
 

Besluitenlijst raadsvergadering van 20 december 2016, 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, 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 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de deelnemers 
aan de cursus Politiek Actief. 

 
2. Spreekrecht inwoners. 

a. de heer L. Monsjou met verzoek van de buurt “De Nes” in Vreeland een officieel buurtschap 
te maken. Hij biedt hiervoor een petitie aan, aan wethouder De Groene. 
Wethouder De Groene zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

Over de Tweede Vechtbrug: 
b. mevrouw M. Boot, namens diverse bewoners van Otter-Maten, Straatweg en Zandpad; 
c. de heer R. van den Bel, namens inwoners Tienhoven; 
d. mevrouw C. Smit, namens de Vechtplassencommissie en 14 andere organisaties; 
e. de heer S. Cornelissen, namens de Fietsersbond, Afdeling Stichtse Vecht; 
f. de heer C.J. Karsemeijer, namens LTO, Afdeling NW Utrecht; 
g. de heer A. Schulp, ondernemer aan het Zandpad in Breukelen; 
h. mevrouw A.E.C. Koole-Quarles van Ufford, voorzitter Stichting Ridderhofstad Gunsterstein. 
Over Ambitiedocument Bisonspoor: 
i. mevrouw C. Smit, namens de Vechtplassencommissie. 
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Toezegging wethouder De Groene: 
In het eerste kwartaal van 2017 de mogelijkheden onderzoeken om van “De Nes” in Vreeland 
een officieel buurtschap te maken. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
a. PvdA dient, mede namens het CDA, Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks, VVD, Het Vechtse 

Verbond, Lokaal Liberaal, D66, Streekbelangen en Maarssen 2000, een motie vreemd aan 
de orde van de dag in betreffende onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de WSW. 
De voorzitter stelt voor deze motie als punt 23 aan de agenda toe te voegen. 
De raad stemt hiermee in. 

b. Stichtse Vecht Beweegt vraagt om van hamerstuk 11, de Belastingverordeningen 2017, een 
bespreekpunt te maken. De fractie dient twee amendementen in. Omdat de commissie 
geadviseerd heeft dit onderwerp als hamerstuk te agenderen, stelt de voorzitter voor alleen 
over de amendementen te stemmen. CDA stelt voor om hier toch in twee termijnen over te 
spreken.  
De raad stemt in met het voorstel van het CDA. 

c. Lokaal Liberaal vraagt om van hamerstuk 14, wijzigen diverse regelingen van de raad, een 
bespreekpunt te maken. De fractie wil een amendement indienen. De voorzitter stelt voor dit 
onderwerp terug te verwijzen naar de commissie. 
De raad stemt hiermee in. 

d. Met betrekking tot agendapunt 8, verklaring van geen bedenkingen Zandpad 12 in Breukelen, 
hebben alle betrokkenen hun zienswijzen ingetrokken. Hierdoor is er geen besluit van de 
raad meer nodig en wordt dit agendapunt door het college ingetrokken. 

 
Hiermee wordt de agenda vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 8 en 15 november 2016. 
Zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Mieke Hoek vraagt naar het tijdpad voor het toegezegde onderzoek naar de mogelijkheden voor 
het buurtschap “De Nes” in Vreeland. 
Wethouder De Groene antwoordt dat dit in het eerste kwartaal van 2017 zal plaatsvinden. 

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

De voorzitter meldt dat Dik van ’t Hof diverse vragen heeft gesteld. Het college zal deze vragen 
uiterlijk begin 2017 beantwoorden. 
 

7. Benoeming Dick Verwoert als plaatsvervangend commissievoorzitter. 
Dick Verwoert is bij acclamatie benoemd. 
 

Hamerstukken 
 
8. Verklaring van geen bedenkingen Zandpad 12 in Breukelen. 

Is ingetrokken. Zie agendapunt 3. 
 
9. Cultuurhistorische Waardenkaart. 

Conform vastgesteld. 
 

10. Transitie Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMNN) naar Mooisticht. 
Conform vastgesteld. 
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12. Verordening elektronische kennisgeving. 
Conform vastgesteld. 
 

13. Verlengen contract met accountant BDO. 
Conform vastgesteld. 
 

14. Wijzigen diverse regelingen van de raad. 
Terugverwezen naar de commissie. Zie agendapunt 3. 
 

15. Regeling Generatiepact. 
Conform vastgesteld. 

 
16. Evaluatie beleidsplannen en verordeningen Sociaal Domein. 

Conform vastgesteld. 
 
17. Beleidskader onderwijshuisvesting. 

Conform vastgesteld. 
 
18. Rechtspositionele regelingen griffiepersoneel. 

a. Regeling Persoonsgebonden Budget (PGB). 
b. Individueel Keuze Budget (IKB). 
Conform vastgesteld. 

 
Bespreekstukken 
 
19. Evaluatie Brugstraat. 
20. Tweede Vechtbrug. 

Streekbelangen dient, met betrekking tot de evaluatie Brugstraat, een motie in met als dictum: 
“Verzoekt het college om het concept deel D van het GVVP na de inspraak aan te vullen met 
concrete doelstellingen (aantallen gedifferentieerd per soort voertuig) zodat na een periode van 
een jaar na invoering van de verkeersmaatregelen, gekeken kan worden of de doelstellingen zijn 
behaald.” 
 
Wethouder De Groene is positief over de motie, echter wel in samenwerking met de raad. 
 
Tweede termijn 
VVD dient, met betrekking tot de Tweede Vechtbrug, een motie in met als dictum: 
“Direct met de provincie Utrecht in overleg te treden om te bewerkstelligen dat bovengenoemde 
subsidie beschikbaar blijft ten behoeve van alternatieve maatregelen die de problemen zoals 
beschreven in het raadsvoorstel Tweede Vechtbrug in Breukelen van 20 december 2016, 
kunnen oplossen.” 
 
Streekbelangen dient, met betrekking tot de Tweede Vechtbrug, een amendement in met als 
dictum: 
“De besluitvorming over de aanleg van een extra oeververbinding gelijktijdig te doen met de 
uitkomsten van de evaluatie over de feitelijke verkeersdruk op het Zandpad en in de Brugstraat 
te Breukelen, volgens het GVVP, deel D.” 
 
De motie van Streekbelangen met betrekking tot de evaluatie Brugstraat is met 19 stemmen 
vóór en 14 stemmen tegen aangenomen. (Vóór: de fracties van D66, Lokaal Liberaal, 
Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, PvdA en GroenLinks. Overige fracties tegen.) 
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Stemverklaringen: 
Stichtse Vecht Beweegt stemt tegen gezien het antwoord van de wethouder dat het alleen maar 
over de inrichting van de Brugstraat gaat en niet over de leefbaarheid en de kwaliteit,. 
Streekbelangen is tegen punt 1 van het besluit. 
 
De evaluatie Brugstraat is met 26 stemmen vóór en 7 stemmen tegen vastgesteld. (Tegen: de 
fracties Lokaal Liberaal, ChristenUnie-SGP en Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties vóór.) 
 
Het amendement van Streekbelangen is verworpen met 9 stemmen vóór en 24 stemmen tegen. 
(Vóór: de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP. Overige fracties 
tegen.) 
 
Diverse fracties vragen om hoofdelijke stemming over het voorstel met betrekking tot wel of 
geen Tweede Vechtbrug. 
De stemming begint bij nr. 27, Jeroen Willem Klomps. 
 
De meerderheid van de raad stemt tegen een Tweede Vechtbrug; 23 stemmen tegen en 10 
stemmen vóór. 
Tegen: de heren Klomps en De Ridder, mevrouw Hogeveen, de heer De Meer, mevrouw Hoek, 
de heren Gemke en Noltes, mevrouw Swerts, de heren Van ’t Hof, Rosman en 
Van Nieuwenhoven, mevrouw Goedendorp, de heer Phaff, mevrouw Bredt, de heren Overbeek 
en Verwoert, de dames Rijsterborgh en Veneklaas, de heren Paul, Scherpenzeel en Druppers, 
mevrouw Zeldenrust en de heer Van Dijk. 
Vóór: de heren Roetman, R. van Liempdt en Verwaaijen, mevrouw Vis, de heren Van der Horst, 
F. van Liempdt en Roos, mevrouw Kox en de heren Masteling en De Ronde. 
 

Schorsing van 21.15 tot 21.25 uur. 
 
De voorzitter deelt mee dat het college de motie van de VVD overneemt. De motie wordt niet 
meer in stemming gebracht. 
 

21. Ambitiedocument Bisonspoor. 
D66 dient een tweetal amendementen in met als dictum:  
A4 - Duurzaamheid op het dak: 
• Bij de transformatie van Bisonspoor te streven naar de doelstelling om het gehele complex 

van Bisonspoor zo klimaatneutraal mogelijk te verduurzamen. 
• Innovatiebedrijven op het gebied van duurzaamheid uit te nodigen om hun expertise in te 

zetten voor deze opgave. 
A5 – Middensegment huurwoningen: 
De volgende ambitie toe te voegen, te weten: 
• Het middensegment tussen € 700,-- en € 1.000,-- te versterken door een gedifferentieerd 

huurwoningaanbod te verwezenlijken. Dit houdt in dat er een goede en evenredige spreiding 
zichtbaar is in de huurprijzen. 

 
GroenLinks dient een tweetal amendementen in met als dictum: 
A2 – Ambities duurzaamheid, mede namens CDA, Stichtse Vecht Beweegt en 
Het Vechtse Verbond: 
Aan het besluit ambitiedoelstelling 6 toe te voegen als volgt: 
De nieuw te bouwen woningen/appartementen als NOM woningen worden gerealiseerd, waarbij 
de uitwerking van plannen wordt begeleid door een onafhankelijk adviesbureau op gebied van 
duurzaamheid. 
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A3 – Ambities sociale woningbouw, mede namens PvdA, Stichtse Vecht Beweegt, Het Vechtse 
Verbond en Maarssen 2000: 
De tekst van ambitiedoelstelling 3 te vervangen door: 
“De wijze waarop invulling gegeven wordt aan het percentage sociale woningen, te weten 30% 
van het totaal aantal te bouwen woningen.” 
 
De PvdA dient een motie in met als dictum: 
• Een Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren naar de parkeerbehoefte van 

bewoners, bezoekers, werknemers en NS-reizigers in het gebied Bisonspoor/ Safariweg. Dit 
op basis van de ambities zoals geschetst in het “Ambitiedocument Bisonspoor”. 

• Dit Integraal Parkeerbehoefte Onderzoek uit te voeren binnen 6 maanden en de 
gemeenteraad nog voor de zomer van 2017 te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek. 

 
Lokaal Liberaal dient, mede namens PvdA en CDA een amendement in met als dictum: 
A1 – aanscherpen ambitie zorgwoningen: 
Beslispunt 4 als volgt te wijzigen: 
“Het woonbehoefteonderzoek leidend te laten zijn bij het realiseren van woningen in relatie tot 
zorg binnen Bisonspoor.” 
 
Wethouder Živković-Laurenta ontraadt A2 en A3. Hij geeft een positief advies ten aanzien van 
A1, A4 en A5. De motie van de PvdA wordt door het college overgenomen. 
 
Tweede termijn 
D66 vraagt om schorsing. 
 

Schorsing van 22.15 tot 22.35 uur. 
 
D66 komt met een gewijzigd dictum A4, mede namens GroenLinks, CDA, Streekbelangen, 
ChristenUnie-SGP, Stichtse Vecht Beweegt, PvdA en Het Vechtse Verbond: 
A4 – Duurzaamheid 
• Bij de transformatie van Bisonspoor te streven naar de doelstelling om het gehele complex 

van Bisonspoor zo maximaal mogelijk duurzaam te ontwikkelen. 
• Externe en onafhankelijke Innovatiebedrijven op het gebied van duurzaamheid uit te nodigen 

om hun expertise in te zetten voor deze opgave. Dit in samenwerking tussen wethouders RO 
en Duurzaamheid. 

 
GroenLinks meldt dat met dit gewijzigde amendement A4, amendement A2 komt te vervallen. 
 
Stemverklaring: 
Lokaal Liberaal stemt in met A1 en A5. Tegen A4, omdat de raad niet op de stoel van de 
ontwikkelaar moet gaan zitten. 
 
 
Stemming 
Amendement A1 (aanscherpen ambitie zorgwoningen) is met 31 stemmen voor en 2 stemmen 
tegen aangenomen. (Tegen: twee leden van de fractie Streekbelangen. Vóór: één lid van de 
fractie Streekbelangen en de overige fracties. 
 
Amendement A3 (ambities sociale woningbouw) is met 24 stemmen tegen en 9 stemmen vóór 
verworpen. (Vóór: de fracties van Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks, Het Vechtse Verbond en 
Stichtse Vecht Beweegt. Overige fracties tegen.) 
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Amendement A4 (Duurzaamheid) is met 22 stemmen vóór en 11 stemmen tegen aangenomen. 
(Tegen: de fracties van de VVD en Lokaal Liberaal en twee leden van Streekbelangen. Vóór: 1 
lid van de fractie Streekbelangen en de overige fracties.) 
 
Amendement A5 (Middensegment huurwoningen) is met 24 stemmen vóór en 9 stemmen tegen 
aangenomen. (Tegen: de fracties van de VVD, Maarssen 2000 en Stichtse Vecht Beweegt. 
Vóór: overige fracties.) 
 
Stemverklaringen met betrekking tot het voorstel: 
PvdA stemt vóór het ambitiedocument, met inachtneming van het punt over de sociale 
woningbouw. 
GroenLinks sluit zich hierbij aan. 
VVD stemt in met het ambitiedocument met uitzondering van de wijziging door amendement A4. 
Stichtse Vecht Beweegt stemt in met het ambitiedocument met de aantekening dat de ambitie 
wel hoger mag worden gelegd. 
Het Vechtse Verbond stemt in met het ambitiedocument. Is tegen een landmark. Vindt dat veel 
te hoog. Vindt het een treurige zaak dat niet vastgehouden wordt aan het percentage sociale 
woningbouw. 
Maarssen 2000 stemt in met het ambitiedocument. Vindt een landmark van 70 meter hoog veel 
te hoog. Merkt op dat dit nog wel in het raadsvoorstel staat en niet in het raadsbesluit. Vindt het 
vreemd dat een meerderheid van de raad niet kiest voor 30% sociale woningbouw zoals 
opgenomen in de door de raad vastgestelde Woonvisie.  
 
Stemming 
Het ambitiedocument Bisonspoor is unaniem vastgesteld, met in acht name van de 
stemverklaringen. 
 

22. Moties vergunninghouders. 
D66 dient twee moties in, t.w.: 
Motie M1 (huisvesting vergunninghouders), mede namens CDA, GroenLinks, Maarssen 2000, 
Het Vechtse Verbond, PvdA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP, met als dictum: 
- om extra aandacht te geven aan het creëren van additionele woonruimte, zoals ook 

afgesproken in de woonvisie; 
- om prioriteit te geven aan het vinden van creatieve oplossingen voor deze huisvesting van 

vergunninghouders, waarbij: 
• verdringing op de woningmarkt zo veel mogelijk wordt voorkomen;  
• uitgegaan wordt van een gemengde samenstelling bij nieuwe huisvestingsinitiatieven; 
• vergunninghouders evenwichtig verspreid worden over onze gemeente;  

- om binnen drie maanden een terugkoppeling te geven aan de raad of en op welke wijze 
invulling gegeven kan worden aan deze motie. 

Motie M2 (stroomlijnen proces rondom vergunninghouders), mede namens CDA, GroenLinks, 
Het Vechtse Verbond, PvdA, Streekbelangen en ChristenUnie-SGP, met als dictum: 
Zo spoedig mogelijk te komen met een plan van aanpak waarin tenminste de volgende 
onderwerpen meegenomen worden:  
1. het organiseren van een coördinatiepunt zoals beschreven in de toelichting;  
2. het verbeteren van de communicatie met betrekking tot vergunninghouders, betrokkenen en 

inwoners, met onder andere als doel het verhogen van draagvlak;  
3. het verminderen van de administratieve last voor vrijwilligers en vergunninghouders door 

middel van bijvoorbeeld standaardisering van formulieren;  
4. het verbeteren van de mogelijkheden tot snelle sociale integratie en re-integratie (arbeid). 
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Lokaal Liberaal dient twee moties in, t.w.: 
Motie M3, met als dictum: 
“Om met onmiddellijke ingang de pilot meerdere jonge alleenstaande statushouders in één 
woning te staken en gestaakt te houden.” 
Motie M4, met als dictum: 
“Draagt het college op om uiterlijk per 1 juli 2017 of zoveel eerder wanneer de gewijzigde 
huisvestingswet van kracht is geworden, de urgentie voor statushouders in onze 
huisvestingsverordening te schrappen.” 
 
Lokaal Liberaal geeft in de tweede termijn aan, beide moties aan te houden en eerst in de 
commissie te bespreken. 
 
Stemming 
Motie M1 (huisvesting vergunninghouders) is met 23 stemmen vóór en 10 stemmen tegen 
aangenomen. (Tegen: de fracties van VVD, Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt. Overige 
fracties vóór.) 
Motie M2 (stroomlijnen proces rondom vergunninghouders) is met 21 stemmen vóór en 12 
stemmen tegen aangenomen. (Tegen: fracties van VVD, Lokaal Liberaal en Maarssen 2000. 
Overige fracties vóór.) 
 

23. Motie diverse partijen over onderzoek toekomstige uitvoering WSW. 
PvdA dient mede namens CDA, Stichtse Vecht Beweegt, GroenLinks, VVD, Lokaal Liberaal, 
D66, Streekbelangen, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond deze motie in, met als dictum: 
• Om de besluitvorming eind februari 2017 over de toekomstige uitvoering van de WSW uit te 

stellen met een periode van drie maanden. 
• Deze tijd te benutten om het regiemodel en het cafetariamodel zonder beperkingen verder uit 

te werken en de concrete varianten, mogelijkheden en gevolgen van beide modellen in kaart 
te brengen. 

• Dit standpunt over de brengen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling PAUW. 
 
Op verzoek van het CDA zegt wethouder Van Vossen toe de opdracht uit de motie te delen met 
de colleges van B&W van de andere vijf aangesloten gemeenten.  
 
De motie is unaniem aangenomen. 
 
Toezegging wethouder Van Vossen: 
De opdracht uit de motie delen met de colleges van B&W van de andere vijf aangesloten 
gemeenten. 
 

24. Belastingverordeningen 2017. 
Stichtse Vecht Beweegt dient twee amendementen in, te weten: 
Amendement A1, Verordening marktgelden, met als dictum: 
Artikel 4, lid 1 t/m 4 van de Verordening marktgelden vervangen wordt door: 
1. Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats op het Pieter de Hooghplein 

te Maarssen van 9.00 tot en met 13.00 uur: 
a. voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter  € 9,51 
b. voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte daarvan, die 

meer in gebruik wordt genomen € 2,49 
c. voor het innemen van een terrein (anders dan door een kraam),  

zoals door een auto of door op de grond geëtaleerde artikelen, per m¹   € 2,49 
d. voor het innemen van een terrein door een zogenaamde standwerker  € 9,51 
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2. Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats op de Kerkbrink te Breukelen 
bij een markt van 11.00 tot en met 17.00 uur: 
a. voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter   € 9,51 
b. voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte daarvan,  

die meer in gebruik wordt genomen € 2,49 
c. voor het innemen van een terrein (anders dan door een kraam),  

zoals door een auto of door op de grond geëtaleerde artikelen, per m¹  € 2,49 
d. voor het innemen van een terrein door een zogenaamde standwerker  € 9,51 

 
3. Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats in Bisonspoor te Maarssen, 

bij een markt op zaterdag van 10.00 tot en met 16.00 uur: 
a. voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter  € 9,51 
b. voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte daarvan,  

die meer in gebruik wordt genomen € 2,49 
c. voor het innemen van een terrein (anders dan door een kraam),  

zoals door een auto of door op de grond geëtaleerde artikelen, per m¹ € 2,49 
d. voor het innemen van een terrein door een zogenaamde standwerker  € 9,51 

 
4. Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats op de Spinnerie te Loenen 

aan de Vecht bij een markt van 8.00 tot en met 13.00 uur: 
a. voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter € 9,49 
b. voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte daarvan,  

die meer in gebruik wordt genomen € 2,49 
c. voor het innemen van een terrein (anders dan door een kraam),  

zoals door een auto of door op de grond geëtaleerde artikelen, per m¹  € 2,49 
d. voor het innemen van een terrein door een zogenaamde standwerker  € 9,51 

 
Amendement A2, tarieventabel 4, terrassen, behorende bij de Verordening Precario 2017, met 
als dictum: 
de tarieventabel 4. Terrassen, behorende bij de Verordening Precario 2017 als volgt te wijzigen: 
4 Terassen 
4.1 banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar 
 Voor de eerste 30 m² 
4.1.1 in het gebied Maarssen-dorp      € 25,49 
4.1.2 in het gebied Maarssenbroek      € 25,49 
4.2 banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar 

Voor alle overige gebieden niet genoemd onder 4.1 t/m 4.1.3  € 25,49 
 
CDA vraagt eerst naar het economische beleid te kijken voordat tarieven worden gewijzigd. 
Vraagt dit voor 2017 in gang te zetten en extra te kijken naar het verlagen van de tarieven in de 
kleine kernen. 
 
Wethouder Balemans ontraadt beide amendementen. 
Voor 2017 wil hij alle tarieven goed doorlichten en bekijken wat voor Stichtse Vecht gedaan kan 
worden om de lasten voor de inwoners en de ondernemers te verlichten. Bij de leges die in 2017 
voor 2018 worden vastgesteld stuurt hij een overzicht hiervan. 
 
Stemming 
Amendement A1 (marktgelden) wordt met 2 stemmen vóór en 31 stemmen tegen verworpen. 
(Vóór de fractie van Stichtse Vecht Beweegt en één lid van de fractie van Lokaal Liberaal. 
Tegen: drie leden van de fractie Lokaal Liberaal en de overige fracties.) 
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Amendement A2 (tarieventabel 4, Terrassen, behorende bij de Verordening Precario 2017) 
wordt met 2 stemmen vóór en 31 stemmen tegen verworpen. 
(Vóór de fractie van Stichtse Vecht Beweegt en één lid van de fractie van Lokaal Liberaal. 
Tegen: drie leden van de fractie Lokaal Liberaal en de overige fracties.) 
 
De belastingverordeningen 2017 zijn vastgesteld met 32 stemmen vóór en 1 stem tegen. 
(Tegen: één lid van de fractie Lokaal Liberaal. Vóór: drie leden van de fractie Lokaal Liberaal en 
de overige fracties.) 
 

Namens de raad bedankt de voorzitter Glenn Verweij, Ann van Nieuwkerk en Pieter Hoogveldt 
(bodes) voor het vele werk dat zij voor de raad doen. De raad is zeer tevreden over de 
ondersteuning. Hij overhandigt hen een blijk van waardering. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur en wenst iedereen fijne feestdagen. 
 
 
 
 
31 januari 2017 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
21-12-2016 
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