
 
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 3 en 4 juli 2017, aanvang 19.30 uur 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
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 Hetty Veneklaas, Klaas Overbeek, Dinno de Meer en Siem 

Scherpenzeel 
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 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 
D66     Femke Goedendorp 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor 
de 19 Gasten van de Raad. Hij deelt mee dat de mevrouw Goedendorp afwezig is.  

 
2. Spreekrecht inwoners 

Insprekers over GVVP 
a. Mevrouw K. Degenkamp (Hoveniersbedrijf) over de gevolgen van de beperking voor 

zwaar verkeer voor de bedrijfsvoering 
b. De heer W. Sorell (Ondernemersvereniging Stichtse Vecht) over verkeerssituatie in Rode 

Dorp en Brugstraat 
c. De heer J.J.L. de Groot over het openhouden van de Binnenweg voor landbouwverkeer 

 
Insprekers over bestemmingsplan Haagstede 

d. Mevrouw M. van Gaalen over de verkeersaansluiting, fijnstof, lawaai, hoogbouw 
e. Mevrouw J. Loomans over de verkeersaansluiting 
f. De heer P van der Wal over ontbreken onderbouwing voor verkeersontsluiting. 
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g.    Mevrouw A. Bouw (namens de heer M. Landzaat) over de positie van het   
       appartementengebouw, geluidsniveau, inkijk, fijnstof.        h.    De heer N. Jansen (mede namens anderen) over de verkeersontsluiting.          i.     De heer R.H. Geurtsen over  het onvoldoende rekening houden met de belangen van de 

                    inwoners, fijnstof, verkeer, afwijkende bouw van Maarssenbroek.          
j.     De heer P. Kal (initiatiefnemer van het plan), hoogte is discussiepunt, zorgvuldig proces 
       doorlopen. Er komt geen gezondheidscentrum. De ontwikkelaar doet vier  
       toezeggingen:  
       1. Er komen twee losse gebouwen in plaats van één gebouw  
       2. Met  omwonenden, gemeente en architect om tafel over de verdere uitwerking  
       3. Nokhoogte wordt verlaagd van 14m naar 13m  
       4. Goothoogte wordt grotendeels verlaagd van 12m naar 9,5m. 

 
3. Vaststellen van de agenda 
 
Presidium heeft ermee ingestemd agendapunt 11 (inrichting nieuwe raadzaal en audiovisuele 
apparatuur) van de agenda te halen. Het Vechtse Verbond, ondersteund door Maarssen 2000,  stelt 
voor de behandeling van agendapunt 14 (bestemmingsplan Haagstede) uit te stellen. Mevrouw Vis 
wil bij agendapunt 15 toch iets zeggen over de audiovisuele apparatuur (agendapunt 11), i.v.m. met 
het indienen van een amendement. Een aantal fracties wil eerst een reactie van de wethouder op de 
inspreker de heer Jansen, op het voorstel van de heer Kal en op de vraag of uitstel mogelijk is en wat 
de consequenties zijn. Dit verzoek wordt gesteund door de overige fracties.  
 
Wethouder Živković-Laurenta zegt dat als de provincie het Provinciaal inpassingplan (PIP) vaststelt 
alles op slot zit tot 1 maart 2018. Dat betekent dat het plan na 1 maart opnieuw ter inzage moet 
worden gelegd voor het indienen van zienswijzen, dat betekent dat het plan 1 jaar vertraging oploopt.  
 
De fracties Maarssen 2000, Stichtse Vecht Beweegt, Lokaal Liberaal, 1 lid van de PvdA fractie (mw. 
Swerts) en het CDA steunen het voorstel van Het Vechtse Verbond. Dit is geen meerderheid dus het 
voorstel wordt vanavond behandeld.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017 
 
Onder agendapunt 6. Ingekomen stukken en mededelingen was toegezegd dat antwoord op  de 
vragen van Stichtse Vecht Beweegt onder b en c schriftelijk van het college volgt. 
b. B-02 en H-01 (van april) en B-03 (van mei) van de heer Nooitgedacht over herinrichting 
speelplaats in Zebraspoor.  
c. B-07 en B-13 (van april) van diverse afzenders met betrekking tot het project Kuyperstraat in 
Maarssen.  
 
De Griffie zoekt uit waarom er t.a.v. deze vragen nog geen reactie van het college naar de raad is 
gegaan.  
 
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
5. Vragenhalfuur voor leden van de raad 

Er zijn geen aanmeldingen. 
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6. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
A-24  Gevaarlijke situatie Honderdschelaantje Nieuwer ter Aa:  
PvdA zegt dat dit stuk niet ter kennisname maar ter behandeling in handen van het college moet 
worden gesteld. PvdA ontvangt graag een afschrift van de reactie van het college.  
 
Toezegging wethouder Balemans: afschrift reactie B&W op brief over gevaarlijke situatie 
Honderschelaantje en Nieuwer ter Aa wordt toegezonden aan de raad. 
 
7. Benoeming commissielid Maarssen 2000 
 
Roy de Pijper is benoemd als commissielid voor Maarssen 2000. Hij legt de verklaring en belofte af. 
 
Schorsing voor felicitaties van 20.25 tot 20.35 uur. 
 
Hamerstukken 
 
8. Bestemmingsplan Stationsweg Noord 

Conform vastgesteld. 
 
9.    Rapport rekenkamercommissie ‘Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht’  
        Conform vastgesteld. 
 
10.   Zienswijze Programmabegroting 2018/1e wijziging Programmabegroting 2017   
        Veiligheidsregio Utrecht 
        Conform vastgesteld. 
 
11.   Inrichting nieuwe raadzaal en audiovisuele apparatuur (VERVALLEN) 
         
12. Regeling Bijzondere personeelsbeoordeling en Prestatiecoach 
        Conform vastgesteld. 
 
Bespreekstukken 
 
13.    GVVP, deel D. Nota Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer 
 
Streekbelangen dient een amendement in: 
A1- Amendement Dannebrug met als dictum: 
Het haalbaarheidsonderzoek onder actie 26 (pagina 35) als volgt gewijzigd vast te stellen: 
“Haalbaarheidsonderzoek naar maatregelen ter verbetering van verkeersveiligheid voor fietsers en 
voetgangers ter plaatse van de (scheve) brug over de Kerkvaart.” 
 
CDA dient twee amendementen in: 
A2 - Amendement Kortrijk met als dictum: 
Bij voorgestelde maatregelen op blz. 28 van het uitvoeringsplan GVVP deel D de onderstaande zin te 
verwijderen.  
"Voorgesteld wordt dan ook de afsluiting van de Parallelweg N401 te beperken tot de ochtendspits 
van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 9:00 uur, waarin hier vooral veel fietsende scholieren rijden."  
Alsmede 
Projectmaatregel  41 van het Uitvoeringsprogramma 2017-2022 (blz. 36)  te schrappen,  
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A3- Amendement landbouwverkeer Maarssen met als dictum: 
Als project  43 op te nemen:   
“Omschrijving knelpunt:  Omrijroute noodzakelijk i.v.m. afsluiten Brugstraat voor zwaar 
landbouwverkeer. 
Actie: openstelling van de route voor landbouwverkeer via de Huis ten Boschstraat, Parkweg en 
Binnenweg in Maarssen. 
Jaar uitv.: 2018 
Kosten x 1.000: 1 
Dekking: Reserve 2e Vechtbrug.” 

De nummers 43 t/m 45 ter hernummeren. 

D66, gesteund door GroenLinks, dient een motie in met als dictum: 
“In de voorbereiding van de besluitvorming over de zuidelijk gelegen Sportparkweg en in het kader 
van het project ‘Zuilense Vecht’ een studie op te nemen hoe deze weg als primaire route voor het 
zware verkeer – waaronder landbouwverkeer – aangewezen en geschikt gemaakt kan worden, zodat 
de dorpskern minder door dit verkeer belast wordt en het zware verkeer zonder het probleem van 
een stagnerende brug de Vecht kan passeren, zodat deze route functioneert als meer veilige 
Zuidelijke Randweg met betere doorstroming.” 
 
ChristenUnie-SGP dient een amendement: 
A4- Amendement met als dictum: 
“In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht deel D: Beleidsnota auto-, vracht- en 
landbouwverkeer  
• Variant 3 op bladzijde 29 (opheffen uitzondering voor landbouwverkeer op lengtebeperking in    
  Dannestraat en Brugstraat) in zijn geheel laten vervallen  
• Variant 5 op bladzijde 30 (instellen van breedtebeperking van 2.60 meter in de Brugstraat) in zijn  
  geheel laten vervallen  
• De overgebleven drie varianten omnummeren naar 1, 2 en 3.” 
 
In het raadsvoorstel onder het kopje ‘Doel en beoogd maatschappelijk effect’  
“• Argument 5 laten vervallen;  
• Overige verwijzingen naar deze varianten overeenkomstig aanpassen.” 
 
Wethouder De Groene reageert op de ingediende amendementen en motie. 
A1 - het college steunt dit amendement. 
A2 - het college steunt dit amendement niet. 
A3 - het college ontraadt dit amendement. 
A4 - het college ontraadt dit amendement. 
Motie D66- het college laat de beslissing aan de raad maar is niet tegen het instellen van onderzoek.  
 
Schorsing op verzoek van de ChristenUnie-SGP van 21.30 tot 21.40 uur. 
 
D66 besluit de motie nu niet in stemming te brengen. De motie wordt aangehouden.  
 
Toezegging wethouder De Groene: Monitoren verkeersmaatregelen GVVP deel D. 
 
Stemming: 
 
A1 - Amendement Dannebrug: amendement wordt unaniem aangenomen met 32 stemmen vóór. 
A2 - Amendement  Kortrijk: stemmen staken met 16 voor en 16 tegen (tegen: D66, Maarssen 2000, 
ChristenUnie-SGP, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Overige 
fracties vóór). 
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A3 – Amendement landbouwverkeer Maarssen: amendement wordt verworpen met 28 stemmen 
tegen en 4 stemmen voor (vóór: CDA. Overige fracties tegen)  
A4 – Amendement ChristenUnie-SGP: amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor en 26 
stemmen tegen (vóór: ChristenUnie-SGP en Lokaal Liberaal. Overige fracties tegen) 
 
Schorsing van 22.05 tot 22.15 uur.  
 
Herstemming over amendement A2 en over het voorstel vindt plaats in extra raadsvergadering op 4 
juli aanstaande. Presidium zal morgenochtend de agenda bepalen.  
 
14.   Bestemmingsplan Haagstede 
 
Wethouder Živković-Laurenta reageert op de inspreker de heer Jansen en op het voorstel van de 
heer Kal. De projectontwikkelaar heeft het voorstel gedaan in overleg met de gemeente. Dit voorstel 
wordt voorgelegd als collegevoorstel aan de raad als praktisch gebaar (kopieën worden uitgereikt). Er 
komt geen gezondheidscentrum op deze locatie (men gaat op de huidige locatie bouwen) dus kan er 
1 meter van de hoogte af en de goothoogte kan lager. In het kader van de vergunningprocedure zal 
er overleg plaatsvinden met de omwonenden.  
 
Schorsing op verzoek van Het Vechtse Verbond en de VVD van 22.25 tot 22.43 uur. 
 
VVD dient het voorstel van het college in als Amendement A3. Het amendement wordt gesteund door 
Streekbelangen, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP.  
Dictum Amendement A3: 
 
Besluit: 

• De “Staat van wijzigingen” die onderdeel uitmaakt van de besluitvorming en opgenomen is in 
de “Nota van beantwoording zienswijzen Haagstede” aanvullen met: 

 
nr Onderdeel Omschrijving Aanleiding 
 Verbeelding   
 Maatschappelijk De maximale goothoogte aan de flora weg  aanpassen naar 9,5m en de 

maximale nokhoogte aanpassen naar 13m 
Raadbesluit 

 Maatschappelijk  De maximale goothoogte richting het plangebied houden op 12m en de 
maximale nokhoogte verlagen naar 13m 

Raadsbesluit 

 Toelichting   
 Paragraag 2.3 blz 

11 
In de eerste zin het woord hoogte vervangen door vormgeving  Raadsbesluit 

 
Het Vechtse Verbond trekt het ingediende amendement appartementengebouw Haagstede A1 in en 
ondertekent het door het CDA en Lokaal Liberaal ingediende amendement A2 Amendement : Eén 
bouwlaag minder, dit amendement heeft als dictum: 
 
Besluit: 

• De “Staat van wijzigingen” die onderdeel uitmaakt van de besluitvorming en opgenomen is in 
de “Nota van beantwoording zienswijzen Haagstede” aanvullen met: 
 

nr Onderdeel Omschrijving Aanleiding 
 Verbeelding   
 Maatschappelijk De maximale goothoogte aanpassen naar 9m en de maximale nokhoogte 

aanpassen n aar 11m 
Raadbesluit 

 Toelichting   
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 Paragraag 2.3 blz 
11 

In de eerste zin het woord hoogte vervangen door vormgeving  Raadsbesluit 

 Paragraaf 2.3 blz 
12 

Het woord bebouwingshoogte verwijderen en de verwijzing naar 4 
bouwlagen veranderen in 3 bouwlagen 

Raadsbesluit  

 
Mevr. Bredt-Aler verlaat om 23.10 uur de vergadering 
 
ChristenUnie-SGP dient een motie in met als dictum: 
 “Verzoekt het college  
• Te voorkomen dat er tot uitvoering wordt overgegaan voordat de uitkomsten van het 
verkeersonderzoek en de bespreking van alternatieve oplossingen voor de verkeersafwikkeling in de 
gemeenteraad zijn besproken.  
• Te voorkomen dat er tot uitvoering wordt overgegaan voordat de leefbaarheid in deze nieuwe wijk 
deze extra aandacht in de gemeenteraad hebben gekregen.” 
 
Toezegging Wethouder Živković-Laurenta: 

• In het kader van de omgevingsvergunning instellen klankbordgroep met inwoners. 
• In plaats van één appartementengebouw komen er twee gebouwen 

 
Reactie college op amendement en motie: 
A3 – Amendement verlagen hoogte optie 1 VVD: college raadt het amendement aan, het is een 
compromis 
Motie ChristenUnie-SGP: de vraag is of er niet voldoende verkeersonderzoeken zijn geweest? 
 
De voorzitter rondt de eerste termijn af en schorst de vergadering om 23.45 uur  tot dinsdag 4 juli 
2017. Op 4 juli wordt ook de (geschorste) vergadering van 22 juni over het onderzoeksrapport 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, het debat over de aanbevelingen, voortgezet. Daarnaast 
is er morgen de extra vergadering voor de herstemming over het amendement Kortrijk (A2). Het 
presidium bepaalt in de loop van de ochtend de vergaderopzet voor de vergadering van 4 juli.  
 
Maarssen 2000 verzoekt voor het debat over de aanbevelingen onderzoek bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Noord wederom 5 minuten per fractie spreektijd aan te houden.  Ook hier zal het 
presidium een besluit over nemen.  
 
Heropening van de vergadering op dinsdag 4 juli 2017, om 21.15 uur. 
 
Tweede termijn 
 
ChristenUnie-SGP dient een gewijzigde motie in met als dictum: 
 Verzoekt het college  
“• Deze verkeersafwikkeling bijzondere aandacht te geven door  
• Het maximaal haalbare te doen om verkeersoverlast bij de wijkingangen van de wijken Haagstede 
en Boomstede tot een minimum te beperken.  
• Het gebruik van de Amsterdamse slag om richting het zuiden de A2 op te gaan terug te dringen 
door het gebruik van de Atoomweg en de Heldinnenlaan te bevorderen.  
• Daartoe een onderzoek doen waarvan een afsluiting van de Amsterdamse Maarssenbroekseslag 
vanaf de Floraweg als proef onderdeel uitmaakt.  
• En mocht de vernieuwde Amsterdamse(Maarssenbroekseslag) slag er toch komen, te bevorderen 
dat deze zo veel mogelijk alleen wordt gebruikt om richting het noorden Amsterdam de A2 op te gaan 
of richting Vleuten de A2 over te steken.  
• Aan de leefbaarheid in deze nieuwe wijk in het bijzonder aandacht te geven.” 
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De VVD dient een gewijzigd amendement in. Het dictum is niet veranderd, de bij het amendement 
behorende plankaart is gewijzigd ( de stippellijn is aangebracht op 6 m vanaf de groenstrook).  
 
Toezegging Wethouder Živković-Laurenta: 
Wethouder Živković-Laurenta zegt nogmaals toe dat er twee gebouwen komen.  
 
De heer R. van Liempdt komt binnen (22.05 uur). 
 
Wethouder De Groene laat het, in reactie op de motie van de ChristenUnie-SGP, aan de raad om het 
college opdracht te geven een onderzoek te doen.   
 
Schorsing van 22.20 tot 22.25 uur. 
 
Stemverklaringen over de Motie van ChristenUnie-SGP 
 
VVD steunt de motie van ChristenUnie-SGP niet. Maarssenbroek niet afwikkelen via een uitrit via de 
Zuilense Ring. Men pleit voor de huidige toerit te laten bestaan. 
 
PvdA en Maarssen 2000 sluiten zich hierbij aan. 
 
ChristenUnie-SGP stemt voor de motie omdat men zich op feiten wil baseren. 
 
Stemming 
 
A2-  Amendement  CDA, Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond : Eén bouwlaag minder 
Amendement wordt verworpen met 12 stemmen vóór en 20 stemmen tegen (vóór: Lokaal Liberaal, 
CDA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond, de overige fracties stemmen tegen). 
 
A3 – Amendement VVD e.a.: verlagen hoogte versie 1.2.  
Amendement wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen (tegen: Lokaal 
Liberaal, CDA, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt, overige fracties 
stemmen vóór). 
Motie ChristenUnie-SGP:  
motie wordt verworpen met 28 stemmen tegen en 4 stemmen vóór (vóór: ChristenUnie-SGP en 
GroenLinks, overige fracties stemmen tegen)  
 
Stemverklaringen over het bestemmingsplan  
 
Maarssen 2000 zou vóór het plan gestemd hebben vanwege de sociale woningbouw. Gezien de 
gang van zaken ten aanzien van het amendement dat is ingediend door de projectontwikkelaar stemt 
de fractie tegen het plan.  
 
Het Vechtse Verbond sluit zich hierbij aan. Ook vanwege het ontbreken van een exacte verbeelding 
bij het amendement, het niet rekening houden met luchtvervuiling en het verkeer.  
 
Stichtse Vecht Beweegt stemt tegen vanwege twijfels over de leefbaarheid en gezien het proces. 
Deze gang van zaken is niet in overeenstemming met het rapport Berenschot. 
 
Stemming 
Het bestemmingsplan wordt, met inachtneming van het aangenomen amendement, aangenomen 
met  19 stemmen vóór en 13 stemmen tegen (vóór: D66, VVD, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, 
PvdA en  GroenLinks. De overige fracties stemmen tegen) 
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15. Communicatieplan Gemeenteraad “Rondom de Raad” 
 
 
Steekbelangen dient, mede namens de fracties VVD, ChristenUnie-SGP, Lokaal Liberaal,  
Maarssen 2000, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt een gezamenlijk amendement in, A2 -  
Amendement Programma Rondom de Raad, ter vervanging van de twee eerder ingediende  
amendementen, met als dictum: 
“Stelt voor : 
De beslispunten 3, 4 en 6 van het raadsvoorstel Communicatieplan Gemeenteraad 
3. Per oktober 2017 starten met een pilot van drie uitzendingen van het programma  
 “Rondom de Raad” door RTV Stichtse Vecht 
4. Op basis van de pilot in 2018 besluiten over het mogelijk vervolg m.i.v. de  
 ingebruikname van de nieuwe raadzaal in januari 2019 
6. De structurele personele en materiële kosten vanaf 2018 (EUR 21.400) opnemen  
 bij de Voorjaarsnota 
als volgt te wijzigen: 
3. Per oktober 2017 starten met een pilot van een jaar van het programma  
 “Rondom de Raad” door RTV Stichtse Vecht met in die periode 2 tussentijdse 

 korte evaluaties om te bezien of er iets en zo ja, wat er mogelijk beter kan 
4. Op basis van een eindevaluatie door de nieuwe Gemeenteraad besluiten over het 
 mogelijke vervolg 
6. De structurele personele en materiële kosten vanaf 2018 (EUR 31.400) ten laste te  
 brengen van het Saldo Voorjaarsnota 
en het College te verzoeken om direct na het reces te komen met een voorstel m.b.t. de 
aanschaf van camera’s en discussiesystemen.” 
 
CDA dient, mede namens de PvdA, een Motie: Participatieplan voor de Raad in met als dictum: 
“Verzoekt de Griffie om: 

• Voor 1 november 2017 een participatieplan voor de Raad uit te werken. 
CDA en Lokaal Liberaal overwegen een amendement in te dienen om “de facebookpagina van de 
gemeenteraad” te schrappen als beslispunt. Er moeten eerst afspraken worden gemaakt over hoe 
faceboek te gebruiken, daarnaast is de ambtelijke ondersteuning beperkt.” 
 
Frank van Liempdt (plv voorzitter) neemt het voorzitterschap over van de burgemeester.    
 
Schorsing voor 1 minuut. 
 
Burgemeester Witteman zegt dat er ook op het niet digitale pad wordt voortgegaan. Wat betreft de 
facebookpagina zijn een reeks gemeenten die een facebookpagina heeft, bijvoorbeeld Almere. Waar 
de raad zich als raad presenteert en niet als optelsom van 11 fracties, kan men een sterk beeld laten 
zien. Laten we daarmee beginnen en na een half jaar of jaar evalueren. Wat betreft de motie over 
participatieplan zegt de burgemeester toe de motie over te nemen; hij zal deze als voorzitter van de 
raad samen met de griffier uitvoeren. Het college heeft geen moeite met het amendement, punt is wel 
de dekking. Voorstel is punt 6 aan te passen en het college te verzoeken bij de begroting 2018 een 
passende dekking aan te geven. Geprobeerd wordt het voorstel voor aanschaf audiovisuele 
apparatuur  in september naar de raad te brengen.   
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Tweede termijn 
 
De indieners van het amendement stemmen in met de volgende tekstwijziging voor punt 6 : 
“Het college de opdracht te geven de structurele personele en materiële kosten vanaf 2018 EUR 
31.400 in de begroting 2018 op te nemen.” 
 
Stemming 
 
A2 - Amendement Programma Rondom de Raad: wordt unaniem aangenomen (32 stemmen vóór). 
 
Stemverklaring over de motie Participatie plan voor de raad 
 
VVD stemt tegen de motie omdat men het primair een politieke verantwoordelijkheid vindt van de  
politieke partij zelf. Op het moment dat het een meerwaarde heeft, wordt het al georganiseerd.  
Men vertrouwt er op dat dit zo blijft. 
 
GroenLinks sluit  zich hierbij aan, er worden al zoveel activiteiten ontplooid in het communicatieplan 
dat we dat eerst moeten doen.  
 
Lokaal Liberaal sluit zich aan bij de stemverklaring van de VVD. 
 
Stemming 
Motie PvdA en CDA - Participatieplan voor de raad: wordt verworpen met 11 stemmen vóór en 21 
stemmen tegen. (vóór: D66, CDA en PvdA, de overige fracties stemmen tegen). 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen (32 stemmen voor). 
 
16. Zienswijze bij Ontwerpbegroting 2018 Belastingen SWW 
 
Het voorstel wordt aangenomen met 28 stemmen voor en 4 stemmen tegen (tegen: Maarssen  
2000 en Stichtse Vecht Beweegt). 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 
 
26 september 2017 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
JW 5-7-2017 
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