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Besluitenlijst raadsvergadering van 13 november 2018, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter Yvonne van Mastrigt 
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, Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Maarten van Dijk, Els Swerts en Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
PVV Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichts Appèl Hans van Maanen 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 
 
Afwezig 
ChristenUnie-SGP   Frans de Ronde 
Maarssen 2000    Arjan Kroon 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij deelt mee dat de heren 
De Ronde en Kroon afwezig zijn en geeft een toelichting op de agenda van vanavond. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Er zijn geen sprekers aangemeld. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De burgemeester meldt dat Rein Bonhof de zaal zal verlaten bij de beraadslaging en stemming 
over amendement 3b, programma rondom de raad, om (de schijn van) belangenverstrengeling 
te voorkomen. 
 

4. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Er zijn geen vragen ingediend. 
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5. Programmabegroting 2019. 
a. Eerste termijn fracties. 

De fracties geven hun visie op de programmabegroting 2019 en het beleid voor volgend 
jaar en dienen de volgende amendementen en moties in. 
 
Maarten van Dijk voert het woord namens de PvdA. 
PvdA dient amendement 15 in met als dictum: 
A15 – Zuilense Ring 
Besluit: 
De volgende tekstpassage toe te voegen aan de Begroting 2019, paragraaf 4.3 Fysiek, 
onder het kopje “Bereikbaarheid” (pagina 23): 
 
Zuilense Ring 
De ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring volgen we nauwlettend en we participeren 
(pro)actief in nauwe samenspraak met betrokken bewonersorganisaties. Ter bevordering 
van het leefklimaat voor bewoners langs de Zuilense Ring zetten we ons onder meer in op 
het terugbrengen van de snelheid op de Zuilense Ring naar 80 km/uur, zeer stil asfalt, 
bereikbaarheid en het tegengaan van sluipverkeer. Dit door o.a. bestuurlijke lobby. Hiermee 
maken we ons hard voor onze inwoners. 
 
Dient, mede namens het CDA, amendement 2 in met als dictum: 
A2 – Herinvesteren op het programma Sociaal Domein 
Besluit: 
De in de begroting 2019 opgenomen structurele bezuiniging op het Sociaal Domein van  
€ 60.000 (grotendeels) terug te draaien door het netto voordeel in de algemene uitkering 
o.g.v. de Gemeentefonds Septembercirculaire 2018 ter hoogte van de bedragenreeks in 
onderstaande tabel toe te voegen een Programma 4 (Sociaal Domein):  
 
Jaar 2019 2020 2021 2022 
     
Netto voordeel toe te voegen aan 
programma 4 – Sociaal Domein 

€ 47.917 € 42.115 € 60.000 € 60.000 

 
Suzanne Kox voert het woord namens Lokaal Liberaal. 
Lokaal Liberaal stemt in met de begroting. 
Dient, mede namens PVV, Maarssen 2000, VVD, CDA, Stichts Appèl en Het Vechtse 
Verbond, amendement 3b in met als dictum: 
A3b - Programma Rondom de Raad 
Besluit: 
1. in 2019 voor het programma Rondom de Raad (10 uitzendingen) € 15.000 beschikbaar 

te stellen; 
2. dit bedrag incidenteel te dekken door een verlaging van de post Onvoorzien van 

programma 1. Bestuur van € 100.000 naar € 85.000; 
3. het college de opdracht te geven om voor de begroting 2020 en volgende jaren, in 

overleg met de griffier, structurele dekking te zoeken voor dit bedrag; 
4. de maanden januari, februari en maart 2019 een pilot uit te voeren van “on demand” 

uitzendingen (2 à 3 items per raadsvergadering) en daar € 1.500 beschikbaar te stellen, 
te dekken uit het budget van de gemeenteraad/griffie;  

5. de griffier de opdracht te geven om tijdig voor de voorjaarsnota te rapporteren over de 
resultaten van de pilot en daarbij het bereik en de waardering van inwoners en 
raadsleden aan te geven. 
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Dient, mede namens VVD, PvdA, GroenLinks, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, CDA, 
Streekbelangen en Stichts Appèl, motie 4 in met als dictum: 
M4 – Kleur geven aan het Regenboogakkoord 
Draagt het college op: 
Om een start te maken op de gebieden van veiligheid, communicatie en jongeren en dit te 
doen door: 
1. aanvulling van de veiligheidsmonitor en gemeentelijke website gericht op LHBTI; 
2. expliciet aandacht te geven aan LHBTI bij het actualiseren van de beleidsnota’s als 

het Integraal Veiligheidsplan, de integrale beleidskadernota Sociaal domein en het 
jongerenbeleid. 

Hierbij de LHBTI-doelgroep en in ieder geval COC Midden-Nederland actief te betrekken. 
 
Rob Roos voert het woord namens Streekbelangen. 
Streekbelangen dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 4 in met als dictum: 
A4 – Schrappen bezuiniging gebiedsgericht werken 
Besluit: 
1. de voorgenomen bezuiniging op het gebiedsgericht werken van € 125.000 euro (blz. 

24) te schrappen; 
2. de extra uitgaven voor de “routekaart duurzaamheid” met € 125.000 te verlagen. 
 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 5 in met als dictum: 
A5 – Schrappen bezuiniging club- en buurthuiswerk 
Besluit: 
1. de bezuiniging op buurt- en clubhuiswerk van € 130.000 (blz. 31) in 2019 te schrappen;  
2. de extra uitgaven voor de “routekaart duurzaamheid” met € 130.000 te verlagen. 
 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 14 in met als dictum: 
A14 – Schrappen bezuiniging dorpshuizen 
Besluit: 
1. de bezuiniging op dorpshuizen van € 25.000 (blz. 31) in 2019 te schrappen;  
2. de extra uitgaven voor de “routekaart duurzaamheid” met € 25.000 te verlagen. 
 
Dient, mede namens Maarssen 2000, PVV, Lokaal Liberaal, PvdA en Stichts Appèl, motie 9 
in met als dictum: 
M9 - Woningbouw 
Besluit: 
1. het College op te roepen met de woningbouwcorporaties het door de 

woningbouwcorporaties voorgestelde twee maandelijkse overleg te voeren over de 
wijze waarop op zo kort mogelijke termijn de sociale woningvoorraad kan worden 
aangevuld; 

2. daarbij ook de mogelijkheden van alternatieve woonvormen zoals snel plaatsbare 
tijdelijke woonunits te betrekken; 

3. aan de Raad voor mei 2019 concrete resultaten, plannen en een planning uit het 
bedoelde overleg voor te leggen; 

4. over onverhoopt optredende financiële en andere belemmeringen voor een spoedige 
aanvulling van de woningvoorraad de Raad te informeren en daarbij mogelijke 
oplossingsrichtingen aan te geven. 

 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 6 in met als dictum: 
A6 – Aardgasvrij bouwen 
Besluit: 
aan de tekst op blz. 22 na de eerste zin van de tweede bullit toe te voegen: 
“Wij doen dat in redelijkheid en billijkheid en voorkomen daarbij dat lopende 
woningbouwprojecten vertraagd of geblokkeerd worden”. 
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Dient, mede namens Maarssen 2000, motie 5 in met als dictum: 
M5 – Ontwikkeling sportpark Zuilense Vecht 
Besluit: 
dat duurzaamheidsambities niet mogen leiden tot vertraging of blokkering van voornoemde 
belangrijke ontwikkelingen, alsmede op het gebied van sociale woningbouw ter plaatse van 
het Sportpark Zuilense Vecht. 
 
Deelt mee dat de aangekondigde motie 8, Stimuleren openbaar vervoer, niet wordt 
ingediend. Deze kan eerst voor de commissie worden geagendeerd. 
 
Arjan Wisseborn voert het woord namens de VVD. 
 
Ike Roetman voert het woord namens de ChristenUnie-SGP. 
ChristenUnie-SGP dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 7 in met als dictum: 
A7 – Ambitie economische groei 
Op blz. 37 van Programmabegroting 2019 aan de tabel Effect- en prestatie-indicatoren de 
volgende effect- en prestatie-indicatoren toe te voegen: 
 

Effect- en prestatie-indicatoren P/E Bron Doel 
2018 

Doel 2019 Doel 2020 Doel 2021 Doel 2022 

Toename van het aantal 
arbeidsplaatsen in Stichtse 
Vecht  

E ntb nvt 
Aantal 

2018 + 5% 
Aantal 

2019 + 4% 
Aantal 

2020 + 3% 
Aantal 

2021 + 2% 

Afname van het aantal 
werklozen in de leeftijd van 21 
tot en met 64 jaar 

E ntb nvt 
Aantal 

2018 - 5% 
Aantal 

2019 - 4% 
Aantal 

2020 - 3% 
Aantal 

2021 - 2% 

 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 8 in met als dictum: 
A8 – Ambitie op woningbouw 
Op blz. 23 van Programmabegroting 2019 aan de tabel Effect- en prestatie-indicatoren de 
volgende effect- en prestatie-indicatoren toe te voegen: 
 

Effect- en 
prestatie-
indicatoren 

P/E Bron Jaarrek. 
2017 

Doel 
2018 

Doel 2019 Doel 2020 Doel 2021 Doel 2022 

Wachttijd 
woningzoekenden 

E ntb ntb nvt 
Wachttijd 
2018 – 
10% 

Wachttijd 
2019 – 
10% 

Wachttijd 
2020 – 
10% 

Wachttijd 
2021 – 
10% 

 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 9 in met als dictum: 
A9 – Contouren woningbouw 
Op blz. 22 van Programmabegroting 2019 onder het kopje 'Wonen’ bij het vierde 
aandachtpunt: 
“De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het 
aanbod. Om deze reden bevorderen we, in de lijn van U10 en Provincie, initiatieven voor 
binnenstedelijke woningbouw en zetten we ons in om deze (versneld) tot realisatie te 
brengen.” 
te vervangen door: 
De woningmarkt staat onder druk, er is sprake van veel vraag ten opzichte van het aanbod. 
Om deze reden bevorderen we, in de lijn van U10 en Provincie, initiatieven voor 
binnenstedelijke woningbouw en zetten we ons in om deze (versneld) tot realisatie te 
brengen. Daarnaast staan wij positief tegenover initiatieven om buiten de rode contouren te 
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bouwen (deze daartoe te verleggen) indien daartoe noodzaak bestaat, een 
kwaliteitsverbetering kan worden doorgevoerd of een toename van groen binnen de rode 
contouren kan worden gerealiseerd. 
 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 10 in met als dictum: 
A10 - Inclusiviteit 
Op blz. 29 van Programmabegroting 2019 onder het kopje ‘Krachtige inwoners door zorg 
voor elkaar’ bij de in het kader genoemde 1e aandachtpunt: 
Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt: jongeren, 
gezinnen, ouderen, uitkeringsgerechtigden en nieuwkomers. Daarbij maken we zoveel 
mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving 
te vervangen door: 
Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken we 
zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving. 
 
Dient, mede namens Maarssen 2000, amendement 11 in met als dictum: 
A11 – Verlaging aantal verkeersslachtoffers 
Op blz. 23 van Programmabegroting 2019 in de tabel ‘Effect- en prestatie-indicatoren’ de 
doelen met betrekking tot verkeersslachtoffers zoals in onderstaande tabel is overgenomen 
uit de Programmabegroting 2019: 
 
 Doel 2019 Doel 2020 Doel 2021 Doel 2022 
Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers 

92 90 88 86 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers fiets/bromfiets 

47 46 45 44 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers personenauto 

30 29 28 27 

 
te vervangen door: 
 
 Doel 2019 Doel 2020 Doel 2021 Doel 2022 
Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers 

85 77 70 63 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers fiets/bromfiets 

43 39 35 31 

Aantal geregistreerde 
verkeersslachtoffers personenauto 

27 24 21 19 

 
Dient amendement 12 in met als dictum: 
A12 – Indicator ontmoetingsmogelijkheden 
Op blz. 30 van Programmabegroting 2019 aan de tabel Effect- en prestatie-indicatoren de 
volgende effect- en prestatie-indicatoren toe te voegen: 
 

Effect- en prestatie-
indicatoren 

P/E Bron Nulmeting Jaarrek.2017 Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Bekendheid met 
welzijnsvoorzieningen, 
zorg en 
woonvoorzieningen in 
de wijk 

     70% 75% 80% 80% 

Tevredenheid over 
welzijnsvoorzieningen, 

     70% 75% 80% 80% 
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zorg en 
woonvoorzieningen in 
de wijk 

 
Dient, mede namens VVD en Maarssen 2000, amendement 13 in met als dictum: 
A13 – Meting tevredenheid ondernemers 
Op blz. 37 van Programmabegroting 2019 de tabel Effect- en prestatie-indicatoren de 
doelen met betrekking tot tevredenheid ondernemers zoals in onderstaande tabel is 
overgenomen uit de Programmabegroting 2019: 
 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek. 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Dienstverlening Gemeente: 
algemene tevredenheid 
ondernemers 

E meting 6,4 6,5 
per 2 
jaar 

7 
per 2 
jaar 

7 

Dienstverlening Gemeente: 
tevredenheid ondernemers 
vergunningverlening 

E KCM 5,7 5,5 
per 2 
jaar 

6 
per 2 
jaar 

6,5 

 
te vervangen door: 
 

Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron Jaarrek. 
2017 

Doel 
2018 

Doel 
2019 

Doel 
2020 

Doel 
2021 

Doel 
2022 

Dienstverlening Gemeente: 
algemene tevredenheid 
ondernemers 

E meting 6,4 6,5 
per 2 
jaar 

7,5 
per 2 
jaar 

8 

Dienstverlening Gemeente: 
tevredenheid ondernemers 
vergunningverlening 

E KCM 5,7 5,5 6 6,5 7 7,5 

 
Klaas Overbeek voert het woord namens het CDA. 
 
Riëtte Habes voert het woord namens Maarssen 2000. 
Maarssen 2000 dient, mede namens Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en PvdA, motie 6 
in met als dictum: 
M6 – Proactief voorleggen van budgetkwesties 
Roept het college op: 
om vergelijkbare budgetkwesties (als bij achterstallig groenonderhoud) vroegtijdig en 
proactief tussentijds aan de raad voor te leggen. 
 
De burgemeester vraagt ter verduidelijking of zij deze titel ook mag lezen als het 
introduceren van tussentijdse begrotingswijzigingen. Deze vraag wordt bevestigend 
beantwoord. 
 
Dient, mede namens Streekbelangen, PVV, PvdA en ChristenUnie-SGP, motie 7 in met als 
dictum: 
M7 – Sturen op effecten en prestaties programmabegroting 
Roept het College op: 
In samenspel met de raad, het college en de ambtelijke organisatie een proces op te 
starten om het begrip met betrekking tot het gebruik van indicatoren te vergroten en tot 
raadsbreed gedragen ambities op deze indicatoren te komen. 
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Met betrekking tot de onderbesteding bij de dorpshuizen wordt de wethouder gevraagd om 
een raadsinformatiebrief te sturen met informatie over de besparingen. 
 
Annet Schoevaars voert het woord namens GroenLinks. 
GroenLinks stemt in met de begroting. Vraagt de wethouder om niet pas in het 3e kwartaal 
van 2019 te komen met een integraal beleidskader voor het sociaal domein, maar al in het 
1e kwartaal. 
 
Wim Ubaghs voert het woord namens de PVV. 
PVV dient amendement 1 in met als dictum: 
A1 - Aanvulling risico’s voor bepaling weerstandsvermogen 
Besluit: 
Bij de Risicoparagraaf van de programmabegroting de verwachte stijging van het aantal 
nieuwkomers op te nemen als risico voor het bepalen van het weerstandsvermogen. 
 
Dient motie 1 in met als dictum: 
M1 – Bespoedigen fusie OdrU en RUD 
Verzoekt het college: 
de nodige stappen te ondernemen om nog deze collegeperiode een fusie tussen de OdrU 
en de RUD mogelijk te maken. 
 
Dient motie 2 in met als dictum: 
M2 – Landelijke intocht Sinterklaas en Zwarte Piet 
Verzoekt het college: 
Nog in deze collegeperiode moeite te doen om de landelijke intocht van Sinterklaas en 
Zwarte Piet in Stichtse Vecht mogelijk te maken en de provincie te verzoeken om het 
Statenjacht hiervoor ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de middelen die bestemd 
zijn voor de “routekaart duurzaamheid”. 
 
Dient motie 3 in met als dictum: 
M3 – Prestatie-indicatoren inburgering nieuwkomers 
Verzoekt het college: 
om alsnog prestatie-indicatoren in het Programma Sociaal op te nemen die een uitspraak 
mogelijk maakt of het beleid van het college om nieuwkomers optimaal te laten integreren, 
mogelijk maakt, zoals slagingspercentage voor het verplichte inburgings-examen en 
percentage statushouders wat een bijstandsuitkering krijgt. 
 
Mieke Hoek voert het woord namens Het Vechtse Verbond. 
 
Hans van Maanen voert het woord namens Stichts Appèl. 
 

Schorsing van 21.00 tot 21.15 uur 
 

b. Reactie college 
Wethouder Klomps gaat in op de tot zijn portefeuille behorende moties en amendementen. 
Motie 1 - Fusie OdrU en (RUD)wordt ontraden. 
Motie 3 - Prestatie-indicatoren nieuwkomers wordt ontraden. Hij stelt voor alle moties en 
amendementen met betrekking tot prestatie-indicatoren aan te houden. Hij wil in 2019 eerst 
met de Auditcommissie en daarna in een informatieve commissie met elkaar het proces 
ingaan om tot indicatoren te komen. 
Motie 6 - Proactief voorleggen van budgetkwesties is overbodig. De raad heeft dit recht al. 
Motie 7 - Sturen op effecten programmabegroting wordt ontraden. 
Na interruptie van Maarssen 2000 geeft de wethouder aan te zullen kijken hoe hier invulling 
aan gegeven kan worden. 
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Amendement 1 - Aanvulling risico’s bij weerstandvermogen wordt ontraden. 
Over amendement 2 - Gemeentefonds Septembercirculaire geeft hij geen advies. Er komt 
nog een decembercirculaire. 
Hij stelt voor de amendementen 7, 8 en 11 over de indicatoren aan te houden. Gaan ook 
over prestatie-indicatoren. 
Amendement 12 - Indicator ontmoetingsmogelijkheden wordt ontraden. 
Amendement 13 - Meting tevredenheid ondernemers wordt ontraden. 
 
Toezegging wethouder Klomps: 
Met betrekking tot motie 7 kijken hoe hier invulling aan gegeven kan worden. 
 
Wethouder Veneklaas antwoordt dat het transformatiebudget nagenoeg op is. In Utrecht-
West verband heeft zij een budget-aanvraag gedaan. Dit zal waarschijnlijk toegekend 
worden en is dan bestemd voor de transformatie van de jeugdzorg. 
Deze week wordt gestart met de eerste opzet voor een integraal beleidskader Sociaal 
Domein. Dat is vooral een stappenplan. Zij wil de raad zorgvuldig meenemen in dit proces. 
Dit beleidskader zal dan ook pas na de zomer, in het derde kwartaal, naar de raad komen. 
Wat de moties en amendementen betreft: 
Amendement 10 - Inclusiviteit kan door het college worden overgenomen. 
Motie 4 - Kleur geven aan het Regenboogakkoord is eigenlijk overbodig, maar gezien het 
grote aantal indieners kan het college de motie overnemen. 
Motie 5 - Ontwikkeling sportpark Zuilense Vecht wordt ontraden. Er is geen sprake van 
vertraging. 
 
Wethouder Van Dort gaat in op de tot haar portefeuille behorende motie en 
amendementen. 
Motie 9 - Woningbouw is vroegtijdig en wordt ontraden. Over het voorgestelde punt 1 heeft 
zij al een toezegging gedaan bij de raadsconferentie over sociale woningbouw. Punt 2 
maakt deel uit van deze gesprekken en punt 3 komt bij de Woonvisie aan de orde. 
Amendement 9 - Contouren woningbouw wordt ontraden. Het college respecteert de rode 
contouren. 
Amendement 15 - Zuilense Ring wordt ontraden. De Zuilense Ring heeft volop aandacht 
van het college samen met de Buren van de Zuilense Ring. 
 
Wethouder Van Liempdt gaat in op de tot zijn portefeuille behorende amendementen. 
Amendement 4 - Schrappen bezuiniging gebiedsgericht werken wordt ontraden. Dit betreft 
een budgettaire korting. Aanvragen die in 2019 niet gehonoreerd kunnen worden, worden 
doorgeschoven naar 2020. 
Amendement 5 - Schrappen bezuiniging club- en buurthuiswerk wordt ontraden. Het gaat 
om een onderbesteding en het is geen bezuiniging. In de commissie heeft hij al toegezegd 
de raad te informeren over de besparing op club- en buurthuiswerk en de dorpshuizen. 
Hangt samen met de harmonisering. 
Amendement 14 Schrappen bezuiniging dorpshuizen wordt ontraden. Heeft geen negatieve 
gevolgen voor de dorpshuizen. 
 
Toezegging wethouder Van Liempdt: 
Raadsinformatiebrief over de stand van zaken bij de harmonisatie van het club- en 
buurthuiswerk en dorpshuizen. 
 
Burgemeester ontraadt motie 2 Landelijke intocht Sinterklaas. In Stichtse Vecht zijn 
ongeveer 6 lokale Sinterklaas intochten die passen bij de identiteit van de diverse kernen. 
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Bij één landelijke intocht ligt de regie niet meer bij Stichtse Vecht, maar bij de NTR. 
Daarnaast vergt een landelijke intocht een excessieve politie inzet. 
 

c. tweede termijn fracties 
PVV trekt motie 1 - Fusie OdrU en RUD in. 
Maarssen 2000 ziet de Raadsinformatiebrief over het rapport over de harmonisatie 
tegemoet. Doet een oproep om amendement 3b - Programma Rondom de Raad te 
ondersteunen. Zal vóór de amendementen 2 en 6 stemmen. 
CDA steunt amendement 10 en motie 7. 
VVD ondersteunt het voorstel van wethouder Veneklaas om in het 3e kwartaal van 2019 te 
komen met het integraal beleidskader Sociaal Domein. 
Streekbelangen zal tegen de begroting stemmen. 
PvdA is blij met de suggestie om de prestatie-indicatoren in een informatieve commissie te 
bespreken. Amendement 15 - Zuilense Ring blijft gehandhaafd. Zal tegen motie 9 
Woningbouw stemmen omdat de wethouder heeft aangegeven dat de gevraagde acties al 
plaatsvinden. 
 

Schorsing van 22.20 tot 22.30 uur. 
 
ChristenUnie-SGP dient een punt van orde in. Vraagt om, in afwijking van de gebruikelijke 
gang van zaken bij het stemmen, eerst motie 7 over sturen op effecten in stemming te 
brengen. Als deze motie wordt aangenomen zal de fractie de amendementen 7, 8 en 12 
intrekken. 
 
De burgemeester meldt een tekstwijziging in motie 7: het woord “raadsbreed” wordt 
gewijzigd in: “door de raad”. 
 

d. Stemming over amendementen en moties en vaststelling programmabegroting. 
Stemverklaring motie 7: 
VVD is met de gemelde tekstwijziging, vóór de motie, mits binnen de kaders wordt 
gebleven. 
Motie 7 - Sturen op effecten en prestaties programmabegroting is met 31 stemmen 
vóór unaniem aangenomen. 
 
Amendement 1 - Aanvulling risico’s voor bepaling Weerstandsvermogen is met 30 
stemmen tegen en 1 stem vóór verworpen. (Vóór de fractie van de PVV. Overige fracties 
tegen.) 
 
Amendement 2 - Gemeentefonds Septembercirculaire is met 31 stemmen vóór unaniem 
aangenomen. 
 
Rein Bonhof verlaat de raadzaal. 
 
Stemverklaring amendement 3b: 
VVD wil graag bij de evaluatie ook het onderzoek over het mediafonds betrekken. 
Amendement 3b - Programma Rondom de Raad is met 30 stemmen vóór unaniem 
aangenomen. 
 
Rein Bonhof komt de vergaderzaal weer binnen. 
 
Stemverklaring amendement 4: 
PvdA is tegen in verband met de voorgestelde dekking. 
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Amendement 4 - Schrappen bezuiniging gebiedsgericht werken is verworpen met 5 
stemmen vóór en 26 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, Streekbelangen en 
Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 5 - Schrappen bezuiniging club- en buurthuiswerk is verworpen met 5 
stemmen vóór en 26 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, Streekbelangen en 
Maarssen 2000. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 6 - Aardsgasvrij bouwen is verworpen met 6 stemmen vóór en 25 
stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, Streekbelangen, Maarssen 2000 en 
ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 9 - Contouren woningbouw is verworpen met 7 stemmen vóór en 24 
stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, Streekbelangen, Maarssen 2000, 
ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 10 - Inclusiviteit is aangenomen met 30 stemmen vóór en 1 stem tegen. 
(Tegen: de fractie van de PVV. Overige fracties vóór.) 
 
Stemverklaring amendement 11: 
Streekbelangen vindt dit amendement voor dit moment te technisch. Stelt voor dit eerst in 
de commissie te bespreken. 
Amendement 11 - Verlaging aantal verkeersslachtoffers is verworpen met 7 stemmen 
vóór en 24 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, Stichts Appèl, PvdA, Maarssen 
2000 en ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen.) 
 
Stemverklaring amendement 13: 
Streekbelangen vindt dit amendement voor dit moment te technisch. Stelt voor dit eerst in 
de commissie te bespreken. 
Amendement 13 - Meting tevredenheid ondernemers is verworpen met 12 stemmen 
vóór en 19 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, VVD, PvdA, Maarssen 2000 en 
ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen.) 
 
Amendement 14 - Schrappen bezuiniging dorpshuizen is verworpen met 5 stemmen 
vóór en 26 stemmen tegen. (Vóór: de fracties Streekbelangen, Maarssen 2000 en Het 
Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Stemverklaringen amendement 15 Zuilense Ring: 
GroenLinks heeft bijzondere aandacht voor de Zuilense Ring, echter de PvdA heeft dit 
amendement ingediend omdat het vindt dat het college daar te weinig aandacht aan 
schenkt. GroenLinks vindt dat niet. De wethouders Van Dort en Klomps besteden daar 
meer dan voldoende aandacht aan. Met de context van de PvdA wordt er een verkeerd 
signaal afgegeven. Daarom is de fractie tegen. 
Maarssen 2000 steunt dit amendement. Zij ontvangt signalen van de Buren van de 
Zuilense Ring dat zij, ondanks de inspanningen van het college, dit anders beleven. 
Het Vechtse Verbond steunt het amendement. Zij wil hiermee een signaal aan de 
bewoners afgeven. Zij beleven dit op een andere manier. 
VVD betreurt de uitleg van de PvdA. Er is met twee wethouders intensief overleg met de 
provincie en de gemeente Utrecht om de belangen van de inwoners te behartigen. Daarom 
is dit amendement overbodig. De fractie stemt tegen. 
Lokaal Liberaal is ervan overtuigd dat het college er alles aan doet om de leefbaarheid en 
gezondheid van de bewoners langs de Zuilense Ring te behartigen. Ondanks dat zij het niet 
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eens zijn met de stelling van de PvdA, steunt de fractie dit amendement wel. De fractie wil 
het proces niet uit het oog verliezen. 
CDA sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks en VVD. 
Amendement 15 - Zuilense Ring is aangenomen met 16 stemmen vóór en 15 stemmen 
tegen. (Vóór: de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen, Stichts Appèl, PvdA, 
Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.) 
 
Stemverklaringen motie 2: 
VVD geeft in dichtvorm aan dat voor de uitvoering geen budget beschikbaar is. Zij zijn het 
ook niet eens met de gekozen vorm. Zal tegen stemmen. 
Lokaal Liberaal is blij met de stichtingen die nu de intochten in Stichtse Vecht organiseren. 
Ziet geen toevoeging in een landelijke intocht. 
PvdA sluit zich aan bij de woorden van Lokaal Liberaal. Ook financieel, praktisch en op 
grond van de openbare orde en veiligheid is het niet wenselijk de landelijk intocht naar 
Stichtse Vecht te halen. 
ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond zullen tegen stemmen gezien de aspecten 
zoals door de burgemeester genoemd in haar reactie. 
Streekbelangen zal tegen stemmen. Benadrukt het onbekende financiële element. 
Motie 2 - Landelijke intocht Sinterklaas is verworpen met 1 stem vóór en 30 stemmen 
tegen. (Vóór: de fractie van de PVV. Overige fracties tegen.) 
 
Stemverklaring motie 3: 
Maarssen 2000 heeft bij het Collegewerkprogramma een amendement hierover 
ondersteund. Deze motie is nu overbodig. 
Motie 3 - Prestatie indicatoren nieuwkomers is verworpen met 1 stem vóór en 30 
stemmen tegen. (Vóór: de fractie van de PVV. Overige fracties tegen.) 
 
Stemverklaringen motie 4: 
ChristenUnie-SGP is zeer te vinden voor inclusiviteit. Heeft begrip voor mensen die anders 
zijn dan hijzelf is. Vindt de motie veel te exclusief gericht op LHBTI-ers. Is daarom tegen. 
PVV sluit zich hierbij aan. Vindt dit een motie voor de bühne zolang de werkelijke 
tegenstanders van homo’s en lesbiennes niet keihard aangesproken worden. Zal tegen 
stemmen. 
Motie 4 - Kleur geven aan het Regenboogakkoord is aangenomen met 29 stemmen vóór 
en 2 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van de PVV en ChristenUnie-SGP. Overige 
fracties vóór.) 
 
Motie 5 - Ontwikkeling sportpark Zuilense Vecht is verworpen met 6 stemmen vóór en 
25 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van de PVV, Streekbelangen, Maarssen 2000 en 
ChristenUnie-SGP. Overige fracties tegen.) 
 
Stemverklaring motie 6: 
ChristenUnie-SGP geeft aan dat deze motie specifiek gaat over financiën achterstallig 
groenonderhoud. Dat kwam omdat dat eerst nog langs de raad moest. Hij geeft het college 
mee om dan ook direct naar de raad te komen en dit niet als excuus te gebruiken. Hij dringt 
er bij het college op aan direct bij de raad te komen als er een dergelijke situatie ontstaat. 
Motie 6 - Proactief voorleggen van budgetkwesties is aangenomen met 17 stemmen 
vóór en 14 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van het CDA, VVD en GroenLinks. Overige 
fracties vóór.) 
 
Stemverklaring motie 9: 
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PvdA zal tegen stemmen omdat alle genoemde punten worden opgepakt. Motie is 
overbodig. 
Motie 9 - Woningbouw is verworpen met 14 stemmen vóór en 17 stemmen tegen. (Tegen: 
de fracties van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Overige fracties vóór.) 
 
Stemverklaringen geamendeerde programmabegroting 2019: 
PvdA zal tegen stemmen omdat er in deze begroting bezuinigingen zitten voor onder 
andere het gebiedsgericht werken en de mantelzorg. De fractie heeft hier eerder al 
tegenvoorstellen voor gedaan. Die hebben het niet gehaald. 
Maarssen 2000 sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. Kan zich niet vinden in de 
structurele bezuinigingen binnen het Sociaal Domein. 
ChristenUnie-SGP zal vóór stemmen. Is het niet met alle onderdelen eens. Wil echter het 
college de support geven met een zo breed mogelijke steun. 
Geamendeerde programmabegroting 2019 is vastgesteld met 23 stemmen vóór en 8 
stemmen tegen. (Tegen: de fracties van de PVV, Streekbelangen, PvdA en Maarssen 
2000. Overige fracties vóór.) 
 
Raadsbesluit over Gemeentefonds Septembercirculaire 2018 is met 31 stemmen vóór 
unaniem vastgesteld. 
 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
 
 
 
18 december 2018 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
14-11-2018 
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