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Besluitenlijst raadsvergadering van 7 november 2017, 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, Steven Rosman en 
 Dick Verwoert 
VVD Pauline Bredt-Aler, Jeroen-Willem Klomps, Frank Masteling, 

en Elfride Zeldenrust 
CDA Dinno de Meer, Klaas Overbeek, Siem Scherpenzeel en 

Hetty Veneklaas 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt, 
 Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen    Renie Vis en Vital van der Horst 
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 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 
Streekbelangen Warner van Vossen 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
GroenLinks Linda van Dort 
 
Afwezig 
VVD Jos van Nieuwenhoven 
Streekbelangen Rob Roos 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten 
van de raad. Hij deelt mee dat de heren Van Nieuwenhoven en Roos afwezig zijn. + Hij geeft 
een toelichting op de agenda van vanavond. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Er zijn geen sprekers aangemeld. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Er zijn geen vragen ingediend. 
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5. Programmabegroting 2018. 

a. Eerste termijn fracties. 
De fracties dienen de volgende moties en amendementen in: 
VVD dient, mede namens Lokaal Liberaal, motie 5 (vlaggen in de raadzaal) in, met als 
dictum: 
- stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de raadzaal van Stichtse Vecht 

onze vlaggen zichtbaar worden; 
- het hiervoor benodigde bedrag binnen de begroting te vinden. 
 
CDA dient, mede namens Het Vechtse Verbond, motie 2 (Gehandicaptenparkeerplaats 
vergoeden uit WMO) in, met als dictum: 
• De kosten voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op een aanwezige 

parkeerplaats in de openbare ruimte te vergoeden vanuit de WMO. 
 
Lokaal Liberaal dient, mede namens de ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond, PvdA en 
Streekbelangen, motie 3 (tekstuele verslagen van raads- en commissievergaderingen) in, 
met als dictum: 
Geeft de griffier de opdracht: 
• de komende maanden een pilot te doen met het geautomatiseerd opleveren van 

tekstuele verslagen van raads- en commissievergaderingen; 
• daarbij meerdere leveranciers de mogelijkheid te bieden zicht te bewijzen; 
• vóór de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 deze pilot te evalueren en advies uit 

te brengen aan de raad. 
 
Lokaal Liberaal dient, mede namens de ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond, PvdA en 
Streekbelangen, amendement 2 (tekstuele verslagen van raads- en 
commissievergaderingen) in, met als dictum: 
• in 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de pilot 

tekstuele verslagen van raads- en commissievergaderingen;  
• de kosten laste van de post Onvoorzien te brengen. 
 
Lokaal Liberaal dient, mede namens Stichtse Vecht Beweegt, motie 6 (voorlopig stopzetten 
uitrol omgekeerd inzamelen) in, met als dictum: 
• in gesprek te treden met AVU en AVR om de mogelijkheden van nascheiding van 

plastic te bespreken; 
• hierover verslag te doen aan de raad, waarin tenminste uiteengezet wordt wat de 

voors en tegens van nascheiding ten opzichte van bronscheiding zijn, alsmede een 
kostenoverzicht; 

• totdat dit verslag is besproken met de raad, de uitrol van omgekeerd inzamelen stil te 
leggen en verder te gaan op de huidige voet, te weten: 
o inzameling van PMD via de plastic zakken in de daartoe geplaatste 

(ondergrondse) verzamelcontainers; 
o inzameling van papier via de papierkliko’s; 
o inzameling van GFT via de GFT kliko’s; 
o inzameling van restafval via de restafvalkliko’s. 
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Streekbelangen dient, mede namens Lokaal Liberaal, PvdA en Het Vechtse Verbond, 
amendement 1 (verlaging tarieven binnensport) in, met als dictum: 
• besluitpunt 4 van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen : “Vaststellen van het opnemen 

van extra middelen voor het verlagen van de tarieven voor binnensport voor een 
bedrag van € 75.000”; 

• het College op te dragen na advies van de Sportraad voor de Raad van 19 december 
2017 met een voorstel te komen om de tarieven voor de binnensport, in plaats van 
deze extra te verhogen, te verlagen vanaf 1 januari 2018. 

 
GroenLinks dient, mede namens Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt, motie 1 
(oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen) in, met als dictum: 
1. een onderzoek te doen in alle kernen van Stichtse Vecht naar de behoefte van 

oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen in de komende jaren in overleg met 
wijkcommissies en dorpsraden; 

2. om vóór de voorjaarsnota in 2018 te komen met een voorstel dat er voor zorgt dat er 
voldoende elektrische oplaadpunten voor auto’s en elektrische fietsen zijn in de 
gemeente Stichtse Vecht; 

3. de daarvoor benodigde beleidsregels op te stellen; 
4. ruimte te bieden aan experimenten indien dat nodig is; 
5. zo spoedig mogelijk daarna de raad een voorstel te doen voor een Green Deal met het 

Rijk, om vervolgens een aanvraag te kunnen doen voor een rijksbijdrage voor de 
laadinfrastructuur voor elektrische auto’s; 

6. de raad op regelmatige tijden te informeren over de voortgang van het plaatsen van 
oplaadpunten. 

 
GroenLinks dient, mede namens PvdA, CDA en Het Vechtse Verbond, motie 4 (Zuilense 
Ring) in, met als dictum: 
1. ten spoedigste over te gaan tot het adequaat (laten) meten van de feitelijke 

geluidsniveaus en concentraties luchtverontreiniging langs de Zuilense Ring zodanig 
dat een representatief beeld wordt verkregen;  

2. samen met de provincie Utrecht en/of het Rijk tot afspraken te komen over te nemen 
maatregelen voor verbetering leefkwaliteit door de reductie van geluidshinder en de 
verbetering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2017; 

3. aan de provincie een dringende oproep te doen om de maximum snelheid op de 
Zuilense Ring terug te brengen naar 80 km per uur (zoals deze snelheid ook zal gaan 
gelden op de opgewaardeerde NRU); 

4. te bevorderen dat de trajectcontrole op de gehele Zuilense Ring eerder wordt ingesteld 
dan thans is voorzien (2019) , te weten met ingang van 2018. 

 
b. Reactie college 

Wethouder Balemans meldt dat in de septembercirculaire een meevaller van € 60.000,-- zit. 
Dit bedrag kan als dekking worden gebruikt voor wensen uit de raad zoals het bedrag van 
€ 30.000,-- voor de notulen van raads- en commissievergaderingen. Het debat over de 
septembercirculaire moet nog plaatsvinden in de commissie Bestuur en Financiën van 28 
november en de raad van 19 december 2017. 
Voor het maken van verbeterslagen in de 2e lijns communicatie is opdracht gegeven. Zodra 
hier meer inzicht in is zal de raad worden geïnformeerd. 
Over het verbeterplan voor het groenonderhoud en het debat over de BSWW heeft hij al 
eerder toezeggingen gedaan. 
 
Toezegging wethouder Balemans: 
Zodra meer duidelijkheid te geven is over de 2e lijns communicatie de raad hierover 
informeren. 
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Wethouder Pieter de Groene antwoordt dat in 2018 gestart wordt met de Cultuurnota. Wat 
de NRU betreft neemt Stichtse Vecht deel aan de bestuurlijke stuurgroep Ring Utrecht. De 
notulen van deze bijeenkomsten zijn door de raad in te zien. 
Op verzoek van Lokaal Liberaal zal hij het document van enige jaren terug over de 
berekeningen van gemaakte kosten voor voorzieningen ligplaatsen versus opbrengsten 
kadegelden naar de raad sturen. 
 
Motie 1 Overbodig 
Motie 4 Stelt tekstwijzigingen voor; bij een goede intonatie, staat het college achter de 

inhoud. Voor twee meetpunten is geld in de begroting opgenomen. De 
trajectcontrole is een Rijksaangelegenheid. 

 
Toezegging wethouder De Groene: 
het document van enige jaren terug over de berekeningen van gemaakte kosten voor 
voorzieningen ligplaatsen versus opbrengsten kadegelden naar de raad sturen. 
 
Wethouder Van Vossen reageert op amendement 1. Hij komt met een integraal voorstel om 
de tarieven voor de sport in zijn geheel nog eens goed te bekijken. Zowel voor binnen- als 
voor buitensport, trapveldjes, etc.  
 
Wethouder Živković-Laurenta antwoord dat het dossier “Zuilense Vecht” zeker een 
topdossier is. Hij komt binnenkort met een voorstel. 
De voorzitter voegt hier aan toe dat indien het dossier “Zuilense Vecht” aan het rijtje van 
topdossiers moet worden toegevoegd, hier een amendement voor moet worden ingediend. 
 
Wethouder Koops neemt motie 2 over. Met betrekking tot de zorgmijders komt zij 
binnenkort met informatie over het onderzoek in een RIB. 
 
Wethouder Van Dordt ontraadt motie 6. 

 
Schorsing 21.45 tot 22.05 uur. 
 

c. tweede termijn fracties 
D66 zal de aangepaste motie 1 mede ondertekenen. 
 
CDA geeft aan dat in de titel van motie 2 en in het dictum het woord “vergoeden” is 
gewijzigd in “dekken”. 
 
GroenLinks meldt dat motie 1 is gewijzigd: 
De punten 2, 3, 4 en 5 zijn vervallen. Punt 6 is vernummerd naar punt 2. 
Motie 4 is ook gewijzigd in: 
1. in nauwe samenwerking met OdrU en de “Buren van de Zuilense Ring” een meetplan 

op te stellen voor het adequaat (laten) meten van de feitelijke geluidsniveaus en 
concentraties luchtverontreiniging langs de Zuilense Ring zodanig dat een 
representatief beeld wordt verkregen; 

2. met de provincie tot overeenstemming te komen om maatregelen te nemen voor 
verbetering leefkwaliteit door de reductie van geluidshinder en de verbetering van de 
luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2017. 

Punt 3 is ongewijzigd en punt 4 is vervallen. 
 
Lokaal Liberaal houdt motie 6 aan. Eerst agenderen voor commissievergadering. 
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Streekbelangen wijzigt, mede namens Lokaal Liberaal, PvdA en Het Vechtse Verbond, het 
dictum van amendement 1. 
Bij de 1e bullit vervallen de woorden: “het verlagen van de tarieven voor” en bij de 2e bullit 
vervallen de woorden: “om de tarieven”. 
 
ChristenUnie-SGP zal in de schorsing in overleg met de voorzitter de tekst van motie 3 
wijzigen. 
 
Streekbelangen dient amendement 3 in, met als dictum: Voegt aan de Inleiding van de 
Programmabegroting bij de opsomming van Topdossiers “Zuilense Vecht” toe. 
 

Schorsing van 23.00 tot 23.10 uur. 
 
ChristenUnie-SGP deelt mee dat amendement 2 is vervallen. 
Het dictum van motie 3 is gewijzigd in: 
Geeft de “voorzitter van de raad” de opdracht, in plaats van de “griffier”. 
Tevens is de 3e bullit gewijzigd in: 
• vóór de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 deze pilot te evalueren en daarvoor 

bij het college dekking te vragen uit de post Onvoorzien, en mocht dit bedrag sterk 
afwijken van ca € 30.000,-- dit voor te leggen aan de raad. 

 
d. Reactie college 

Wethouder De Groene neemt motie 4 over. 
 
e. Stemming over amendementen en moties en vaststelling programmabegroting. 

Stemverklaringen: 
VVD is tegen amendement 1, vanwege de wijze van dekking. 
Stichtse Vecht Beweegt is tegen amendement 1. Wil eerst een harmonisatieslag maken. 
D66 en CDA zijn voor motie 3 vanwege de beschikbaarheid voor doven en slechthorenden. 
Streekbelangen, Maarssen 2000 en PvdA zijn tegen motie 1, in verband met de door het 
college voorgestelde dekking. 
Vervolgens geeft GroenLinks aan de motie aan te houden. 
 
Amendement 1 is aangenomen met 16 stemmen vóór en 15 stemmen tegen. (Vóór: de 
fracties van CDA, Lokaal Liberaal, Streekbelangen, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse 
Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 3 is unaniem aangenomen. 
 
Motie 2 is aangenomen met 29 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. (Tegen de fractie van 
GroenLinks. Overige fracties vóór.) 
 
Motie 3 is aangenomen met 28 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. (Tegen de fracties van 
GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 
 
Motie 4 is aangenomen met 30 stemmen vóór en 1 stem tegen. (Tegen de fractie Stichtse 
Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 
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Motie 5 is verworpen met 13 stemmen vóór en 18 stemmen tegen. (Vóór de fracties van de 
VVD, twee leden van het CDA, t.w. Klaas Overbeek en Dinno de Meer, Lokaal Liberaal, 1 
lid van Streekbelangen, t.w. Renie Vis, 1 lid van de PvdA, t.w. Maarten van Dijk en Het 
Vechtse Verbond. Tegen de fractie van D66, twee leden van het CDA, t.w. Siem 
Scherpenzeel en Hetty Veneklaas, 1 lid van Streekbelangen, t.w. Vital van der Horst, 
Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP, 1 lid van de PvdA, t.w. Els Swerts, GroenLinks en 
Stichtse Vecht Beweegt.) 
 
De programmabegroting 2018 is met inbegrip van het amendement unaniem vastgesteld.  

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
 
 
 
19 december 2017 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
8-11-2017 


	Besluitenlijst raadsvergadering van 7 november 2017, aanvang 19.30 uur
	Aanwezig
	De leden
	Wethouders
	Afwezig
	1. Opening.
	2. Spreekrecht inwoners.
	3. Vaststellen van de agenda.
	4. Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
	Er zijn geen vragen ingediend.
	5. Programmabegroting 2018.
	a. Eerste termijn fracties.
	b. Reactie college


	Schorsing 21.45 tot 22.05 uur.
	c. tweede termijn fracties

	Schorsing van 23.00 tot 23.10 uur.
	d. Reactie college
	e. Stemming over amendementen en moties en vaststelling programmabegroting.


