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Besluitenlijst raadsvergadering van 26 september 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, 

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

Hetty Veneklaas 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer (vanaf 20.00 uur, agendapunt 5), 

Frank van Liempdt, 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 
Streekbelangen Warner van Vossen 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
GroenLinks Linda van Dort 
 
Afwezig 
Streekbelangen    Rob Roos 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de Gasten van de 
raad en Mijke Moons en haar familie. 
 
De voorzitter installeert Mijke als eerste kinderburgemeester van Stichtse Vecht, neemt 
verklaring en belofte af en hangt haar de ambtsketen om. 
 

Schorsing van 19.40 tot 19.45 uur voor felicitaties. 
 
De voorzitter spreekt een in memoriam uit voor Gerrit Pels, raadslid in de voormalige gemeente 
Maarssen. 
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2. Spreekrecht inwoners. 
a. Mevrouw A. Koops over Cultuur in Stichtse Vecht. 
b. De heer J. Slingerland, inwoner van Loenersloot, over agendapunt 18, Nota Gebiedsgericht 

Werken. Vraagt onder andere aandacht voor de slechte verstandhouding tussen bewoners 
Loenersloot en college en voor twee gevaarlijke situaties voor fietsers, t.w. de Rijksstraatweg 
en de afrit hoge brug met het hoge talud. 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

a. Agendapunt 20, wijzigen APV, kan van een bespreekpunt worden gewijzigd in een 
hamerstuk. ChristenUnie-SGP komt met een stemverklaring. 

b. Agendapunt 21, aanschaf camera’s en discussiesysteem, kan van een bespreekpunt worden 
gewijzigd in een hamerstuk. D66 komt met een stemverklaring. 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 22 juni en 4 juli, van 27 juni 
en van 3 en 4 juli 2017. 
Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
a. Lokaal Liberaal stelt vragen over de verbouwingsplannen voor het Schuurtje in 

Maarssenbroek. Door deze verbouwing moet bijvoorbeeld de bridgeclub uitwijken naar 
Maarssen-dorp. 
Wethouder De Groene antwoordt dat de verbouwing de gemeenschapsruimte van de 
naastgelegen scholen betreft waar het Schuurtje ’s avonds om niet gebruik van maakte. 
Gemeente is geen huisvester. De school gaat verbouwen. In Maarssenbroek is voldoende 
ruimte aanwezig. 
Lokaal Liberaal vraagt dit onderwerp te agenderen voor een commissievergadering. 
De voorzitter zal dit verzoek aan het Presidium voorleggen. 

b. PvdA stelt vragen over Buurtzorg Jong. Is er een capaciteitsprobleem. Klopt het dat 
Buurtzorg Jong gezinnen niet direct kan helpen? 
Wethouder Koops antwoordt dat er vanaf 2016 3 fte zijn bijgekomen. Zij denkt het evenwicht 
tussen vraag en aanbod nu gevonden te hebben. Bij ernstige situaties volgt direct acute hulp. 

c. Het Vechtse Verbond stelt vragen over het onderhoud van de Vechtbrug in Nigtevecht. Uit 
zorgen over de fietsverbinding over deze brug. 
Wethouder De Groene zegt toe de raad middels een RIB te informeren. 

 
Toezegging wethouder De Groene: 
De raad middels een RIB informeren over de stand van zaken en de geplande voortgang met 
betrekking tot het onderhoud van de Vechtbrug in Nigtevecht. 
 
Actiepunt burgemeester: 
Verzoek Lokaal Liberaal om huisvesting ’t Schuurtje te agenderen voor de commissie Bestuur 
en Financiën aan het Presidium voorleggen. 

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Lokaal Liberaal vraagt de brieven B-01 van augustus en B-03, B-05 en B-06 van september 
(alle over wijkcentrum ’t Schuurtje) te betrekken bij de behandeling van de huisvesting van ’t 
Schuurtje in de commissievergadering. 
De voorzitter zegt dit toe. 
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b. Stichtse Vecht Beweegt vraagt een reactie van het college op de ingekomen stukken A-08 en 
A-09 van september (gem. Hoorn en Etten-Leur aan RvC BNG Bank over afkeur salaris 
Bestuursvoorzitter). Advies is alleen voor kennisgeving aan te nemen. 
Wethouder Balemans antwoordt dat de brieven A-08 en A-09 van september in de komende 
collegevergadering aan de orde komen. Over de uitkomst zal hij de raad informeren. 
 
Voor de brieven D-01, D-02 en D-03 van september van de heren Land en Bos betreffende 
diverse klachten staat als advies afdoening door de burgemeester. De brieven zijn aan de 
raad gericht. Hoe wordt de raad hierin meegenomen? 
Burgemeester antwoordt dat dit een klachtenprocedure betreft. De brieven worden volgens 
de bestaande verordening afgehandeld. Hij doet uitspraak over de klachten. Komt niet meer 
terug in de raad. 

 
Toezegging voorzitter: 
de brieven B-01 van augustus en B-03, B-05 en B-06 van september betrekken bij de 
behandeling van de huisvesting van ’t Schuurtje in de commissievergadering. 
 
Toezegging wethouder Balemans: 
De raad informeren over de uitkomst van de bespreking in de collegevergadering van de brieven 
A-08 en A-09 van september, over salaris Bestuursvoorzitter BNG Bank. 

 
Hamerstukken 
 
7. Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD. 

Conform vastgesteld. 
 

8. Begrotingswijziging projecten laaggeletterdheid. 
Conform vastgesteld. 
 

9. Onderhoud kerktoren Nieuwer ter Aa. 
Conform vastgesteld. 
 

10. Kockengen Waterproof, fase 4, 5 en 6. 
Conform vastgesteld. 
 

11. Jaarverslag 2016 en Begroting 2018 Regionaal Historische Centrum Vecht en Venen. 
Conform vastgesteld. 
 

12. Integriteitsbeleid. 
Conform vastgesteld. 
 

13. Wijziging Legesverordening 2017. 
Conform vastgesteld. 
 

14. Toetreding gemeente De Ronde Venen tot de Gemeenschappelijke regeling Stichtse 
Groenlanden. 
Conform vastgesteld. 
 

20. Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening. 
 Stemverklaring ChristenUnie-SGP: behoudt zich het recht voor om op een later moment terug te 

komen om gebieden vrij te stellen van het vestigen van sekswinkels. 
 Conform vastgesteld. 
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21. Aanschaf camera’s en discussiesysteem. 
 Stemverklaring D66: Pleit voor uitstel van dit besluit tot duidelijkheid is over de nieuwe raadzaal. 

De fractie van D66 en de heer Noltes van Maarssen 2000 wensen geacht te worden te hebben 
tegengestemd. 
Conform vastgesteld. 

 
Bespreekstukken 
 
15. Transformatie Sociale Werkvoorziening. 

PvdA dient een motie in met als dictum: 
• Samen met de PAUW medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening aan cliënten en 

werkgevers, de succesfactoren waar het gaat om kennis en expertise te benoemen van de 
huidige PAUW Bedrijven, die voor de toekomstige uitvoering van de WSW/ Participatiewet 
behouden dienen te worden. 

• Met een voorstel te komen voor een vorm van samenwerking in regionaal verband waardoor 
de huidige variatie aan deskundigheid met betrekking tot de verschillende doelgroepen op 
zijn minst blijft behouden. 

• Een dergelijke notitie van succesfactoren en gekozen werkwijze om de variëteit aan expertise 
te behouden voor te leggen aan de Raad voor 1 januari 2018. 

 
Wethouder Van Vossen ontraadt de motie. Zal de raad betrekken bij het vervolgproces en 
informeren over de vorderingen in het proces. Ook over de huisvesting en de locatie in 
Breukelen komt hij terug bij de raad. 
 

Schorsing van 20.55 tot 21.00 uur. 
 
Stemverklaringen: 
CDA is tegen punt 2 van het besluit. 
Stichtse Vecht Beweegt heeft niet het woord gevraagd; staat achter het beleid van de 
wethouder. 
Het Vechtse Verbond heeft vertrouwen in de wethouder. Is voor het voorstel en voor de motie 
van de PvdA. 
PvdA is tegen punt 2 van het besluit. 
Maarssen 2000 is vóór het voorstel; tegen de motie. 
 
De motie is verworpen met 3 stemmen vóór en 29 stemmen tegen. (vóór de fracties van PvdA 
en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Het voorstel is conform vastgesteld, met de aantekening dat de fracties van het CDA en PvdA 
tegen punt 2 van het besluit zijn. 
 
Toezegging wethouder Van Vossen: 
De raad betrekken bij het vervolgproces sociale werkvoorziening, waar onder de huisvesting in 
Breukelen en informeren over de vorderingen in het proces 

 
16. Bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis. 

CDA stelt voor om het theehuis met 20% te verkleinen en dient hiervoor een amendement 
in met als dictum: 
 
De “Staat van wijzigingen” die onderdeel uitmaakt van de besluitvorming en opgenomen is in de 
“Reactienota zienswijzen Vijverhof ” aan te vullen met: 
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nr Onderdeel Omschrijving Aanleiding 
 Toelichting   
 Paragraaf 4.6.3. 

blz. 35 In de eerste regel het aantal van ‘’100’’ wijzigen in ‘’90’’  Raadsbesluit 

 Paragraaf 4.7.  
blz. 36 In de laatste alinea ‘’maximaal 200 m2’’ wijzigen in ‘’maximaal 160 m2’’ Raadsbesluit  

 Paragraaf 6.3 
blz. 60 en 64 

In opsommingen en optellingen waar te bebouwen oppervlakten 
behandeld wordt, 75 m2 wijzigen in 60 m2 voor wat betreft het 
theehuis en 200 m2 wijzigen in 160 m2 voor wat betreft het terras 

Raadsbesluit 

 Paragraaf 6.5.1 
blz. 70 

In tabel 2 de berekening van de verkeersgeneratie aanpassen op de 
gewijzigde oppervlakten van het theehuis en terras alsmede het 
doorvoeren van deze mutatie in de optellingen van de totalen en 
conclusie 

 

 Paragraaf 6.5.2. 
blz. 72 e.v. 

In de tweede regel onder Nieuwe situatie ‘’theehuis ca. 75 m2 / 275 m2 
bvo’’ wijzigen in ‘’theehuis ca. 60 m2 / 220 m2’’  
In tabel 6.4 t/m 6.6 de berekening van het benodigd aantal 
parkeerplaatsen aanpassen op de gewijzigde oppervlakten van het 
theehuis en terras alsmede het doorvoeren van deze mutatie in de 
optellingen van de totalen en conclusie 

Raadsbesluit 

 Paragraaf 7.2.2. 
blz. 92 

Bij het vierde opsomteken in de tweede alinea onder Artikel 3 
Buitenplaats ‘’maximale oppervlakte van 200 m2’’ wijzigen in 
‘’maximale oppervlakte van 160 m2’’ 

Raadsbesluit 

 Paragraaf 9.4 
blz. 100 Aanvullen met essentie van amendement Raadsbesluit 

 Regels   
 Artikel 3.2.1 a  Onder 5 wijzigen in : ‘’ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 

van horeca – theehuis en –tuin’: een theehuis met een maximale 
oppervlakte van 60 m2 (capaciteit van 47 personen)’’ 

Raadsbesluit 

 Artikel 3.4.3. Onder c wijzigen in: ‘’gebruik als terras, zoals bedoeld onder sub b, 
wordt tot maximaal 160 m2 (capaciteit van 90 personen) toegestaan’’ Raadsbesluit 

    
 Bijlagen  en 

omgevings-
onderzoeken 

Alle relevante onderzoeken, voor zover betrekking hebbend op 
bovenstaande wijzigingen, aanpassen Raadsbesluit 

 
 
Wethouder Živković-Laurenta meldt dat naar aanleiding van de commissievergadering de 
verkeersafwikkeling aan de noordzijde is verbeterd en dat het theehuis is verplaatst. Hij ontraadt 
het amendement. 
 
CDA trekt het amendement in omdat er geen medestanders voor zijn. 
 
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld met 31 stemmen vóór en één stem tegen. (Tegen de 
fractie van Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 
 

17. Bestuursrapportage 2017. 
PvdA dient mede namens Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt 
een motie in met als dictum: 
• Om de middelen ad € 201.116,- die de gemeente heeft ontvangen voor kinderen in armoede 

(tussen de 0-18 jaar) in 2017 alsnog te besteden aan deze doelgroep, waarbij de volgende 
concrete voorstellen worden gedaan: 
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o Besteed extra aandacht aan gezinnen met oudere kinderen (12 t/m 17 jaar), het 
verhogen van het bereik van de bestaande armoedevoorzieningen voor kinderen van 0-
18 jaar, huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens, en het 
introduceren van een zogenaamd Kindpakket naar voorbeeld van bijvoorbeeld de 
gemeente Amsterdam. 

• Eventuele overgebleven middelen in 2017 te reserveren voor 2018. 
 
Wethouder Balemans zegt toe de techniek van het overhevelen van risico’s op papier te zetten 
en begin volgende week aan de raad te sturen. 
 
Wethouder Van Vossen zegt toe een vast te stellen kindpakket met daarin opgenomen 
maatregelen die zinvol geacht worden met de bijbehorende financiering in de commissie te 
bespreken.  
 
PvdA handhaaft de ingediende motie en verzoekt in de commissie Bestuur en Financiën dieper 
in te gaan en te discussiëren over (de schending van) het budgetrecht van de raad en met name 
over het bedrag van € 152.000,-- voor een wervings- en selectiebureau. 
 
De voorzitter zegt toe dit verzoek met het advies van prof. mr. dr. Minderman in de commissie te 
behandelen, aan het Presidium voor te leggen. 
 
Wethouder Van Vossen stelt voor om de motie, in het kader van het vast te stellen kindpakket 
later te bespreken. 
 
Stemverklaringen: 
Stichtse Vecht Beweegt is tegen het voorstel vanwege de ongepaste antwoorden op eerder 
gestelde vragen. 
Maarssen 2000 mist veel punten en zal daarom tegen stemmen. 
Het Vechtse Verbond is teleurgesteld over de gemaakte opmerkingen over kinderen in armoede. 
 
De motie van PvdA, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt wordt 
met 15 stemmen vóór en 17 stemmen tegen verworpen. (Tegen: de fracties van D66, VVD, 
Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en GroenLinks. Overige fracties vóór.) 
 
De Bestuursrapportage 2017 is vastgesteld met 25 stemmen vóór en 7 stemmen tegen. (Tegen: 
de fracties van Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. 
Overige fracties vóór.) 
 
Toezegging wethouder Balemans: 
De techniek van het overhevelen van risico’s op papier zetten en begin volgende week aan de 
raad sturen. 
 
Toezegging wethouder Van Vossen: 
Een vast te stellen kindpakket met daarin opgenomen maatregelen die zinvol geacht worden 
met de bijbehorende financiering in de commissie bespreken.  
 
Toezegging voorzitter: 
Het verzoek van de PvdA om in de commissie Bestuur en Financiën dieper in te gaan op (de 
schending van) het budgetrecht van de raad (met advies van prof. mr. dr. Minderman) aan het 
Presidium voor te leggen. 
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18. Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl, het doorgroeien van het Gebiedsgericht 
werken. 
Wethouder Van Dort zegt, naar aanleiding van vragen, toe te gaan evalueren. Op welke termijn 
en met welke frequentie is nog niet duidelijk. Zij zal de raad hierover informeren zodra dat 
bekend is. De reactie van het college op de brief van de Dorpsraad Loenersloot zal aan de raad 
gestuurd worden. 
 
De Notitie Gebiedsgericht Werken Nieuwe Stijl is unaniem vastgesteld. 
 
Toezeggingen wethouder Van Dort: 
1. Het gebiedsgericht werken, nieuwe stijl, evalueren. De raad informeren over de termijn en 

frequentie. 
2. De reactie van het college op de brief van de Dorpsraad Loenersloot aan de raad sturen. 
 

Schorsing van 23.05 – 23.10 uur. 
 

19. Rapport Rekenkamercommissie re-integratie. 
PvdA dient, mede namens Maarssen 2000, een motie in met als dictum: 
• In de Monitor Sociaal Domein vanaf Q4 2017 de volgende aanvullingen op te nemen: 

1. een overzicht van het aantal klanten met een loonwaarde van minder dan 100%; 
2. het aantal ingezette voorzieningen naar type voorziening; 
3. een 0-meting op deze gegevens uit te voeren met als peildatum 1 januari 2018. 

• In de Monitor Sociaal Domein vanaf Q2 2018 de volgende extra aanvullingen op te nemen: 
4. het type voorziening in relatie tot het aantal mensen dat tot verschillende groepen hoort 
 (vrouwen, mensen ouder dan 50, mensen zonder startkwalificatie, overige); 
5. een overzicht van uitstroom uit de uitkering (totaal en naar werk), uitgesplitst naar klanten 
 met en zonder re-integratiebegeleiding. 

• Een 0-meting op deze éxtra gegevens uit te voeren met als peildatum 1 april 2018. 
 
Wethouder Van Vossen heeft in de commissie al aangegeven de adviezen van de 
Rekenkamercommissie integraal over te nemen. Het college steunt de motie. 
 
De motie van de PvdA en Maarssen 2000 wordt unaniem aangenomen. 
 
Het rapport van de Rekenkamercommissie is unaniem vastgesteld. 

 
22. Motie over voortgang Nota Sterke Basis. 

Maarssen 2000 dient, mede namens Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht 
Beweegt, PvdA en CDA, een motie in met als dictum: 

1. een doorstart te maken met de nota Een Sterke Basis; 
2. in te zetten op een heldere visie op preventie en vroegsignalering die sturing geeft aan 

gewenste maatschappelijke effecten; 
3. snel te komen met een herziene nota Een Sterke Basis, doch uiterlijk voor de Raad van 19 

december 2017. 
 
Wethouder Van Dort kan de punten 1 en 2 van de motie overnemen. Wat punt 3 betreft is zij aan 
wettelijke termijnen gebonden en kan zij niet eerder naar de raad komen dan eind januari. Mocht 
de procedure sneller verlopen, dan komt zij eerder naar de raad. 
 

Schorsing van 23.55 tot 00.05 uur. 
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D66 stelt voor de raad van 19 december 2017 als streefdatum aan te houden en alleen als de 
WMO-raad aangeeft dat zij langer de tijd nodig heeft voor advisering, dan uitstel tot de raad van 
januari. 
Anderen houden vast aan een harde datum van 19 december. 
 
Wethouder Van Dort ontraadt de motie. 
 
Stemverklaring VVD: vindt het jammer dat niet uitgegaan wordt van 19 december als 
streefdatum. Zal daarom tegen stemmen. 
 
De motie wordt met 21 stemmen vóór en 11 stemmen tegen aangenomen. (Tegen: de fracties 
van VVD, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en GroenLinks. Overige fracties vóór.) 
 
 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.20 uur. 
 
 
31 oktober 2017 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
28-9-2017 
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