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Besluitenlijst raadsvergadering van 3 juni 2019, 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 
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 (vanaf 19.35 

uur) 
PvdA Els Swerts, Joseph Toonen en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Maarssen 2000 Riëtte Habes 
PVV Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig 
Lokaal Liberaal Bas Verwaaijen 
Maarssen 2000 Arjan Kroon 
Stichts Appèl Hans van Maanen 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van de 
raad. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Er zijn geen insprekers. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
a. VVD vraagt namens alle fracties om agendapunt 13, de Verordening Jeugdhulp Stichtse 

Vecht 2019 van de agenda af te halen en opnieuw te agenderen voor de commissie Sociaal 
Domein. Naar aanleiding van een reactie van UW Ouderplatform zijn er bij de woordvoerders 
twijfels gerezen over de technische wijzigingen in de verordening. De fracties vragen een 
reactie van de wethouder op het bericht van UW Ouderplatform en een onderbouwing van de 
technische wijzigingen. 
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Burgemeester zal het Presidium vragen dit agendapunt opnieuw te agenderen voor de 
commissie Sociaal Domein. 
 

b. Het Vechtse Verbond kondigt, mede namens 8 andere partijen, een motie vreemd aan de 
orde van de dag aan over wijzigingen in het vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020 en vraagt 
deze motie aan de agenda toe te voegen. 
 
Burgemeester stelt voor deze motie als punt 15 aan de agenda toe te voegen. 
 

Daarmee is de agenda vastgesteld. 
 
Toezegging burgemeester: 
Het Presidium vragen de Verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht 2019 opnieuw te agenderen 
voor de commissie Sociaal Domein. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 mei 2019. 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
a. Joseph Toonen heeft vragen aangekondigd over de ambulancezorg in Loenen aan de Vecht, 

Vreeland, Nigtevecht, Nieuwersluis en Loenersloot. Deze vragen zijn ook als artikel 41 
vragen ingediend. 
Burgemeester vindt, na overleg met het Presidium, de vragen niet urgent. De procedure voor 
de artikel 41 vragen volstaat. 
PvdA deelt deze mening niet. 

b. Ronald van Liempdt stelt vragen over de plannen voor de nieuwe dienstregeling van de 
bussen. Deze vragen zijn ook als artikel 41 vragen ingediend. 
Burgemeester stelt voor de beantwoording door de wethouder te doen bij agendapunt 15, de 
motie over hetzelfde onderwerp. 

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen opmerkingen. 
 

Hamerstukken 
 

7. Bestemmingsplan Hoofdgebouw De Kwekerij in Maarssen. 
Conform vastgesteld. 
 

8. Bestemmingsplan Straatweg ong. naast 75 in Breukelen. 
Conform vastgesteld. 
 

9. Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. 
Conform vastgesteld. 
 

10. VRU voorlopige jaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 en geactualiseerde begroting 
2019. 
Conform vastgesteld. 
 

11. Ontwerpbeleidsplan VRU 2020-2023. 
Conform vastgesteld. 
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Bespreekstukken 
 

12. Nieuwbouw brandweerpost Nieuwer ter Aa. 
Streekbelangen concludeert dat de bewoners het huidige gebruik van het resterende deel van 
het veldje in stand willen houden. Het college wordt gevraagd om, zodra er gedacht wordt aan 
een andere doelstelling voor dit veldje, eerst deze gedachte af te stemmen met de bewoners 
c.q. de klankbordgroep in Nieuwer ter Aa. 
 
Tessa Overdijkink houdt haar maidenspeech en kondigt haar afscheid aan. Zij wil meer 
aandacht aan haar gezin besteden. Als verbeterpunten vraagt zij aandacht voor onder andere 
de communicatie, tijdige informatie, tijdige samenwerking met inwoners en transparantie. Zij 
bedankt de fractie. 
 
Wethouder Klomps zegt toe eerst met de bewoners in overleg te gaan alvorens de bestemming 
van het resterende deel van het trapveldje te wijzigen. 
 
De raad stelt unaniem vast het perceel op de hoek Dorpsstraat-Ter Aaseweg aan te wijzen als 
locatie voor de nieuwe brandweerpost te Nieuwer ter Aa. 
 
Toezegging wethouder Klomps: 
Bij een wijziging van de bestemming voor het resterende deel van het trapveldje nabij de 
nieuwbouwlocatie voor de brandweerpost in Nieuwer ter Aa, de gedachte hiervoor eerst 
afstemmen met de bewoners c.q. de klankbordgroep in Nieuwer ter Aa. 
 

13. Verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht 2019. 
Van de agenda afgevoerd. Zie agendapunt 3. 
 

14. Motie Samen Veilig Midden Nederland – Overleg gedane zaken. 
Maarssen 2000 dient, mede namens PvdA, Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond, de motie 
in met als dictum: 
Verzoekt het college om: 
1. Op korte termijn met Uw-Ouderplatform en evt. een derde organisatie, zoals het AKJ, te 

overleggen wat er mogelijk aanvullend gedaan kan worden voor de (pleeg)gezinnen in 
Stichtse Vecht die op dit moment of in het nabije verleden mogelijk vastlopen of zijn 
vastgelopen in een procedure met SVMN.  

2. Van dit overleg en mogelijke uitkomsten terugkoppeling te geven aan de raad. 
 
Wethouder Veneklaas gaat namens het college in overleg met het UW Ouderplatform en 
eventueel met andere organisaties. Insteek van dat gesprek is dat UW Ouderplatform in gesprek 
gaat met de directie van SAVE Midden Nederland en betrokken wordt bij de oplossingen. Dat 
gaat specifiek over het herstel van de relatie met de gezinnen. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de kwalitatieve jeugdhulp en heeft daarin vooral de rol om te zorgen dat het systeem in de 
keten verbeterd. Daar worden de partners op aangesproken. De gemeente ziet ook toe op de 
resultaten en de effecten daarvan. Ingaan op individuele casussen is voor het college lastig. 
Daar zijn andere ketenpartners voor. De urgente signalen kunnen worden opgevangen door 
onder andere het buurtteam en maatschappelijk werk. In het uiterste geval kan de gemeente 
maatwerktafels inzetten. 
 
Maarssen 2000 vraagt aandacht voor de (pleeg)gezinnen die schade hebben opgelopen door 
SAVE. 
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Wethouder Veneklaas legt uit dat daar juist de ketenpartners voor zijn. De rol van de gemeente 
is om partijen bij elkaar te brengen. Zij vindt de motie overbodig gezien de acties die al 
ondernomen worden. 
 
Maarssen 2000 vraagt, mede namens de overige indieners van de motie, om schorsing. 
 

Schorsing van 20.25 tot 20.30 uur. 
 
Maarssen 2000 handhaaft, mede namens de overige indieners, de motie en vraagt deze in 
stemming te brengen. 
 
Stemverklaringen 
CDA zal tegen de motie stemmen gezien de argumentatie van de wethouder. 
 
VVD zal tegen de motie stemmen omdat niet voor ieder gesprek die een wethouder namens het 
college voert een motie nodig is. 
 
Streekbelangen zal tegen de motie stemmen omdat de motie geen aanvulling is op wat de 
wethouder al doet. 
 
GroenLinks zal vóór de motie stemmen als steun in de rug voor de wethouder. 
 
De motie is aangenomen met 18 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van 
Streekbelangen, CDA en VVD. Overige fracties vóór.) 
 

15. Motie wijzigingen in vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020. 
ChristenUnie-SGP maakt een punt van orde en vraagt om de wethouder eerst de vragen van de 
fractie van Lokaal Liberaal te laten beantwoorden, gesteld tijdens het vragenhalfuur. 
Lokaal Liberaal sluit zich daarbij aan. 
Burgemeester constateert dat een meerderheid van de raad hiermee instemt. 
 
Wethouder Klomps licht toe dat het college vanmorgen heeft gesproken over het indienen van 
een zienswijze. Het college maakt zich hard tegen het vervallen van de bushaltes. Namens het 
college en met ondersteuning van de raad zal een zienswijze worden ingediend. In het verkeer 
en vervoersberaad zal hij het standpunt van Stichtse Vecht mondeling herhalen. 
 
Het Vechtse Verbond dient, mede namens de fracties van Maarssen 2000, GroenLinks, Lokaal 
Liberaal, Streekbelangen, VVD, CDA, PvdA en PVV, de motie in met als dictum: 
Besluit: 
Het college op te dragen om voornoemde zorgen mee te nemen in de reactie naar de provincie 
en mee te geven dat de bereikbaarheid van Maarssen met het OV vanuit Utrecht en visa versa 
(ondanks overstappunten) niet mag verslechteren qua bereikbaarheid en veiligheid. 
 
Stemverklaringen 
CDA complimenteert Het Vechtse Verbond voor dit initiatief. 
 
ChristenUnie-SGP zal de motie steunen omdat zij mede dit signaal aan de wethouder willen 
afgeven. 
 
De motie is unaniem aangenomen. 
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Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur. 
 
 
 
1 juli 2019 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
4-6-2019 
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