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Besluitenlijst raadsvergadering van 26 april 2018, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter Marc Witteman 
Griffier  Marijke de Jong 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler (t/m agendapunt 15), 
 Jeroen Willem Klomps (t/m agendapunt 11), Rick Nederend, 
 Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en Arjan Wisseborn 

(vanaf agendapunt 13) 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt (t/m 

agendapunt 11), Ronald van Liempdt, Tessa Overdijkink 
(vanaf agendapunt 13), Onno Tijdgat en Bas Verwaaijen 

GroenLinks Linda van Dort (t/m agendapunt 11), Albert Gemke, Annet 
Schoevaars (vanaf agendapunt 13), Tjeerd Schuhmacher, 
Ed Theunen en Gertjan Verstoep 

CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek, Pim van 
Rossum (agendapunt 13) en Hetty Veneklaas (t/m 
agendapunt 11) 

Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet 
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 
Streekbelangen Warner van Vossen 
 
Na agendapunt 11: 
VVD Jeroen Willem Klomps 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 
 
Afwezig 
VVD Eric Balemans 
ChristenUnie-SGP Jacqueline Koops 
D66 Franko Živković-Laurenta 
 
 
1. Opening. 

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

2. Spreekrecht inwoners. 
 Annet Koops en Marcel Blekendaal 
 Sander Jonker over het coalitieakkoord. 
 
3.     Vaststellen van de agenda. 
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Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend: 
a. van de fracties Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond inzake  
     intrekking subsidies door de Provincie Utrecht; 
b. van de fractie PVV inzake nationale en gemeentelijke vlag in de raadzaal. 

 
De voorzitter stelt voor de motie onder a., vanwege urgentie, aan de agenda toe te voegen als 
agendapunt 16. De motie onder b. is niet urgent en kan conform het reglement van orde eerst in 
de commissie worden behandeld.  

 
De fractie PVV vindt de motie wel urgent.  
De overige fracties stemmen in met het voorstel van de voorzitter.  

 
De heer Bonhof zal niet meedoen met de beraadslagingen en stemmen over agendapunt 15 
(o.g.v. artikel 28 Gemeentewet). 
Mevrouw Bredt –Aler zal niet meedoen met de beraadslagingen en stemmen over agendapunt 
16 (o.g.v. artikel 28 Gemeentewet). 
 
De agenda wordt met inachtneming van de wijziging vastgesteld. 

 
4.     Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 6, 27 en 29 maart 2018. 
        Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.     Vragenhalfuur voor leden van de raad 

  Er zijn geen vragen ingediend. 
 
6.     Ingekomen stukken en mededelingen 
 Er zijn geen opmerkingen. 
 
7.     Installatie raadslid 
 
        Mevr. B.M. de Vries wordt geïnstalleerd als raadslid. De geloofsbrieven zijn onderzocht    
        voorafgaand aan de gemeenteraad van 27 maart 2018 en in orde bevonden. 
 
        De burgemeester leest artikel 14 van de Gemeentewet voor: 
 

Beëdiging en installatie leden van de raad. 
De burgemeester leest artikel 14 van de Gemeentewet voor: 
“Ik zweer (beloof) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.” 
 
De leden van de raad leggen de eed af of spreken de belofte uit: 
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"  (eed) 
of 
“Dat verklaar en beloof ik!"  (belofte) 
 
Mevrouw De Vries spreekt de belofte uit.  

 
De voorzitter feliciteert haar, de vergadering wordt na agendapunt 13 geschorst voor alle  
felicitaties. 



Pagina 3 van 6 
 

 

 
8. Aanbieden van het coalitieakkoord 2018-2022 
 
    Het akkoord wordt door formateur Tjapko Poppens aangeboden aan burgemeester Witteman en  
    hij licht het formatieproces toe. 
 
    De initiatiefnemer van de nieuwe coalitie, Jeroen Willem Klomps, voert daarna kort het woord. 
 
9. Reflectie van de fractievoorzitters 
 
    Alle fractievoorzitters geven hun reactie op het Coalitieakkoord 2018 - 2022. Een aantal fracties    
    stelt hierbij vragen aan de coalitie over het akkoord en legt een aantal wensen neer. Deze vragen  
    worden op een later moment door het college beantwoord.  
 
10. Samenstellen commissie van stemopneming en commissie van onderzoek geloofsbrieven 
     De commissie van stemopneming is voor de verkiezing van de wethouders en de diverse 
     benoemingen. 
     De commissie van onderzoek geloofsbrieven is voor het onderzoek geloofsbrieven van de te 
     benoemen wethouders en nieuwe raadsleden. 
 
     De commissie, bestaande uit de raadsleden R. Roos, R. Habes en F. de Ronde heeft vóór de  
     vergadering de geloofsbrieven onderzocht. Rob Roos leest namens de commissie het resultaat  
     van het onderzoek voor. De commissie adviseert om de voorgedragen 4 wethouders en 4  
     raadsleden toe te laten. 
 
11. Benoeming van de wethouders 
 
• De fractievoorzitters van de VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA dragen de vier 

kandidaatwethouders voor: Jeroen Willem Klomps, Frank van Liempdt, Linda van Dort en Hetty 
Veneklaas.  

• Na de voordracht stellen de kandidaat wethouders zich voor. 
• Schriftelijke stemming. 
 
Schorsing van ca. 21:00 – 21:20 uur.  
 
Uitslag Stemming:  
Jeroen Willem Klomps:   31 stemmen; 1 stem op mw. P. Bredt-Aler; 1 stem blanco   
Frank van Liempdt:   31 stemmen; 1 stem op R. van Liempdt; 1 stem blanco. 
Linda van Dort:    30 stemmen; 1 stem op A. Gemke; 2 stemmen blanco 
Hetty Veneklaas:   32 stemmen; 1 stem blanco. 
 
Alle vier kandidaten zijn gekozen.  
 
De wethouders leggen de eed af of de verklaring en belofte.  
Jeroen Willem Klomps   Eed 
Frank van Liempdt   Verklaring en belofte 
Linda van Dort     Verklaring en belofte 
Hetty Veneklaas   Eed 
 
Woord van de voorzitter voor het afgetreden en het nieuwe college.  
 
12. Vervullen vacatures in de raad 
De vier nieuwe raadsleden, Tessa Overdijkink, Pim van Rossum, Annet Schoevaars en 
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Arjan Wisseborn worden benoemd.  
 
Beëdiging en installatie leden van de raad. 
De burgemeester leest artikel 14 van de Gemeentewet voor: 
“Ik zweer (beloof) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.” 

 
De leden van de raad leggen de eed af of spreken de belofte uit: 
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"  (eed) 
of 
“Dat verklaar en beloof ik!"  (belofte) 
 
Tessa Overdijkink    Verklaring en belofte 
Pim van Rossum    Eed 
Annet Schoevaars   Verklaring en belofte 
Arjan Wisseborn    Verklaring en belofte 
 
13 Diverse benoemingen 

a. Benoemingen commissieleden. 
 

De burgemeester leest de tekst van de eed/verklaring en belofte voor: 
“Ik zweer (beloof) dat ik, om tot lid van de commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. 
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.” 
 
De commissieleden leggen de eed af of spreken de belofte uit: 

 
Marja van Gaalen    Verklaring en belofte 
Shyrin Karamat-Ali    Eed 
Hans van den Boogaard   Eed 
Astrid Verweij-Bouwman   Verklaring en belofte 
Lucien Farzan    Verklaring en belofte 
Niek de la Haije    Verklaring en belofte  
Chris Portengen    Verklaring en belofte  
Wilke Sloesarwij-den Toom   Eed 
Kees. van Vuuren    Eed 
Arjan Kroon    Verklaring en belofte     
Kenneth Romp    Verklaring en belofte    
Henk. van Vliet    Verklaring en belofte   
 
De voorzitter feliciteert allen. 

 
 
b. Benoemingen in raadsorganen 
De stembriefjes worden uitgereikt en de voorzitter schorst de vergadering  van 21:45 – 22::40 uur. 
 



Pagina 5 van 6 
 

 

Tijdens de schorsing voor het tellen van de stemmen van de benoemingen in de diverse 
raadsorganen, is er gelegenheid voor felicitaties van de nieuwe wethouders, raads- en 
commissieleden. 
 
Uitslag stemming: 
 
Presidium  
1. Ron Druppers      32 stemmen 
2. Ronald van Liempdt      32 stemmen 
3. Jos van Nieuwenhoven     33 stemmen 
4. Wim Ubaghs      29 stemmen 
 
Alle leden zijn benoemd. 
 
Plv Commissievoorzitters  
1. Rick Nederend      29 stemmen 
2. Pim van Rossum      29 stemmen 
3. Bas Verwaaijen      30 stemmen 
4. Ed Theunen       33 stemmen 
5. Ike Roetman       31 stemmen 
 
Alle leden zijn benoemd. 
 
Werkgeverscommissie (4 personen benoembaar)  
1. Pauline Bredt-Aler      33 stemmen  
2. Rein Bonhof       30 stemmen 
3. Jacques Helling      31 stemmen 
4. Hans van Maanen      14 stemmen 
5. Joseph Toonen      22 stemmen 
 
Vier leden zijn benoemd, de heer Van Maanen is niet benoemd.  
 
Auditcommissie (6 personen benoembaar)  
1. Maarten van Dijk     33 stemmen 
2. Mieke Hoek       31 stemmen 
3. Klaas Overbeek      33 stemmen 
4. Onno Tijdgat      33 stemmen 
5. Kenneth Romp      32 stemmen 
6. Arjan Wisseborn      33 stemmen 
 
Alle leden zijn benoemd. 
 
Pioniersgroep Bestuurlijke Vernieuwing  
1. Arjan Kroon       32 stemmen 
2. Pleun van der Kooij      33 stemmen 
3. Suzanne Kox      32 stemmen 
4. Sjors Nagtegaal      30 stemmen 
5. Karin van Vliet      31 stemmen 
6. Bas van Schaik      31 stemmen 
7. Gertjan Verstoep      33 stemmen 
 
Alle leden zijn benoemd. 
 
Plassenschap Loosdrecht (3 personen benoembaar; 2 raadsleden en 1 collegelid)  
1. Collegelid met de portefeuille recreatie   32 stemmen, 1 stem blanco 
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2. Jacques Helling      28 stemmen 
3. Mieke Hoek       4 stemmen 
4. Pim van Rossum     30 stemmen; 1 stem blanco; 1 stem ongeldig 
 
Drie leden zijn benoemd, Mieke Hoek is benoemd tot plv lid.  
 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (2 personen benoembaar, 1 raadslid en 1 collegelid)  
1. Collegelid met de portefeuille recreatie  32 stemmen; 1 stem blanco 
2. Rein Bonhof      8 stemmen 
3. Albert Gemke     22 stemmen; 2 stemmen ongeldig; 1 stem blanco 
 
Twee leden zijn benoemd, Rein Bonhof is benoemd tot plv lid.  
 
De voorzitter geeft aan dat de benoeming van de waarnemend voorzitter van de raad ontbrak op het 
stembriefje. Ron Druppers wordt bij acclamatie benoemd als waarnemend voorzitter van de raad.  
 
Hamerstukken 
 
14.    Subsidietender Veilig Thuis c.s. 
         Conform vastgesteld.  
 
15.    Aanwijzing RTV Stichtse Vecht als lokale publieke media-instelling 

 De heer Bonhof verlaat de vergadering.   
 Conform vastgesteld.  
 

16.    Motie van de fracties Streekbelangen, PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond inzake  
 intrekking subsidies door de Provincie Utrecht. 
 Mevrouw Bredt-Aler verlaat de vergadering. 
 
Wethouder Klomps meldt dat het college de motie overneemt, met uitzondering van overweging  

        nr. 5. 
 
De PVV zal tegen de motie stemmen. 
 
Stemming: 
De motie wordt aangenomen met 29 stemmen voor, 2 stemmen tegen (fractie PVV tegen,  
aanwezige leden overige fracties voor). 
 

De voorzitter wenst iedereen een gezellige Koningsdag en sluit de vergadering om  23:00 uur.  
 
 
29 mei 2018 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
JW, 3-5-2018 
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