
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 16 december 2015, 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, Dick Verwoert en 
 Steven Rosman 
VVD Pauline Bredt-Aler, Jeroen Willem Klomps (vanaf 19.55 uur, 
 tijdens agendapunt 2), Frank Masteling, 
 Jos van Nieuwenhoven en Elfride Zeldenrust 
CDA Dinno de Meer (vanaf 19.40 uur, tijdens agendapunt 2), Siem 

Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen en Hetty Veneklaas 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt, 
 Ronald van Liempdt en Bas Verwaaijen 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis en Warner van Vossen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Harry Noltes en Gerry Rijsterborgh 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
PvdA Maarten van Dijk 
GroenLinks Linda van Dort (tot het vervolg van agendapunt 18), 
 Piet Paul en Albert Gemke (vanaf het vervolg van 
 agendapunt 18) 
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 Vital van der Horst 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
GroenLinks Linda van Dort (vanaf het vervolg van agendapunt 18) 
 
Afwezig 
ChristenUnie-SGP   Frans de Ronde 
PvdA     Els Swerts 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Swerts en de heer De Ronde 
afwezig zijn en de heren Klomps en De Meer later komen. 
Hij stelt voor de commissie onderzoek geloofsbrieven en commissie stemopneming als volgt 
samen te stellen: mevrouw Vis, voorzitter en de heren Van ’t Hof en Phaff, leden. 
De raad stemt hiermee in. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

Gebruik maken van het spreekrecht over bestemmingsplan Kievitsbuurten: 
a. de heer G.A. van den Berkhof van Jachthaven Ruimzicht (zienswijze 6); 
b. de heer G. Randeraad (zienswijze 31); 



 

c. de heer H. Spierenburg (zienswijze 40); 
d. mevrouw A. den Uijl-Hammer (zienswijze 42); 
e. mevrouw D. v.d. Werf, namens Belangenvereniging Kievitsbuurten (zienswijze 5). 

 
3. Vaststellen van de agenda. 

De voorzitter stelt namens het college voor om agendapunt 20, Oprichting Vastgoedbedrijf 
Stichtse Vecht B.V. van de agenda af te halen. Er zijn nog teveel onduidelijkheden over dit 
onderwerp. 
De voorzitter stelt tevens voor om agendapunt 8c, benoemen leden Auditcommissie, te 
behandelen na agendapunt 22, het initiatiefvoorstel van Lokaal Liberaal voor het benoemen van 
commissieleden in de Auditcommissie. 
 
De heer Van Dijk maakt, ten aanzien van agendapunt 7, bezwaar tegen het niet naleven van de 
10-dagen termijn voor het publiceren van de vergaderstukken. Is niet tegen de benoemingen, 
maar had in dit geval graag gezien dat aangegeven was wanneer de stukken dan wel 
gepubliceerd zouden worden. 
 
Ingestemd wordt met het afvoeren van agendapunt 20 en agendapunt 8c te behandelen na 
agendapunt 22. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2 december 2015. 
Is ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Stichtse Vecht Beweegt vraagt schriftelijke informatie met betrekking tot brief C-06, 
planontwikkeling Zandpad 76 te Breukelen. 
De voorzitter meldt dat deze informatie via de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure naar de 
raad komt. 
 
Stichtse Vecht Beweegt vraagt om de brieven A-03, verzoek om reactie inzake houtrook, en 
A-05, emissieoorzaken fijnstof, te agenderen voor een commissievergadering. 
De voorzitter antwoordt dat dit verzoek aan het presidium moet worden gedaan. 
 
PvdA heeft diverse vragen over B-02, handreiking verhoogde asielinstroom. 
De voorzitter antwoordt dat alle gevraagde informatie binnen de gestelde deadline is 
aangeleverd. Indien nodig volgt schriftelijk antwoord van de portefeuillehouder. 

 
6. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

a. Mevrouw M. Hoek (Het Vechtse Verbond) over handhaving verbouwing voormalige 
paardenstal op Rijksstraatweg 213 te Loenersloot. 

 Reactie wethouder Balemans: er is in de commissie al over handhavingsbeleid gesproken. 
 Indien een raadslid dat nogmaals wil, kan dat aan het Presidium worden gevraagd. 
b. De heer D. van ’t Hof (Stichtse Vecht Beweegt) over: 

• hetzelfde onderwerp als mevrouw Hoek en 
• het ontbreken van antwoorden op zijn vragen over Cronenburgh. 
De voorzitter zal hierover met de heer Van ’t Hof een afspraak maken. 
 

Actiepunt burgemeester: 
Met de heer Van ’t Hof een afspraak maken over het niet beantwoorden van zijn vragen met 
betrekking tot Cronenburgh. 



 

 
7. Voordracht en benoeming wethouder in verband met de vacature wethouder Verkroost. 

De heer Verwoert legt een verklaring af over de gevoerde onderhandelingen en de 
formatieomvang van de zittende en de nieuwe wethouder(s). 
 
De raadsleden F. van Liempdt, M. van Dijk en M. Veldhuijzen stellen vragen/maken 
opmerkingen over de formatieomvang. 
 
a. Voordracht nieuwe wethouder. 
 De heer Paul draagt, namens de fractie van GroenLinks, mevrouw L.J. van Dort voor als 

wethouder. 
 

Schorsing 21.30 – 21.40 uur. 
 
In verband met het in orde maken van de geloofsbrieven van mevrouw L.J. van Dort wordt de 
vergadering voortgezet met de overige agendapunten. 
 
Hamerstukken 
 
9. Verordening alleenrecht Schoonmaakdienst Stichtse Vecht. 

Stemverklaring Lokaal Liberaal: fractie staat sympathiek tegenover de inzet van Pauwbedrijf. Zal 
echter om technische reden tegen stemmen. 
Verordening is conform vastgesteld met 27 stemmen vóór en 4 stemmen tegen. (tegen: fractie 
Lokaal Liberaal, overige fracties vóór). 

 
10. Wegsleepverordening. 
 Conform vastgesteld. 
 
11. Integraal Veiligheidsplan 2016-2018. 
 Conform vastgesteld. 
 
12. Handhavingsbeleidsplan en –verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ. 
 Conform vastgesteld. 
 
13. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. 
 Conform vastgesteld. 
 
14. Bestemmingsplan Bouwvlak Sluysoort in Maarssen. 
 Conform vastgesteld. 
 
15. Dorpsvisie Oud Zuilen. 
 Conform vastgesteld. (de voorzitter gebruikt de hamer die door de Dorpsraad is aangereikt) 
 
16. Rechtspositie griffiemedewerkers. 
 Conform vastgesteld. 
 
17. Belastingverordeningen 2016. 
 Conform vastgesteld. 
 



 

 
Bespreekstukken 
 
18. Bestemmingsplan Kievitsbuurten. 

PvdA dient motie “Toekomst legakkers” (motie 1) in. 
Maarssen 2000 dient motie “Bergingen Kievitsbuurten” (motie 2) in. 
Lokaal Liberaal dient een amendement in om op minder grote percelen een kleine berging toe te 
staan (amendement 3). 
Lokaal Liberaal dient, samen met het CDA, een amendement in voor het toestaan van 
boatsavers bij Jachthaven Ruimzicht (amendement 2). 
VVD dient samen met GroenLinks en Streekbelangen een amendement in voor wijziging van 
goot- en bouwhoogte van bergingen (1). 

 
Vervolg agendapunt 7 
 
Schorsing voor onderzoek geloofsbrieven 22.15 – 22.25 uur 
 

b. Besluit over vaststellen formatieomvang wethouders. 
Stemverklaring: CDA, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond zijn tegen de 
herverdeling van de resterende 0,3 formatieplaats over de zittende parttime wethouders in 
verband met de dekking van de kosten (budget sociaal domein). 
Formatieomvang wethouders is conform vastgesteld met 16 stemmen vóór en 14 stemmen 
tegen. (tegen: fracties CDA, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond 
en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór). (van D66 is de heer De Ridder niet bij 
de stemming aanwezig) 
 

c. Stemming over benoeming wethouder mevrouw L.J. van Dort. 
 

Schorsing 22.40 – 22.45 uur. 
 

Na het uitdelen van de stembriefjes en een korte schorsing voor het tellen van de stemmen deelt de 
voorzitter van de commissie stemopneming mee dat 31 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 29 
stemmen voor mevrouw Van Dort, 1 stem voor de heer Verkroost en 1 blanco stem. 

 
d. Installatie wethouder mevrouw L.J. van Dort. 

Burgemeester neemt mevrouw Van Dort de verklaring en belofte af. 
 

8. Diverse benoemingen. 
a. Benoeming nieuw raadslid GroenLinks. 

Burgemeester neemt de heer A. Gemke de verklaring en belofte af. 
b. Benoeming nieuw commissielid PvdA. 

Burgemeester neemt de heer P. van der Kooij de verklaring en belofte af. 
 
Schorsing 22.50 – 23.00 uur voor felicitaties van Linda van Dort, Albert Gemke en 
Pleun van der Kooij. 
 
Vervolg agendapunt 18. 
 

PvdA stelt voor motie 1 aan te houden en eerst in een commissievergadering te bespreken. 
 
Maarssen 2000 stelt voor motie 2 aan te houden en eerst in een commissievergadering te 
bespreken. 



 

 
Wethouder Živković-Laurenta gaat in op de amendementen. 
A1 kan het college overnemen. 
A2 is qua formulering niet correct. 
A3 wordt ontraden. 
 

Schorsing 23.15 – 23.35 uur. 
 
Lokaal Liberaal en CDA dienen een gewijzigd amendement 2 in. 
Nieuw dictum: 
Besluit tot de volgende aanvulling op de Verbeelding en de Regels bij het bestemmingsplan 
Kievitsbuurten: 
• op de verbeelding voor de ligplaatsen van WSV De Meent ten noorden van de Meent en 

voor de ligplaatsen van Jachthaven Ruimzicht de aanduiding “boatsavers” opnemen; 
• 11.1 g - ter plaatse van de aanduiding “boatsavers”: tevens boatsavers; 
• 11.3 k - het gebruik voor drijvende objecten zoals boatsavers is niet toegestaan, met 

uitzondering ter plaatse van de aanduiding “boatsavers”, waarbij een maximum geldt van 4 
objecten per jachthaven. 

 
Stemming over amendementen en moties 
A1 unaniem aangenomen. 
 
A2 aangenomen met 20 stemmen vóór en 11 stemmen tegen. (vóór: fracties D66, VVD, CDA, 
Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
A3 is verworpen met 7 stemmen vóór en 24 stemmen tegen. (vóór: fracties Lokaal Liberaal en 
Maarssen 2000. Overigen fracties tegen). 
 
Bestemmingsplan Kievitsbuurten is vastgesteld met 29 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. 
(tegen: fracties ChristenUnie-SGP en Stichtse Vecht Beweegt. Overigen fracties vóór) 
 
Toezegging burgemeester: 
In het Presidium op korte termijn een overleg plannen over de vraag: “Hoe om te gaan met 
moties en amendementen die kort voor de vergadering worden ingediend”. 

 
Schorsing 24.00 – 24.02 uur. 
 
19. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020. 
 PvdA dient motie “Voorkom schulden bij jongeren” in en vervolgens wordt deze ook weer 

ingetrokken. 
 Conform vastgesteld. 
 
20. Oprichting vastgoedbedrijf Stichtse Vecht B.V. 
 Is van de agenda afgevoerd. 
 
21. Initiatiefvoorstel PvdA – onafhankelijke cliëntondersteuning in 2016. 
 In verband met het tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 

12 januari 2016. 
 
22. Initiatiefvoorstel Lokaal Liberaal – benoemen leden Auditcommissie. 

In verband met het tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
12 januari 2016. 



 

 
8c. Benoemen nieuwe leden Auditcommissie. 
 Mevrouw W.M.M. Hoek en de heer E. de Ridder worden bij acclamatie benoemd. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.30 uur. 
 
 
 
26 januari 2016 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
21-12-2015 
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