodig. Hij vraagt Albert Gemke hiervan voorzitter te zijn 
en Pauline Bredt-Aler en Ronald van Liempdt als lid in de commissie zitting te nemen. Hiermee 
wordt ingestemd. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

a. Mevrouw A. Koops over Cultuur in Stichtse Vecht. Zij draagt een aantal gedichten voor; 
b. de heer H. Land over het onbeantwoord laten van een tweetal WOB-verzoeken over  

Slootdijk 1 en afwijkingenbeleidregels; 
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c. de heer N. Bos over een verklaring van geen bedenkingen voor weideschuur, hondenpension 
en paardenstal op Slootdijk 1. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

a. De gezamenlijke motie van GroenLinks, PvdA en Het Vechtse Verbond over het 
moderniseren van de verkiezingsborden wordt doorgeschoven naar de commissie Bestuur 
en Financiën van 18 april 2017; 

b. de motie van Lokaal Liberaal over het afschaffen van de verkiezingsborden wordt 
doorgeschoven naar de commissie Bestuur en Financiën van 18 april 2017; 

c. de motie van Het Vechtse Verbond over de weideschuur nabij de Kerklaan in het 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord wordt als agendapunt 12 aan de agenda 
toegevoegd; 

d. de gezamenlijke motie van PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht 
Beweegt over de belastingssamenwerking SWW wordt als agendapunt 13 aan de agenda 
toegevoegd; 

e. op verzoek van Stichtse Vecht Beweegt wordt agendapunt 9 van hamerstuk in bespreekstuk 
gewijzigd. 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2017. 
D66 vraagt om aan de toezegging van wethouder Balemans over het zo spoedig mogelijk 
toesturen van een feitenrelaas en evaluatie met betrekking tot de problemen bij het niet tijdig 
kunnen versturen van de belastingaanslagen toe te voegen dat hierbij de zorgvuldigheid voorop 
staat. 
Met deze toevoeging wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Het Vechtse Verbond stelt vragen over de miscommunicatie en (on)juistheid ten aanzien van de 
weideschuur ten noorden van de Kerklaan in Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 
Wethouder Živković-Laurenta antwoordt dat hij alle feitelijke informatie aan de Raad van State 
heeft verstrekt. Het betreffende ABC-advies gaat over een ander perceel dan het betreffende 
bouwperceel. Hij is bereid het ABC-advies alsnog naar de Raad van State te sturen. 
 
Toezegging wethouder Živković-Laurenta: 
De Raad van State het ABC-advies toesturen. 

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

PvdA vraagt of het college het Manifest van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (B01) gaat ondertekenen. 
Wethouder Van Dort antwoordt dat het college voornemens is om dit manifest te ondertekenen. 
 

7. Diverse benoemingen. 
a. Tijdelijk wethouder Tymon de Weger. 

Voorzitter Albert Gemke doet verslag van de bevindingen van de commissie onderzoek 
geloofsbrieven. 
Fractievoorzitter Ike Roetman van de ChristenUnie-SGP draagt de heer T.H.D. de Weger 
voor als tijdelijk wethouder i.v.m. het ziekteverlof van wethouder mevrouw J. Koops. 
Stichtse Vecht Beweegt vraagt of de fractie overwogen heeft om de vervanging door de 
andere collegeleden te laten plaatsvinden. Ike Roetman geeft aan dat zijn fractie het 
belangrijk vindt dat de ChristenUnie-SGP als deelnemer aan de coalitie ook 
vertegenwoordigd is in het college. 
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Er zijn geen vragen voor de kandidaatwethouder. 
Stembriefjes worden uitgedeeld. 
Schorsing van 20.15 tot 20.20 uur 
Albert Gemke meldt de uitslag van de stemming: 24 stemmen vóór, 4 blanco en 2 ongeldig.  
Hiermee is wethouder Tymon de Weger benoemd. 
De voorzitter neemt hem de eed af. 
De raad stemt in met het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste. 

b. Kees van Vuuren is benoemd als commissielid voor de ChristenUnie-SGP. Hij legt de eed af. 
c. Karin van Vliet is benoemd als commissielid voor Streekbelangen. Zij legt de verklaring en 

belofte af. 
 

Hamerstukken 
 
8. Beschikbaar stellen van een krediet voor de collectieve zorgverzekering 2017. 

Conform vastgesteld. 
 
Bespreekstukken 
 
9. Zienswijze Kadernota GGDrU 2018. 

Stichtse Vecht Beweegt uit zorgen over de financiën en de jeugdzorg. Wethouder De Weger 
antwoordt dat hij in het AB van de GGDrU zal toezien dat de bezuinigingsopgave niet tot meer 
lasten zal leiden voor Stichtse Vecht. Omdat de GGDrU dit binnen het budget opvangt is de brief 
niet aangepast. 
De zienswijze wordt conform vastgesteld. 
 

Pauze van 20.30 tot 20.45 uur 
 
11. Motie Lokaal Liberaal over vergunninghouders. 

a. M1 betreft niet meerdere vergunninghouders in één woning; 
 Dictum: “Om met onmiddellijke ingang de pilot meerdere jonge alleenstaande statushouders 

in een woning te staken en gestaakt te houden”. 
b. M2 betreft de urgentie. 
 Dictum: “Om uiterlijk per 1 juli 2017 of zoveel eerder wanneer de gewijzigde huisvestingswet 

van kracht is geworden, de urgentie voor statushouders in onze huisvestingsverordening te  
schrappen”. 

Lokaal Liberaal geeft een toelichting op beide moties en vraagt voor motie M2 een hoofdelijke 
stemming. 
Wethouder Van Vossen geeft aan dat er op dit moment wordt nagedacht over alternatieve 
huisvesting, bijvoorbeeld in units op sportpark Daalseweide waar de statushouders dan 
vrijwilligerswerk voor de sportverenigingen kunnen verrichten. Dit is in onderzoek. 
VVD geeft in een stemverklaring aan motie M1 niet te steunen al zijn zij wel voor een oplossing 
van het probleem. Motie M2 zullen zij wel steunen om het college een signaal mee te geven om 
vaart te maken met alternatieve huisvesting. 

 
Stemming 
Motie M1 (niet meerdere vergunninghouders in één woning) is verworpen met 5 stemmen voor 
en 24 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige 
fracties tegen.) 
 
Voor motie M2 is hoofdelijke stemming aangevraagd. Nummer 29 van de presentielijst, Els 
Swerts, zal als eerste haar stem uitbrengen. 
Motie M2 (urgentie) is verworpen met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen. 
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(Vóór: mevrouw Bredt-Aler, de heren R. van Liempdt, Van Nieuwenhoven, F. van Liempdt en 
Verwaaijen, mevrouw Hoek en de heren Masteling en Klomps en mevrouw Kox. 
Tegen: mevrouw Swerts, de heren De Meer, Gemke, Van der Horst, Overbeek, Rosman, 
De Ridder, Verwoert, Scherpenzeel en Van Dijk, mevrouw Rijsterborgh, de heren Roos, Phaff en 
Druppers, mevrouw Goedendorp, de heren Noltes, Roetman en De Ronde, mevrouw Hogeveen 
en de heer Van ’t Hof.) 
 

10. Stedenbouwkundig plan Harmonieplein. 
PvdA dient samen met GroenLinks een motie in met als dictum: “zich op grond van een 
inspanningsverplichting tot het uiterste in te spannen om binnen de gebiedsontwikkeling van het 
Harmonieplein of in de nabije omgeving hiervan een culturele functie in de vorm van een 
kleinschalige podiumfunctie te (laten) realiseren”. 
Wethouder De Groene antwoordt dat de motie overbodig is. Hetgeen in de motie wordt 
gevraagd wordt al uitgevoerd. 

 
Schorsing op verzoek van fractie ChristenUnie-SGP van 21.30 tot 21.40 uur 
 

Stemming 
De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen. 
(Vóór: de fracties Lokaal Liberaal, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht 
Beweegt. Overige fracties tegen.) 
Het Stedenbouwkundig plan is vastgesteld met 24 stemmen vóór en 5 stemmen tegen. (Tegen: 
de fracties van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 

 
12.   Motie Het Vechtse Verbond over de weideschuur nabij de Kerklaan in het 
 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 

De voorzitter van de onderzoekscommissie, Ron Druppers, meldt dat in verband met het 
lopende onderzoek, de onderzoekscommissie bij de bespreking van dit agendapunt de zaal zal 
verlaten. Vervolgens verlaten Ron Druppers, Klaas Overbeek, Pauline Bredt-Aler en Frans de 
Ronde de zaal. 
 
Ordevoorstel: het Vechtse Verbond vraagt de motie met als dictum: 
- de reactie aan de Raad van State waarheidsgetrouw te herformuleren conform de discussies 

in de betreffende Commissievergaderingen en het Raadsbesluit van 3 december 2015;  
- deze nu voldoende te onderbouwen mede op basis van het ABC advies uit 2014; en 
- deze motivatie te voorzien van het betreffende ABC advies; 
- de Raad van State te melden dat zij de huidige reactie, voor wat betreft de weideschuur, per 

direct namens de Raad intrekt, wegens een onzorgvuldige formulering; 
- de Raad van State zo snel mogelijk van het daadwerkelijke standpunt van de Raad op de 

hoogte zal stellen. 
te agenderen voor de eerst volgende vergadering van de commissie Fysiek Domein op 14 maart 
aanstaande. Hiermee wordt dan niet voldaan aan de 10-dagen termijn. 
 
De voorzitter zal deze vraag morgenochtend (8 maart) aan het Presidium voorleggen. Hij zal 
zorgen voor een advies hoe, in het kader van het lopende onderzoek, hiermee omgegaan moet 
worden. 
 
Actiepunt burgemeester: 
Voor de agendering in de commissie Fysiek Domein van 14 maart 2017 aan de motie van Het 
Vechtse Verbond een advies toevoegen over hoe hier mee om te gaan in het kader van het 
lopende onderzoek. 
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De raadsleden Ron Druppers, Klaas Overbeek, Pauline Bredt-Aler en Frans de Ronde keren 
terug in de zaal. 
 
 

13. Gezamenlijke motie van PvdA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt 
over de informatievoorziening over problemen bij de belastingssamenwerking Stichtse 
Vecht, Weesp en Wijdemeren. 
PvdA dient mede namens Lokaal Liberaal, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt een 
motie in met als dictum: 
• om voor de commissievergadering Bestuur & Financiën van 21 maart 2017 een gedegen 

feitenrelaas op te leveren aan de Raad m.b.t. de problemen bij de belastingsamenwerking 
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en deze ter bespreking te agenderen voor de 
raadscommissie Bestuur & Financiën van 21 maart 2017;  

• toe te lichten welke mogelijke gevolgen het verschuiven van de incassotermijn heeft voor de 
inwoners;  

• toe te lichten welke mogelijkheden er geboden worden aan inwoners die hierdoor mogelijk in 
financiële problemen komen. 

Wethouder Balemans antwoordt dat de prioriteit bij het uitbrengen van de aanslagen ligt. Het 
feitenrelaas is bijna klaar en wordt zo spoedig mogelijk aan de raad gestuurd. Ook de evaluatie 
van het proces van de samenwerking wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Medio maart kan hij 
meer duidelijkheid geven. De Waarderingskamer voert vrijdag controles uit op de dossiers van 
Stichtse Vecht. Wat de 1e bullit betreft zal hij in de commissie Bestuur en Financiën van 21 
maart 2017 hierop terugkomen. 
PvdA vraagt om in het feitenrelaas het tijdpad aan te geven wanneer in Stichtse Vecht bekend 
was dat de termijn niet gehaald zou worden. 
Wethouder Balemans ontraadt de motie. De technische vragen van Maarssen 2000 over de 
ICT-problemen en de vraag of er vorig jaar liquiditeitsproblemen waren, zal hij schriftelijk 
beantwoorden. 

 
Schorsing op verzoek van de PvdA van 22.25 tot 22.26 uur 
 

PvdA handhaaft de motie. 
De motie wordt met 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. (Vóór: de fracties van 
Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. 
Overige fracties tegen.) 

 
Actiepunt wethouder Balemans: 
De technische vragen van Maarssen 2000 over de ICT-problemen en de vraag of er vorig jaar 
liquiditeitsproblemen waren schriftelijk beantwoorden.  
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 
 
 
4 april 2017 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
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MdJ 
8-3-2017 
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