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Besluitenlijst raadsvergadering van 19 december 2017, aanvang 19.30 uur 
(Gewijzigd vastgesteld) 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
D66 Linda Hogeveen, Gerrit Phaff, Elmar de Ridder, 

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

Jos van Nieuwenhoven 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 Vital van der Horst, Rob Roos en Renie Vis 
Maarssen 2000 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 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
GroenLinks Linda van Dort 
 
Afwezig 
D66     Femke Goedendorp 
Maarssen 2000    Ron Druppers 
GroenLinks    Piet Paul 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de Gasten van de 
raad. Hij geeft een toelichting op de agenda. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Over bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.: 
a. mevrouw S. Stolwijk, secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden; 
b. de heer B. Klarenbeek, bewoner Gageldijk; 
c. mevrouw S. Gram van Caravanstalling Midden-Nederland aan de Tuinbouwweg; 
d. de heer J. Boer, namens de heer J. van Eck, Westbroekse Binnenweg; 
e. mevrouw Bellinga; 
f. de heer T.A. de Graaf; 
g. de heer Baas, namens de Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder; 
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over overige onderwerpen: 
h. de heer B. Willemsen over de motie Kuyperstraat; 
i. mevrouw M. van Oosten over de verkeerssituatie bij de St. Ludgerusschool in Loenen aan de 

Vecht; 
j. mevrouw A. Koops over kunst en cultuur in Stichtse Vecht; festival Poëzie aan de Vecht. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
a. Verzoek van Stichtse Vecht Beweegt om agendapunt 12, “Overname areaal openbare 

verlichting” van de agenda af te halen. De fractie heeft onvoldoende antwoord gekregen op al 
haar vragen en vindt het voorstel niet besluitrijp. De fracties van Lokaal Liberaal en Het 
Vechtse Verbond sluiten zich hierbij aan. De meerderheid is voor handhaven van dit 
agendapunt. Vervolgens vraagt Stichtse Vecht Beweegt dit voorstel van een hamerstuk in 
een bespreekpunt te wijzigen. 

b. Maarssen 2000 geeft aan dat agendapunt 22 “Verordening bedrijveninvesteringszone 
Maarssen-dorp” gewijzigd kan worden van bespreekpunt naar hamerstuk. 

c. De voorzitter meldt dat Maarssen 2000 een motie heeft aangekondigd over praktische 
oplossing bij afvalscheiding. Hij stelt voor deze motie eerst in de commissie te bespreken. 
Maarssen 2000 wil de motie handhaven, gezien de motie van Lokaal Liberaal en Stichtse 
Vecht Beweegt bij agendapunt 26 over het voorlopig stopzetten uitrol omgekeerd inzamelen. 
Lokaal Liberaal geeft aan, gezien de ontvangen antwoorden van wethouder Van Dort op de 
vragen, gesteld tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 21 november 
2017, hun eigen motie opnieuw in de commissie te willen bespreken. Dit kan dan samen met 
de motie van Maarssen 2000. 

d. De voorzitter meldt dat de fracties van ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond en PvdA 
een motie hebben aangekondigd over aansluiting bij statiegeldalliantie. Hij stelt voor deze 
motie eerst in de commissie te bespreken. Genoemde fracties en Lokaal Liberaal en 
GroenLinks willen de motie vanavond behandelen. De overige fracties niet. 
ChristenUnie-SGP vraagt om een schorsing. 
 
Schorsing van 20.30 tot 20.35 uur. 
 
ChristenUnie-SGP meldt, mede namens de overige indieners van de motie, in te stemmen 
met agendering voor de commissie Fysiek Domein. 

e. De voorzitter meldt dat de fracties van Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond een motie 
hebben aangekondigd over vuurwerkvrije uitlaatgebieden. Mede gezien het feit dat instelling 
van vuurwerkvrije uitlaatgebieden niet meer voor de komende jaarwisseling gerealiseerd kan 
worden, stelt hij voor de motie eerst in de commissie Bestuur en Financiën te bespreken. 
Lokaal Liberaal stemt hier, mede namens Het Vechtse Verbond, mee in. 

f. PvdA heeft, mede namens Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en 
Stichtse Vecht Beweegt, een motie aangekondigd over secretariële ondersteuning voor de 
Adviesraad Sociaal Domein, behorende bij agendapunt 23. Gezien het besluit van het 
college van 19 december 2017 over dit onderwerp wil de fractie de motie aanhouden tot de 
volgende raadsvergadering en eerst in de commissie Sociaal Domein bespreken. 
Maarssen 2000 meldt dat, nu deze motie eerst in de commissie wordt besproken, 
agendapunt 23 “Adviesraad Sociaal Domein / Participatieverordening Cliëntenraad Sociale 
Zaken” gewijzigd kan worden van bespreekpunt naar hamerstuk. 

g. CDA maakt bezwaar tegen behandeling van het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o. vanavond, gezien de hoeveelheid aan stukken die er al voor de commissievergadering 
lagen en de hoeveelheid aan stukken die daar nog aan toegevoegd is. De fractie heeft meer 
tijd nodig voor een zorgvuldige behandeling dan de gebruikelijke 10-dagen termijn. De 
fracties van ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, VVD, Lokaal Liberaal 
en PvdA sluiten zich daarbij aan. 
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D66 houdt de aangekondigde motie aan en vraagt om agendering in de commissie. 
Vraagt wat uitstel betekent in verband met de wettelijke termijnen. 
Wethouder Živković-Laurenta antwoordt dat in het geval van uitstel de 12 weken termijn na 
de ter inzage legging niet meer gehaald wordt. Een in gebreke stelling volgt dan. 
De voorzitter concludeert dat dit voorstel is aangehouden tot de volgende raadsvergadering. 
In de commissie Fysiek Domein is de behandeling afgerond. Daar komt het niet opnieuw op 
de agenda, tenzij een van de leden daartoe bij het presidium een verzoek indient. 

 
D66 verzoekt om schorsing. 
 
Schorsing van 21.50 tot 21.55 uur. 
 
D66 meldt dat de aanvullende hoeveelheid documenten bij het agendapunt betreffende het 
bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. door de raad zelf is veroorzaakt. De fractie vindt 
het ongepast dat deze beraadslaging is aangehouden. 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 31 oktober en 
7 november 2017. 
Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Stichtse Vecht Beweegt vraagt een kopie van het antwoord van het college op de brieven 
B-03a, B-03b en C-07 van november over de bouw van 16 appartementen aan de Karel 
Doormanweg te mogen ontvangen. Evenals een kopie van brief B-09 van november over de 
Kuyperstraat en B-02 van december over de Daalse Hoek.  
De voorzitter zegt dit toe. 

b. Stichtse Vecht Beweegt vraagt of de kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen 
GGDrU, VRU, AVU en Stichtse Rijnlanden in één commissie besproken kunnen worden, nog 
voor de eerst komende verschoningsdatum. 
De voorzitter antwoordt dat deze vraag aan het presidium gesteld moet worden. 

c. PvdA vraagt een kopie van het antwoord van het college op de brieven B-03A, B-03b en 
B-08 van november over de passage in Breukelen Noord. 
De voorzitter zegt dit toe. 

d. GroenLinks vraagt brief B-01 van november over de Zogweteringlaan te agenderen voor de 
commissie. 
De voorzitter zegt dit toe. 

 
Toezeggingen voorzitter: 
1. een kopie van de antwoordbrieven op B-03a, B-03b, B-08, C-07, B-09 en B-02 naar de raad 

sturen; 
2. brief B-01 over de Zogweteringlaan agenderen voor de commissie Fysiek Domein. 

 
7. Benoemen commissielid Stichtse Vecht Beweegt. 

Jelte Zondervan is benoemd als commissielid voor Stichtse Vecht Beweegt. 
Hij legt de eed af. 
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Hamerstukken 
 
8. Onderwijshuisvestingsprogramma. 

Conform vastgesteld. 
 

9. Aanpassing verordening WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 
Conform vastgesteld. 
 

10. Zienswijze begroting GGD regio Utrecht (GGDrU). 
Conform vastgesteld. 
 

11. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang / regionale koers U16. 
Conform vastgesteld. 
 

13. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SWW (BSWW). 
Conform vastgesteld. 
 

14. Belastingverordening 2018. 
Conform vastgesteld. 
 

15. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Conform vastgesteld. 
 

16. Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Conform vastgesteld. 
 

17. Technische wijzigingen CAR/UWO naar aanleiding van LOGA circulaire voor 
 griffiepersoneel. 
 Conform vastgesteld. 
 
18. Technische wijziging arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van de invoering IKB voor 

griffiepersoneel. 
Conform vastgesteld. 

 
19. Nota “Een Sterke Basis”. 

De fracties van Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, ChristenUnie-SGP, PvdA, CDA, Stichtse Vecht 
Beweegt en GroenLinks leggen een stemverklaring af, met onder andere aandacht voor het 
snelle en fijne proces en complimenten voor de ambtelijke organisatie. 
Conform vastgesteld. 

 
22. Verordening bedrijveninvesteringszone Maarssen-dorp. 
 Conform vastgesteld. 
 
23. Adviesraad Sociaal Domein / Participatieverordening Cliëntenraad Sociale Zaken. 
 Conform vastgesteld. 
 
Bespreekstukken 
 
20. Bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. 
 Van de agenda afgevoerd. Aangehouden tot volgende raadsvergadering. 
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21. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, Deel D, Trajectnota Zandpad. 
 VVD dient Amendement 1 in, met als dictum: 

Besluitpunt 1 als volgt aan te passen: 
 
De trajectnota Zandpad, deel uitmakend van beleidsnota D van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan Stichtse Vecht, vast te stellen en besluit hiermee om:  
a. het Zandpad in te richten als fietsstraat en daarbij de maximum snelheid terug te brengen 

naar 30 km/uur; 
b. het Zandpad tussen de Machinekade en de Proosdijweg gesloten te verklaren voor 

vrachtverkeer en autobussen, bestemmingsverkeer uitgezonderd. 
c. betaald parkeren in voeren op de parkeerplaats bij “de Strook” en langs de Nieuweweg ter 

hoogte van “de Strook”; 
d. het effect van de hierboven genoemde maatregen in Q3 of Q4 van 2018 te 

evalueren;  
e. afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie in Q3 of Q4 aanvullend het Zandpad tussen de 

Proosdijweg en de Laan van Gunterstein op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in 
zuidelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee 
wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd; 

f. het Zandpad tussen de Machinekade en de Nieuweweg op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 
9:30 uur in noordelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer 
dan twee wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd. 

 
VVD dient Amendement 2 in, met als dictum: 
Besluit 1, 4e bullit -Betaald parkeren in voeren op de parkeerplaats bij “de Strook” en langs de 
Nieuweweg ter hoogte van “de Strook”-  te schrappen. 
 
PvdA vraagt om duidelijke evaluatie criteria aan te geven, een evaluatie in het 3e kwartaal van 
2018 en voor de evaluatie tellingen van de verkeersafwikkeling rond de rotonde Plesmanlaan 
mee te nemen. 
 
Wethouder de Groene geeft aan dat hij uiteindelijk voorstander is van het inrichten van het 
Zandpad als fietsstraat, alleen is dat niet in 2018 te realiseren gezien de benodigde tijd voor het 
nemen van een verkeersbesluit en de daadwerkelijke realisatie. Met punt b. is hij het eens. Hij 
zegt toe tellingen van de verkeersafwikkeling rond de rotonde Plesmanlaan mee te nemen bij de 
evaluatie. 
 
VVD vraagt om een schorsing. 

 
Schorsing van 22.05 tot 22.20 uur. 
 
 VVD trekt het amendement A1 in en daarvoor in de plaats worden twee nieuwe amendementen 

 A1a en A1b ingediend, met als dictum: 
 

A1a: 
Besluitpunt 1 als volgt aan te passen: 
 
De trajectnota Zandpad, deel uitmakend van beleidsnota D van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan Stichtse Vecht, vast te stellen en besluit hiermee om:  
a. het Zandpad in te richten als fietsstraat 
b. en het Zandpad tussen de Machinekade en de Proosdijweg gesloten te verklaren voor 

vrachtverkeer en autobussen, bestemmingsverkeer uitgezonderd. 
c. betaald parkeren in voeren op de parkeerplaats bij “de Strook” en langs de Nieuweweg ter 

hoogte van “de Strook”; 
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d. het effect van de hierboven genoemde maatregen in Q3 of Q4 van 2018 te evalueren;  
e. afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie in Q3 of Q4 aanvullend het Zandpad tussen de 

Proosdijweg en de Laan van Gunterstein op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in 
zuidelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee 
wielen; 

f. bestemmingsverkeer uitgezonderd het Zandpad tussen de Machinekade en de Nieuweweg 
op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in noordelijke richting verboden te verklaren 
voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd. 

 
A1b: 
Besluitpunt 1 als volgt aan te passen: 
 
De trajectnota Zandpad, deel uitmakend van beleidsnota D van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan Stichtse Vecht, vast te stellen en besluit hiermee om:  
a. het Zandpad in te richten met maximum snelheid 30 km/uur; 
b. en het Zandpad tussen de Machinekade en de Proosdijweg gesloten te verklaren voor 

vrachtverkeer en autobussen, bestemmingsverkeer uitgezonderd; 
c. betaald parkeren in voeren op de parkeerplaats bij “de Strook” en langs de Nieuweweg ter 

hoogte van “de Strook”; 
d. het effect van de hierboven genoemde maatregen in Q3 of Q4 van 2018 te evalueren;  
e. afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie in Q3 of Q4 aanvullend het Zandpad tussen de 

Proosdijweg en de Laan van Gunterstein op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in 
zuidelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee 
wielen; 

f. bestemmingsverkeer uitgezonderd het Zandpad tussen de Machinekade en de Nieuweweg 
op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in noordelijke richting verboden te verklaren 
voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd; 

g. het Zandpad in te richten als fietsstraat. 
 

Wethouder De Groene zegt op verzoek van Lokaal Liberaal toe ook de fietsers te tellen en deze 
gegevens mee te nemen bij de evaluatie. Amendement A1a is niet mogelijk. Amendement A1b 
wordt door hem ontraden. Daarin ontbreekt de afsluiting. Amendement 2 wordt ook ontraden. 
 
PvdA en CDA zullen vóór het voorstel stemmen, maar zijn tegen betaald parkeren. 
VVD zal vóór het voorstel stemmen, maar is tegen de afsluiting in de ochtenduren in noordelijke 
en zuidelijke richting. 
Streekbelangen zal tegen het voorstel stemmen in verband met de samenhang met een tweede 
Vechtbrug. 
 
Amendement A1a is verworpen met 6 stemmen vóór en 24 stemmen tegen. (Vóór de fracties 
van VVD en GroenLinks. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement A1b is verworpen met 9 stemmen vóór en 21 stemmen tegen. (Vóór de fracties 
van VVD, Maarssen 2000, GroenLinks en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 2 is aangenomen met 20 stemmen vóór en 10 stemmen tegen. (Tegen de fracties 
van D66, Streekbelangen, GroenLinks en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 
 
De Trajectnota Zandpad, als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, deel D, 
is vastgesteld met 23 stemmen vóór en 7 stemmen tegen. (Tegen de fracties van Lokaal 
Liberaal en Streekbelangen. Overige fracties vóór.) 
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Toezeggingen wethouder De Groene: 
1. tellingen van de verkeersafwikkeling rond de rotonde Plesmanlaan meenemen bij de 

evaluatie; 
2. op verzoek van Lokaal Liberaal ook de fietsers tellen en deze gegevens meenemen bij de 

evaluatie. 
 
24. Kredieten fundering, constructieve wijzigingen / prijsstijging en audiovisuele apparatuur 

nieuwe raadzaal. 
1. Herstel fundering Koetshuis Boom en Bosch. 

Conform vastgesteld met 28 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. (Tegen de fractie van 
Maarssen 2000. Overige fracties vóór.) 

2. Constructieve wijzigingen / prijsaanpassing en audiovisuele apparatuur voor de nieuwe 
raadzaal. 
Stemverklaring Lokaal Liberaal: zal vóór het voorstel stemmen, maar is tegen beslispunt 1, 
het beschikbaar stellen van € 57.000,-- voor de bouw van de nieuwe raadzaal in verband met 
constructieve wijzigingen en prijsstijging. 

  Conform vastgesteld met 27 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. (Tegen de fracties van 
Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 

 
25. Gemeentefonds Septembercirculaire 2017. 

PvdA dient een amendement in met als dictum: 
• Een indexering toe te passen op de te verlenen subsidies vanaf het begrotingsjaar 2018 van 

1,6%.  
• De extra kosten die met het indexeren van de subsidies gemoeid zijn ad. 59.200 euro 

structureel (1,6% van 3,7 miljoen euro) ten laste te brengen van het saldo op grond van het 
bijgestelde meerjarenbeeld n.a.v. de Septembercirculaire Gemeentefonds 2017. 

• Beslispunt 6 van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: “Vaststellen van het opnemen van 
extra middelen ad. 59.200 euro in de begroting 2018 voor indexatie van subsidies en het 
hieruit volgende bijgestelde meerjarenbeeld te betrekken bij de Voorjaarsnota 2018.” 

 
Wethouder Koops ontraadt het amendement. 
 
CDA vraagt om een schorsing. 
 
Schorsing van 23.30 tot 23.31 uur. 
 
CDA wil nu niet een ad-hoc beslissing nemen en stelt voor de inhoud van het amendement te 
betrekken bij het nieuwe subsidiebeleid. 
Lokaal Liberaal wil nu geen indexering toepassen, maar dit meenemen bij de 
collegeonderhandelingen. Eventueel een reparatie toepassen bij organisaties die accuut in de 
problemen komen. 
 
Het amendement is verworpen met 22 stemmen tegen en 8 stemmen vóór. (Vóór de fracties van 
Streekbelangen, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Het voorstel is unaniem vastgesteld. 
 

26. Motie Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt betreffende voorlopig stopzetten uitrol 
omgekeerd inzamelen. 
Is van de agenda afgevoerd. Komt eerst, voor de tweede keer, terug in de commissie Fysiek 
Domein. 
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27. Motie Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, VVD, CDA en Het Vechtse Verbond betreffende het 
project Kuyperstraat in Maarssen-dorp. 
Lokaal Liberaal dient, mede namens Maarssen 2000, VVD, CDA en Het Vechtse Verbond de 
motie in met als dictum: 
De gedane toezegging zoals hierboven beschreven (er zouden berekeningen worden gemaakt 
van de financiële haalbaarheid van het uitgangspunt van maximaal 30% sociale huur en 70% 
sociale koop of een andere invulling waarbij niet meer dan 30% sociale huur werd ingezet. Hierbij 
zou rekening gehouden worden met grondprijzen en er zou ook gekeken worden naar andere 
stedenbouwkundige volumes of ontwerpen dan tot nu toe aan de orde) alsnog uit te voeren en de 
resultaten binnen 14 dagen kenbaar te maken aan klankbordgroep, gemeenteraad & commissie. 
 
Wethouder Živković-Laurenta zal de in de motie gevraagde berekeningen leveren. In verband 
met het komende kerstreces niet binnen 14 dagen. Wel vóór eind januari 2018. 
 
Lokaal Liberaal trekt, mede namens de overige indieners, vervolgens de motie in. 
 
Toezegging wethouder Živković-Laurenta: 
de in de motie gevraagde berekeningen leveren vóór eind januari 2018. 
 

28. Motie Lokaal Liberaal betreffende oliebollen (verruiming openingstijdens winkels op 
zondag 31 december 2018) 
Lokaal Liberaal dient de motie in met als dictum: 
Bij uitzondering toe te staan dat winkels op 31 december 2017 om 10:00 uur hun deuren mogen 
openen. 
 
Wethouder De Groene meldt dat slechts 1 winkeliersvereniging heeft gevraagd om op 31 
december langer open te mogen zijn. De mogelijkheid is er al om op zaterdagavond langer open 
te blijven. Hij ontraadt de motie. 
 
Lokaal Liberaal handhaaft de motie en komt er in januari 2018 op terug. 
 
De motie is verworpen met 5 stemmen vóór en 25 stemmen tegen. (Vóór de fracties van lokaal 
Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 

12. Overname areaal openbare verlichting. 
 Stichtse Vecht Beweegt is van mening dat er onvoldoende antwoord is gegeven op de vragen 

van de fractie en vindt het voorstel niet besluitrijp. Vraagt om hoofdelijke stemming. 
 De voorzitter trekt een lootje en nr. 23, de heer Gemke, stemt als eerst. 
 De overname van het areaal openbare verlichting is vastgesteld met 29 stemmen vóór en 1 stem 

tegen. (Tegen de heer D. van ’t Hof. Overige raadsleden vóór.) 
 
De voorzitter vraagt de pasjes voor het microfoonsysteem te laten liggen en de door hem toe te 
sturen enquête in te vullen. Namens de raad bedankt hij de bodes voor hun inzet dit jaar en hij zal 
hen een VVV-bon overhandigen. Hierna sluit hij de vergadering om 00.20 uur. 
 
30 januari 2018 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
MdJ, 
20-12-2017 
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