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Besluitenlijst raadsvergadering van 29 mei 2018, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 
 Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en 
 Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 

Onno Tijdgat, Tessa Overdijkink en Bas Verwaaijen 
GroenLinks Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher, 
 Ed Theunen en Gertjan Verstoep 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en 
 Pim van Rossum 
Streekbelangen Jacques Helling en Rob Roos 
PvdA Maarten van Dijk, Els Swerts en Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Maarssen 2000 Ron Druppers en Riëtte Habes 
PVV Hans van Maanen en Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 
 
Afwezig 
Streekbelangen    Karin van Vliet 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een toelichting op de 
agenda 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Over bestemmingsplan Mastenbroek: 
a. Hein-Bert Schurink, bewoner Langegracht; 
b. Corné Post, bewoner Emmaweg; 
c. Peter van Pernis, bewoner Emmaweg; 
d. Liesbeth Verton, bewoonster Langegracht; 
e. Monique v.d. Pols, namens Eveline van Dijk, bewoonster Emmaweg. 
 
Over de Horecabeleidsvisie: 
f. Alex Rosendahl, voorzitter afdeling Stichtse Vecht van de Koninklijke Horeca Nederland; 
g. Paul van der Velpen, bewoner Langegracht; 
h. mevrouw Zijlstra, bewoonster Schippersgracht; 
i. Ron Peeters, bewoner Schippersgracht. 
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j. Annet Koops over Cultuur. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
a. De voorzitter heeft diverse verzoeken ontvangen om agendapunt 10, Horecabeleidsvisie, van 

de agenda af te voeren in verband met de wens om eerst met de omwonenden in gesprek te 
gaan. Het college wordt de opdracht meegegeven om te kijken naar een juiste vorm van 
participatie. De Horecabeleidsvisie komt dan opnieuw op de agenda voor het college, 
commissie en raad. 
Hij constateert een ruime meerderheid voor dit verzoek. Hiermee is dit onderwerp van de 
agenda afgevoerd. 

b. De voorzitter heeft met de indieners van de moties onder agendapunt 11, te weten: 
1. motie van de PVV over nationale en gemeentelijke vlag in de raadzaal; 
2. motie van Streekbelangen, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond, over artikel 1 

Grondwet en 
3. motie VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA over visuele vertaling (grondwettelijke) 

beginselen in de nieuwe raadzaal; 
gesproken en voorgesteld de moties aan te houden, een ad hoc werkgroep van 
fractievoorzitters de opdracht te geven met een voorstel te komen dat kan rekenen op een 
breed draagvlak in de raad en de maatschappij. 
 
De PVV meldt dat het aanhouden van de motie tegen de partijlijn ingaat, maar vanwege 
respect voor de voorzitter zal de PVV de motie aanhouden en ingaan op het voorstel. 
Ook de overige indieners van de moties stemmen in met het voorstel van de voorzitter. 
Het Vechtse Verbond vraagt om de opdracht aan de ad hoc werkgroep uit te breiden met het 
gemeentelijk administratiekantoor. 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 april 2018. 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Er zijn geen vragen ingediend. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Verzoek van de PvdA om brief A-05 van het Platform Jeugdzorg niet voor kennisgeving aan 
te nemen, maar door het college te laten beantwoorden en een afschrift van de antwoordbrief 
aan de raad te sturen. 
Wethouder Veneklaas zegt dit toe. 

b. Verzoek van Lokaal Liberaal om brief B-08 van mevrouw C.M. Jansen uit Amsterdam en de 
conceptantwoordbrief van het college H-02 over haar recreatiewoning aan de Vreelandseweg 
te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Fysiek Domein. 
De voorzitter zegt toe deze brieven te agenderen voor de vergadering van de commissie 
Fysiek Domein van 12 juni aanstaande. 

 
Toezegging wethouder Veneklaas: 
Brief A-05 van het Platform Jeugdzorg beantwoorden en een afschrift van de antwoordbrief naar 
de raad sturen. 
 
Toezegging burgemeester: 
Brieven B-08 en H-02 van en aan mevrouw Jansen te Amsterdam agenderen voor de 
vergadering van de commissie Fysiek Domein van 12 juni 2018. 
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7. Benoeming mevrouw S. Jeddaoui tot commissielid voor de PvdA. 

Mevrouw Jeddaoui legt de eed af. 
 
Burgemeester schorst de vergadering voor felicitaties. 
 

Schorsing van 20.40 tot 20.45 uur. 
 

Hamerstuk 
 

8. Gemeentefonds Decembercirculaire 2017. 
Conform vastgesteld. 
 

Bespreekstuk 
 

9. Bestemmingsplan Locatie Mastenbroek, Breedstraat in Maarssen. 
In de 1e termijn worden onder andere vragen gesteld over de zonnestudie, het anti-
speculatiebeding en de mogelijkheid tot verlaging van de maximale hoogte van de uitbouw naar 
3,5 m. De wethouder wordt meegegeven vooral met de omwonenden in gesprek te blijven. 
 
Wethouder Van Dort antwoordt dat de tijd tussen de commissie- en de raadsvergadering te kort 
was om een nieuwe zonstudie te laten uitvoeren. Het zonverlies wordt als aanvaardbaar gezien. 
Met de verlaging van de bouwhoogte van 11 naar 10 m. wordt het zonverlies minder. Zij heeft 
gesprekken met omwonenden waarin onder meer aan de wens is voldaan om contact te hebben 
met de architect vóórdat de schetsen worden goedgekeurd. 
 

Schorsing van 21.20 tot 21.35 uur. 
 
Wethouder Van Dort komt na overleg tijdens de schorsing met een gewijzigde verbeelding 
waarin de maximale hoogte van de uitbouw is aangepast naar 3,5 m. Deze gewijzigde 
verbeelding maakt onderdeel uit van de besluitvorming. 
Het in de commissie toegezegde anti-speculatiebeding wordt ook in de anterieure overeenkomst 
behorende bij dit plan opgenomen. 
 
Het bestemmingsplan wordt vastgesteld met 31 stemmen vóór en 1 stem tegen. (tegen: de 
fractie van Het Vechtse Verbond. Overige fracties vóór). 
 
 

De voorzitter sluit hierna de vergadering om 21.55 uur.  
 
 
10 juli 2018 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
30-5-2018 
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