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Besluitenlijst raadsvergadering van 9 juli 2019, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig 
Voorzitter Yvonne van Mastrigt 
Griffier  Jelle Hekman 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 

Jos van Nieuwenhoven, Babet de Vries en Arjan Wisseborn 
Lokaal Liberaal Rein Bonhof, Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, Frank van 

Liempdt, Ronald van Liempdt, Hans van Maanen,  
Onno Tijdgat 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 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 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Wethouder Maarten van Dijk ontvangt een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje- 
Nassau) na ruim 12 jaar raadslidmaatschap.  
 
Schorsing 19:35 - 19:45 uur voor felicitaties 
 
2. Spreekrecht inwoners. 

a. Primla Jaipal – Afschaffing Mantelzorgcompliment en het aanbieden van een petitie hierover  
b. John Engels – namens Platform Gehandicapten – Transcripties commissie- en 

raadsvergaderingen 
c. Dik van ’t Hof – Hazeslinger  
d. Dirk Goedegebure – Collectieve zorgverzekering 

3. Vaststellen van de agenda. 
Twee moties over onderwerpen die niet op de agenda staan: 
a. GroenLinks - Toekomst van Schiphol 
Voorstel voorzitter om dit te behandelen in de commissie fysiek domein van september. Raad stemt 
hiermee in. 
b. PvdA, Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond -  Geef de pioniersgroep het mandaat om 
inwoners uit te nodigen 
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Voorstel voorzitter om dit te behandelen in de commissie bestuur en financiën van september. Raad 
stemt hiermee in. Vóór de commissie eerst in de Pioniersgroep bespreken.  
 
Programmarekening 2018: De Controleverklaring van de accountant is nog niet ontvangen. 
- De Programmarekening kan worden vastgesteld door de raad 
- Toegevoegd besluitpunt: ‘Het college mandaat verlenen om de Controleverklaring van de 
accountant aan de provincie te zenden’. 
 
Lokaal Liberaal en de PVV willen de Programmarekening niet vaststellen zonder Controleverklaring. 
Beide fracties stellen voor dit punt van de agenda af te halen. Dit betekent behandeling in een extra 
raad in juli. Na uitleg van wethouder Klomps trekt Lokaal Liberaal dit voorstel in. Het voorstel van de 
PVV wordt niet gesteund door de raad.  Het punt blijft als hamerstuk op de agenda staan.  
 
Maarssen 2000 heeft een ordevoorstel om bij de Kadernota de volgorde van behandeling van motie 
M5 en M10 te wisselen. De voorzitter wijst dit voorstel om praktische redenen af.    
 
Daarmee is de agenda vastgesteld. 

 
4. Vragenhalfuur voor de leden van de raad.. 
R. Roos – intensiever betrekken van de raad bij de bestuurstafels U16 
 
Toezegging wethouder Klomps: een voorstel doen aan presidium hoe betrokkenheid raad 
vorm te geven in combinatie met invullen taak raadsrapporteurs.  

Hamerstuk 
 
5. Programmarekening 2018. 
 
Stemverklaring 
Maarssen 2000: gezien toezegging wethouder om accountantscontrole inkoop goed op te pakken 
kan het als hamerstuk worden behandeld.   
 
Conform vastgesteld. 

 
Bespreekstukken 
 
6.     Kadernota 2020 
 
Bij de algemene beschouwingen (sprekersvolgorde van grote naar kleine fracties) worden de 
volgende amendementen en moties ingediend: 
 
Streekbelangen Amendement 1 – Ambitieniveaus met als dictum: 
 
Besluit 
De volgende tekst toe te voegen: 
Naast deze 5 prominente  thema’s  zijn Woningbouw en Gebiedsgericht Werken de thema’s 6 en 7. 
De financiële middelen behorende bij het realiseren van deze beide ambitieniveaus worden ook in de 
begroting 2020 verwerkt. 
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Streekbelangen Amendement 2 – “Van het gas af” met als dictum: 
 
Besluit 
De zin ‘Alle gemeenten in Nederland moeten in 2021 een plan hebben waarin staat wanneer welke 
wijk van het gas afgaat en wat de alternatieven kunnen zijn’ bij het programma Fysiek onder het 
kopje “plan verwarming gebouwde omgeving” te vervangen door:  
“Per 1 juli 2018 veranderde de Gaswet. Nieuwe gebouwen krijgen geen verplichte gasaansluiting 
meer door een verandering van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers, 
zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. In het nog niet ondertekende klimaatakkoord staat dat 
elke gemeente in 2021 een plan moet hebben waarin wordt aangegeven hoe de in het definitieve 
klimaatakkoord aangegeven doelstelling bereikt zal gaan worden.”  
 
PVV Amendement 3 – Amendement Voorbereidingskosten inburgeringswet met als dictum: 
 
Besluit 

1. de zin op pagina 10 die luidt:  
       “Dit brengt vooralsnog geen extra kosten met zich mee”  
       te wijzigen in:  
       “Dit brengt, buiten de noodzakelijke voorbereidingskosten, vooralsnog geen extra kosten       
        met zich mee”  
      2. deze voorbereidingskosten mee te nemen in het Financieel beleid (pagina 14 kadernota) 
 
GroenLinks Amendement 4. Ontkoppelen wijken van het gas met als dictum:  
 
besluit 
De volgende tekst op pagina 8 uit de kadernota te verwijderen: 
De zin ‘Alle gemeenten in Nederland moeten in 2021 een plan hebben waarin staat wanneer welke 
wijk van het gas afgaat en wat de alternatieven kunnen zijn’ bij het programma Fysiek onder het 
kopje “plan verwarming gebouwde omgeving”  
te vervangen door: 
Het College zal in 2021 een plan van aanpak aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen 
waarin staat welke stappen gezet moeten worden om de ambitie waar te maken. Hierbij wordt onder 
meer aangegeven hoe de gemeente om wil gaan met het ontkoppelen van wijken van het gas welke  
alternatieve energiebronnen dan ingezet kunnen worden en hoe dit betaalbaar is. 
 
ChristenUnie-SGP Amendement 5  Mantelzorgcompliment en taakstelling Programma Fysiek met als 
dictum: 
 
Besluit: 
 
Op blz. 21 (blz. 20 van het boekje) van Kadernota 2020 in de tabel ‘Bijstellingen’ onder het kopje 
‘Programma Sociaal’ regel ‘Afschaffen mantelzorg compliment’ als volgt (onderste, geel gemarkeerde 
regel) aan te passen 
 
Bijstellingen Kadernota 2020 2020 2021 2022 2023 
Programma Sociaal     
Vermindering mantelzorg compliment 55.000 55.000 55.000 55.000 
 
en de (onderste, geel gemaakte) regel te verwijderen 
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Bijstellingen Kadernota 2020 2020 2021 2022 2023 
Programma Sociaal     
Per direct stoppen mantelzorgcompliment 2019 90.000    
 
en onder het kopje ‘Programma Fysiek’ de volgende (onderste, geel gemaakte) regels toe te 
voegen: 
 
Bijstellingen Kadernota 2020 2020 2021 2022 2023 
Programma Fysiek     
Taakstelling Fysiek (terugkerend) 135.000 135.000 135.000 135.000 
Taakstelling Fysiek (eenmalig) 90.000    
 
en de daaruit voortvloeiende benodigde aanpassingen op andere financiële overzichten in deze 
Kadernota doorvoeren. 
 
VVD, PvdA en Streekbelangen  Motie 1 – Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met 
een auditieve beperking met als dictum: 
 
Verzoekt de griffie en het college, 

-Transcripties op verzoek toe te sturen aan dove en slechthorende inwoners per gewenst 
onderwerp cq specifieke vergadering 
-Specifieke aandacht te genereren op de website van gemeente Stichtse Vecht om onze dove en 
slechthorende inwoners over deze mogelijkheid te informeren.  
- Na afloop van een periode van een half jaar na verbetering van de website de Raad te 
informeren over de daadwerkelijke vraag van deze groep inwoners naar transcripties. 

 
Streekbelangen Motie 2 – “Investering gemeentelijke gebouwen/verduurzaming gebouwen met als 
dictum: 
 
Verzoekt het College om 
1. Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen een meerjaren onderhouds- en 

investeringsplan op te stellen op grond van de beoogde energieprestaties, waarin de minder 
uitgaven zijn opgenomen tgv de investeringen in duurzaamheid;  

2. In dit MJ plan met in acht name van wettelijke verplichtingen m.b.t. energielabel C een  
             prioritering op te nemen, zodanig dat de kosten geen onevenredig beslag leggen op andere  
 programma’s; 
3. Na vaststelling van dit MJ onderhouds- en investeringsplan de kosten in de 
 (meerjaren)begroting op te nemen; 
4. Inspanningen te verrichten in VNG verband om compenserende maatregelen van het Rijk te  
 verwerven voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. 
En besluit 
In plaats van het in het in de kadernota vermelde bedrag de te plegen investering voor het 
verduurzamen van gemeentelijke gebouwen af te stemmen op het energielabel C conform de 
wettelijke verplichting 
 
Streekbelangen Motie 3 – “Klimaat-adaptieve maatregelen” met als dictum: 
 
Besluit 

1. Het beleidsvoornemen uit de voorjaarsnota 2016 waarin staat “…wil Stichtse Vecht in 2030 
klimaatneutraal zijn…” ook zo op te vatten dat klimaat neutraal zijn onder meer betekent dat 
de inwoner geen vermijdbare overlast ondervindt van klimaatverandering; 
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2. Vanuit het oogpunt van algemeen belang de eerste prioriteit te geven aan klimaat adaptieve 
maatregelen boven het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen; 

3. Hiervoor een plan met benodigde investeringen aan de Raad voor te leggen; 
4. Tot dat moment de beoogde investering in het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen 

volgens het beleidsvoornemen in de voorjaars nota 2016 op te schorten; 
5. De in de kadernota 2020 opgenomen investeringen voor het verduurzamen van 

gemeentelijke gebouwen aan te wenden voor het terug dringen van bezuinigingsmaatregelen 
in het sociaal domein. 

 
 
 
Streekbelangen Motie 4 – “Toetsingscriteria” met als dictum: 
 
Besluit 
Voorstellen over duurzaamheidsmaatregelen mede te voorzien van een toelichting op de 
haalbaarheid, betaalbaarheid en concrete uitvoerbaarheid 
 
ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, PVV Motie 5 – “Mantelzorgwaardering” 
met als dictum: 
 
Verzoekt het college om 

-Alsnog In overleg met (vertegenwoordigers van) de doelgroep en de Adviesraad Sociaal Domein 
een plan uit te werken voor de invulling van de mantelzorgwaardering 
-Daarbij uit te gaan van een budget van € 135.000 
-En voor te stellen op welke wijze hiervoor financiële dekking kan worden gerealiseerd. 

 
ChristenUnie-SGP, Lokaal Liberaal Motie 6 – “Transcripties van commissie- en raadsvergaderingen” 
met als dictum: 
 
Verzoekt het college om 

1. een bedrag van € 11.700 op te nemen in de programmabegroting 2020 voor de transcripties 
van de commissievergaderingen; 

2. een bedrag van € 3.550 op te nemen in de programmabegroting 2020 voor de transcripties 
van de raadsvergaderingen; 

3. een bedrag van € 15.250 op te nemen in de programmabegroting 2020 voor de transcripties 
van de raads- en commissievergaderingen 

 
ChristenUnie-SGP en Maarssen 2000 Motie 7 –  “Standaard bijsluiter in meerdere talen” met als 
dictum: 
 
Verzoekt het college om 

1. te onderzoeken of een standaard bijsluiter (of tekstblok) in verschillende talen kan worden 
opgesteld 

2. met daarin een waarschuwing met betrekking tot de noodzaak om (direct) te reageren 
3. en een oproep om indien van toepassing de begeleider of buddy te informeren 
4. en met iedere brief waarvoor dat van toepassing is kan worden meegestuurd of daarop kan 

worden afgedrukt 
5. of alternatieven kan aanwenden voor deze waarschuwing aansluitend bij of op die brief 
6. en welke kosten daaraan zijn verbonden 
7. en indien dit eenvoudig en tegen verwaarloosbare kosten kan worden gerealiseerd meteen 

over te gaan tot invoering  
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PVV Motie 8 –  “Gelijke Monniken Gelijke Kappen” met als dictum: 
 
Verzoekt het college om 
In VNG verband alle mogelijke moeite te doen om te bewerkstelligen dat het VNG bij het kabinet gaat 
lobbyen om de duurzaamheidsinvesteringen die van de burgers verwacht worden, over een langere 
periode te spreiden. 
 
 
 
PVV Motie 9 –  “Groene Daken” coaches met als dictum: 
 
Verzoekt het college om 
Geen Groene Daken coaches te gaan inzetten om de bewoners van Stichtse Vecht te gaan bewegen 
om de door het kabinet gewenste duurzaamheidsinvesteringen in de eigen woning te doen. 
 
Lokaal Liberaal Motie 10 –  Mantelzorg compliment met als dictum: 
 
Draagt het college op: 
Niet te bezuinigen op het mantelzorg compliment, en hiervoor dekking te zoeken in de 
meerjarenbegroting. 
 
PvdA Motie 11 – Aanvulling mantelzorgerondersteuningmet als dictum:     
 
Verzoekt het college om: 

• Aan alle mantelzorgers uiterlijk per 1-1-2020 het mantelzorgzakboek van mantelzorg.nl te 
verstrekken. 

• Een mantelzorgcompliment (vorm/bedrag nader te bepalen) over een jaar te heroverwegen 
indien de financiën in het sociaal domein dat toelaten.   

 
Reactie van wethouder Klomps namens college op de amendementen en moties: 
A1 – college ontraadt amendement 
A2 -  college hecht meer waarde aan A4 
A3 – er zijn nog geen kosten dus college kan dit niet uitvoeren 
A4 -  steunt college 
A5 – ontraadt college 
M1 – gaat raad over 
M2 – energielabel C is niet de ambitie van het college 
M3 – voegt niets toe, sluit niet aan bij de doelstellingen gemeente 
M4 – is overbodig 
M5 – ontraadt college 
M6 – oordeel aan de  raad 
M7 – is onduidelijk, te breed 
M8 -  gemeente heeft lokale ambities, die zijn anders dan de landelijke, lobby bij VNG helpt niet om 
voor eigen ambities investeringen te krijgen, college ziet motie liever niet   
M9 -  er is nog geen plan om dit te doen, goed idee wordt meegenomen in de uitvoeringsperiode 
M10 -  geen dekking aangegeven, college steunt niet 
M11 – voorstel om aan te houden, dekking zoeken en mogelijk in november terug op agenda 
 
Schorsing 22:20 – 22:35 uur 
 
PvdA houdt M11 aan tot november. 
ChristenUnie-SGP houdt M7 aan als de wethouder een toezegging kan doen om dit mee te nemen.  
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Motie 6 – Transcripties van commissie- en raadsvergaderingen wordt aangepast, alleen punt 3 blijft 
staan: 

1. een bedrag van € 11.700 op te nemen in de programmabegroting 2020 voor de transcripties 
van de commissievergaderingen; 

2. een bedrag van € 3.550 op te nemen in de programmabegroting 2020 voor de transcripties 
van de raadsvergaderingen; 

3. een bedrag van € 15.250 op te nemen in de programmabegroting 2020 voor de transcripties 
van de raads- en commissievergaderingen 

 
Wethouder Klomps zegt toe M7 mee te nemen in het project ‘Duidelijke Taal’.   
 
Toezeggingen wethouder Klomps: 

- M7 meenemen in het project ‘Duidelijke Taal’ 
- Vóór de begrotingsbehandeling brede informatieve commissie over afval o.a. over 

afvalstoffenheffing 
 

ChristenUnie-SGP houdt M7 aan.  
 
Stemverklaring 
A4 Maarssen 2000 stemt tegen. 
A5 VVD en GroenLinks steunen het amendement niet omdat dekking wordt gezocht in een ander 
programma en ten koste gaat van andere zaken die de fractie erg belangrijk  vindt. 
 
Stemming 
 
Streekbelangen Amendement 1 – Ambitieniveaus wordt verworpen met 4 stemmen voor 
(Streekbelangen, Het Vechtse Verbond) en 29 stemmen (overige fracties) tegen.  
 
Streekbelangen Amendement 2 – “Van het gas af” wordt verworpen met 13 stemmen voor (Lokaal 
Liberaal, Streekbelangen, PVV en Het Vechtse Verbond) en 20 stemmen (overige fracties) tegen. 
  
PVV Amendement 3 – Amendement Voorbereidingskosten inburgeringswet wordt verworpen met 10 
stemmen voor (Lokaal Liberaal, PVV, Het Vechtse Verbond) en 23 stemmen tegen (overige fracties). 
 
GroenLinks Amendement 4. Ontkoppelen wijken van het gas wordt met 19 stemmen voor (VVD, 
GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP) en 14 stemmen (overige fracties) tegen aangenomen. 
   
ChristenUnie-SGP Amendement 5  Mantelzorgcompliment en taakstelling Programma Fysiek wordt 
verworpen met 5 stemmen voor (ChristenUnie-SGP, Maarsen 2000, PVV, Het Vechtse Verbond) en 
28 stemmen (overige fracties) tegen.  
 
Stemverklaring over geamendeerde kadernota 
Het Vechtse Verbond is zeer teleurgesteld en stemt tegen. 
Streekbelangen stelt dat M2 veranderd moet worden in een amendement. De voorzitter stelt M2 als 
motie is ingediend en gaat M2 als motie in stemming brengen.  
ChristenUnie-SGP stemt tegen om een signaal te geven dat men het mantelzorgcompliment 
belangrijk vindt. 
Maarssen 2000 stemt tegen in verband met de maatregel op de mantelzorgwaardering. 
 
Stemming over Geamendeerde kadernota 
De kadernota wordt met 17 stemmen voor (VVD, GroenLinks, CDA, PvdA) en 16 stemmen tegen 
(overige fracties) aangenomen.  
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Stemverklaring over moties 
M1 CDA stemt voor, dit is een 1e stap in toegankelijk maken besluitvorming, na half jaar evalueren. 
Maarsen 2000 stemt tegen, gehoord gehandicaptenplatform. 
PvdA M1 is een eerste stap, bij M6 is  budget niet gedekt. 
ChristenUnie-SGP stemt tegen. 
Lokaal Liberaal stemt tegen. 
M4 PvdA stemt hiermee in. 
 
Stemming 
VVD, PvdA en Streekbelangen  Motie 1 – Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met 
een auditieve beperking wordt met 20 stemmen voor (VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, 
Streekbelangen) en 13 stemmen tegen (overige fracties) aangenomen. 
 
Streekbelangen Motie 2 – “Investering gemeentelijke gebouwen/verduurzaming gebouwen wordt met 
14 stemmen voor (Lokaal Liberaal, Streekbelmagen, Maarssen 2000, PVV, Het Vechtse Verbond) en 
19 stemmen tegen (overige fracties) verworpen. 
 
Streekbelangen Motie 3 – “Klimaat-adaptieve maatregelen” wordt met 13 stemmen voor (Lokaal 
Liberaal, Streekbelangen, PVV, Het Vechtse Verbond) en 20 stemmen tegen (overige fracties) 
verworpen. 
 
Streekbelangen Motie 4 – “Toetsingscriteria” wordt unaniem aangenomen. 
  
ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond, PVV Motie 5 – “Mantelzorgwaardering” 
wordt (verzoek van ChristenUnie-SGP om hoofdelijke stemming) met 16 stemmen vóór (Druppers, 
Van Maanen, Van Vliet, Kox, Roetman, Habes, Bonhof Verwaaijen  Ubaghs, Tijdgat, Frank van 
Liempdt, Ronald van Liempdt, Roos,  Helling, De Ronde, Hoek) en 17 stemmen tegen ( Schumacher, 
Verstoep, Van de Wal, Swerts, Gemke, Toonen, Nederend. De Vries, Beekman, Van Nieuwenhoven, 
Schoevaars, Wissenborn, Bredt, Overbeek, Teunen, Van Lindenberg, Van Rossum) verworpen.   
 
ChristenUnie-SGP, Lokaal Liberaal Motie 6 – “Transcripties van commissie- en raadsvergaderingen” 
wordt met 13 stemmen voor (Lokaal Liberaal, ChristenUnie-SGP, Maarssen 2000, PVV, Het Vechtse 
Verbond) en 20 stemmen tegen (overige fracties) verworpen. 
 
PVV Motie 8 –  “Gelijke Monniken Gelijke Kappen” wordt met 4 stemmen voor (Streekbelangen, 
PVV) en 29 stemmen tegen (overige fracties) verworpen. 
 
PVV Motie 9 –  “Groene Daken” coaches wordt met 1 stem voor (PVV) en 32 stemmen tegen 
(overige fracties) verworpen. 
 
Lokaal Liberaal Motie 10 –  Mantelzorg compliment wordt met 14 stemmen voor (Lokaal Liberaal, 
Streekbelangen, Maarsen 2000, PVV, Het Vechtse Verbond)  en 19 stemmen tegen (overige fracties) 
verworpen. 
 
7.      Meicirculaire gemeentefonds 2019 
 
Het Vechtse Verbond stemt ermee in dit punt als hamerstuk te behandelen.  
 
Wordt conform vastgesteld. 
 



 

Pagina 9 van 9 
 

De bodes worden bedankt voor hun inzet en goede verzorging bij de commissie- en 
raadsvergaderingen.  
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23:15 uur. 
 
1 oktober 2019 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
JW, 10-7-2019 
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