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Besluitenlijst raadsvergadering van 31 oktober 2017, aanvang 19.30 uur 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter, wnd. Frank van Liempdt 
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, 

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

Hetty Veneklaas 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen Vital van der Horst 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 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 (vanaf 19.40 uur) 
Streekbelangen Warner van Vossen 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
 
Afwezig 
VVD     Frank Masteling 
Streekbelangen    Rob Roos 
 
Burgemeester    Marc Witteman 
Wethouder    Linda van Dort 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de Gasten van de 
raad. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

De heer N.P.A. Bos, bewoner Kerklaan, over de gang van zaken tijdens de 
commissievergadering Fysiek Domein van 5 september 2017 over het hondenpension, 
Rijksstraatweg 188. 

 
 Het Vechtse Verbond vraagt de documenten die de heer Bos middels zijn WOB-verzoek heeft 
 ontvangen, ook naar de raad te sturen indien deze niet geheim zijn. 

 
De voorzitter antwoordt daar later op terug te komen.  
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Actiepunt voorzitter: 
Terugkomen op het verzoek van Het Vechtse Verbond om dezelfde documenten naar de raad te 
sturen als de heer Bos heeft ontvangen middels zijn WOB-verzoek. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
a. De voorzitter meldt dat op verzoek van Stichtse Vecht Beweegt agendapunt 7, 

begrotingswijziging pilot preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening, van hamerstuk 
naar bespreekstuk wijzigt. Stichtse Vecht Beweegt dient hierover een motie in. 

b. Maarssen 2000 vraagt de discussie over het onderzoeksrapport BSWW aan te houden, in 
afwachting van het tweede onderzoek van de heer Bossert over twee verschillende versies 
van het bedrijfsplan. De gemeenteraad van Wijdemeren heeft ook besloten dit rapport aan te 
houden totdat het tweede rapport verschenen is. 
ChristenUnie-SGP vraagt om een schorsing. 
Overige partijen sluiten zich aan bij het verzoek van Maarssen 2000. 
ChristenUnie-SGP trekt het verzoek om schorsing in. 
Hiermee is dit onderwerp van de agenda afgevoerd. 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2017. 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
ChristenUnie-SGP stelt vragen over de sloop van het voormalig gezondheidscentrum in 
Boomstede en de aanwezige asbest. 
Wethouder Živković-Laurenta antwoordt dat er nog geen communicatie richting omwonenden 
heeft plaatsgevonden. Zodra de daadwerkelijke sanering van de asbest plaatsvindt komen er 
extra borden rond het terrein. Dat zal in de week van 6 november aanvangen en duurt ongeveer 
2 à 3 weken. De planning is om de sloop voor de feestdagen af te ronden. 
Hij zal woensdag 1 november een wijkbericht laten versturen. 
 
Toezegging wethouder Živković-Laurenta: 
Woensdag 1 november een wijkbericht laten versturen naar de omwonenden van het voormalig 
gezondheidscentrum in Boomstede over de aanwezige asbest en de sanering hiervan. 

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 
 
Hamerstukken 
 
8.    Bestemmingsplan Dorpsstraat 61 in Nigtevecht. 

Conform vastgesteld. 
 

9. Afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark. 
Conform vastgesteld. 
 

10. Tweede begrotingswijziging 2017 en eerste begrotingswijziging 2018 BSWW. 
Conform vastgesteld. 
 
 
 

11. Kwartaalrapportage juli 2017, gewijzigde begroting 2017 en begroting 2018 BSWW. 
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Conform vastgesteld. 
 

 
Bespreekstukken 
 
7. Begrotingswijziging pilot preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening. 

Stichtse Vecht Beweegt dient een motie in met als dictum: 
Het college opdracht te geven de volgende punten mee te nemen en deze terug te koppelen 
aan de raad: 
1. Het totale aantal schuldhulp trajecten voor 2017 op 1-1-2018 definitief vast te stellen en deze 

aan de raad uiterlijk 1 februari 2018 te melden. 
2. In te zetten op een reductie van 10% (op basis van de huidige getallen 13 trajecten minder) 

van het aantal nieuwe schuldhulptrajecten in 2018 door gebruik te maken van de beschikbaar 
te stellen gelden. 

3. De raad binnen 1 maand na de volgende evaluatiedata te informeren over de voortgang: 31 
maart 2018, 30 juni 2018, 30 september 2018 en 31 december 2018. 

 
Wethouder Van Vossen heeft in de commissie toegezegd om een smartere formulering te 
hanteren. Hij heeft geen probleem met de punten 1 en 3. Stelt voor om het woord “trajecten” te 
wijzigen in “aanvragen”. 
 
Stichtse Vecht Beweegt heeft geen bezwaar tegen de door de wethouder voorgestelde wijziging 
in de tekst. 
 
Wethouder Van Vossen kan daarmee de motie overnemen. 
 
De begrotingswijziging is unaniem conform vastgesteld. 

 
12. Rapport onderzoek Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 

(BSWW). 
Aangehouden totdat het aanvullende rapport verschenen is. 
 

13. Ruimtelijk Economische Koers U10. 
Bij de bespreking van dit onderwerp heeft de heer De Ronde (ChristenUnie-SGP) de zaal 
verlaten. 
Wethouder De Groene antwoordt op een vraag van de VVD dat hij graag wil meewerken aan het 
pakken van de regie bij het uitwerken van de uitgangspunten. 
 
De Ruimtelijk Economische Koers U10 is vastgesteld met 27 stemmen vóór en 3 stemmen 
tegen. (Tegen: de fractie van Maarssen 2000. Overige fracties vóór.) 
 

14. Huisvestingsverordening Stichtse Vecht. 
Lokaal Liberaal dient, mede namens de VVD, een amendement in met als dictum: 
 
Artikel 2.5.1 Lid 3aF te schrappen en artikel 2.5.1. Lid 3aG om te nummeren naar lid 3aF 
Artikel 2.5.1. Lid 3bF om te nummeren naar een geheel nieuw artikel, 2.5a 
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F. Indicatie statushouders  
1.Op grond van de landelijke taakstelling van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties huisvest de gemeente 
statushouders.  
2. Toewijzing vindt plaats door middel van 
bemiddeling. 

Indicatie statushouders  
1. Op grond van de landelijke taakstelling van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties huisvest de gemeente 
statushouders.  
2. Toewijzing vindt plaats door middel van 
bemiddeling. Ook na een tijdelijke huisvesting 
kan toewijzing via bemiddeling plaatsvinden.. 

 
Artikel 2.5.1. Lid 3bG om te nummeren naar 2.5.1 3bF 

 
Lokaal Liberaal dient een motie in met als dictum: 
• In overleg te treden met de provincie Utrecht om te bewerkstelligen dat Stichtse Vecht 

sturend kan optreden in het proces van toewijzing van statushouders aan de gemeente. 
• Zo nodig afspraak 2b inzake gezinshereniging uit het bestuursakkoord te heroverwegen dan 

wel aan te passen in overleg met de regiogemeenten zodat huisvesting in Stichtse Vecht pas 
plaatsvindt ná gezinshereniging en hiermee onnodige verhuisbewegingen worden 
voorkomen. 

• In overleg te treden met het Rijk, zo nodig vanuit U16-verband om te bezien of statushouders 
in afwachting van hun gezin buiten de taakstelling kunnen vallen en de Raad te rapporteren 
over de uitkomst van deze gesprekken. 

 
Wethouder Živković-Laurenta ontraadt het amendement. Hetgeen in de motie staat gebeurt al. 
 

Schorsing op verzoek van de VVD van 21.25 – 21.30 uur. 
 
VVD en Lokaal Liberaal geven via een stemverklaring aan voor het voorstel te stemmen, maar 
tegen het artikel over de urgentie voor statushouders te zijn. 
 
Bij de stemming over het amendement en de motie is mevrouw Kox (Lokaal Liberaal) niet in de 
zaal aanwezig. 
 
Het amendement is verworpen met 8 stemmen vóór en 22 stemmen tegen. (Vóór: fracties VVD, 
Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
De motie is verworpen met 4 stemmen vóór en 26 stemmen tegen. (Vóór: fracties Lokaal 
Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
De Huisvestingsverordening is unaniem conform vastgesteld. 
 
Actiepunt wethouder Van Vossen: 
De vraag over het twee maal verstrekken van inrichtingskosten ad € 3.000,-- uitzoeken en op 
een later moment beantwoorden. 
 

15. Verordeningen re-integratie en studietoeslag. 
Wethouder Van Vossen ondersteunt de suggesties van de PvdA en zal deze meenemen bij de 
uitvoering. 
 
De verordeningen zijn unaniem conform vastgesteld. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
19 december 2017 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
1-11-2017 
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