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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit
1. Vaststellen van de genoemde waardevolle symbolen en instemmen met de voorgestelde locatie 
van plaatsing:

Vlag: De Nederlandse vlag in de raadzaal, de gemeentelijke vlag buiten het Koetshuis. 
Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis. 
Artikel 1 Grondwet: prioriteit ligt bij de entree in het gemeentekantoor. Als er ruimte is in de raadzaal 
daar als een kunstobject. 
Koning of Koningspaar: in de raadzaal. 
Gemeentewapen: in Koetshuis en gemeentekantoor. 
De 12 kernen: in Koetshuis en gemeentekantoor. 

2. De werkgroep de opdracht geven dit nader uit te werken en met een eindvoorstel te komen. 

Samenvatting
De werkgroep inrichting nieuwe raadzaal doet een voorstel voor plaatsing van een aantal 
waardevolle symbolen in de nieuwe raadzaal en in het gemeentekantoor. 

Bijlagen
Geen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Inrichten van de nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
N.v.t.
Argumenten

Werkgroep inrichting nieuwe raadzaal
Voor de inrichting van de nieuwe raadzaal is eind 2018 een werkgroep ingesteld. In deze werkgroep 
hebben zitting de burgemeester (voorzitter), een aantal raads- en commissieleden (Rianne Beekman, 
Maarten van Dijk, Mieke Hoek, Suzanne Kox en Sjors Nagtegaal) en Jana Urbanova (projectleider).

Aanleiding voor het instellen van deze werkgroep zijn de in de raad van 29 mei 2018 aangehouden 
moties van:
1. PVV over de nationale en gemeentelijke vlag;
2. Streekbelangen, Maarssen 2000, PvdA en Het Vechtse Verbond over artikel 1 van de Grondwet;
3. VVD, Lokaal Liberaal, GroenLinks en CDA voor de realisatie van een visuele vertaling van de 

(grondwettelijke) beginselen (Nederlandse vlag, artikel 1 Grondwet en Koningshuis).

De werkgroep heeft op 7 november 2018 vergaderd en is daarbij tot een aantal bevindingen 
gekomen. De werkzaamheden hebben vervolgens van november tot maart stilgelegen in afwachting 
van definitieve besluitvorming van de raad over het Koetshuis. Het verslag van de werkgroep is wel 
ter kennis gebracht van de ambtelijke organisatie om te betrekken bij de herinrichting van de hal in 
het gemeentekantoor in Maarssen. 

Onderstaand de bevindingen van de werkgroep. 

Inventarisatie van de waardevolle symbolen.
Vlag: de nationale en gemeentelijke vlag. Niet de provinciale en Europese vlag. De regenboogvlag 
kan, bij een eventuele keuze voor een kunstwerk, een inspiratiebron zijn. 

Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: alleen van de twee in Stichtse Vecht Kroonbenoemde 
burgemeesters wordt een portret opgehangen. Dat kan in de foyer van het Koetshuis. 

Artikel 1 van de Grondwet: is een waardevol symbool. 

Bijbel of een andere religieuze uitingsvorm: gekozen wordt om dit niet te doen, vanwege 
scheiding van Kerk en Staat. 

Koning met of zonder Koningin: er is geen voorkeur voor alleen de Koning of het Koningspaar 
samen. Indien gekozen wordt voor een kunstzinnige vorm dan wordt gekozen voor de Koning alleen. 
Indien gekozen wordt voor een realistische weergave, zoals een foto, dan wordt gekozen voor het 
Koningspaar samen.

Gemeentewapen is een waardevol symbool. 

De 12 kernen: zijn een waardevol symbool. Dat geeft een saamhorigheidsgevoel weer, eenheid in 
verscheidenheid. 

De Vecht: is al in het gemeentewapen opgenomen. Hoeft niet apart als symbool aandacht te krijgen.

Waar worden de waardevolle symbolen geplaatst
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De werkgroep heeft besproken waar de waardevolle symbolen een plek moeten krijgen. In de 
raadzaal of in de publiekshal van het gemeentekantoor, of op beide locaties. 
Zij doet het volgende voorstel:

Vlag: De Nederlandse vlag in de raadzaal, de gemeentelijke vlag buiten het Koetshuis. 

Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis. 

Artikel 1 Grondwet: prioriteit ligt bij de entree in het gemeentekantoor. Als er ruimte is in de raadzaal 
daar als een kunstobject. 

Koning of Koningspaar: in de raadzaal. 

Gemeentewapen: in beide locaties. 

De 12 kernen: in beide locaties.

Vorm
Gezien de realisatie van de raadzaal in het Koetshuis wordt dat moment als een kans gezien om 
genoemde waardevolle symbolen op een kunstzinnige wijze in een fraaie vorm weer te geven. De 
historie van het gebied van Stichtse Vecht hoeft hiervoor niet persé de basis te vormen. Een aantal 
symbolen zoals de vlag en artikel 1 van de Grondwet zullen een statische vorm krijgen. Een ontwerp 
van de 12 kernen kan een dynamisch beeld zijn. De werkgroep richt zich op een moderne, op de 
toekomst gerichte, beeldtaal. De vormgeving voor de raadzaal mag niet “te druk” zijn. De symbolen 
kunnen zoveel als mogelijk gecombineerd worden. Wat de uitvoering betreft wordt de voorkeur 
gegeven aan jong talent/studenten van een kunstacademie. Dat zou kunnen in de vorm van een 
prijsvraag of als examenproject. 

Kanttekeningen
Zie onder het kopje financiën. 
Communicatie
Stukken worden in hetvbestuursinformatiesysteem gepubliceerd. Geen aparte communicatie.

Financiën, risico’s en indicatoren
Voor de realisatie van de genoemde waardevolle symbolen is geen budget beschikbaar. Er zal 
budget gezocht moeten worden. 

Vervolg
In de 1e helft van 2020 zal de werkgroep weer bij elkaar komen om de verdere uitwerking te 
bespreken.
De Griffier,

26 februari 2019
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Datum raadsvergadering

2 april 2019

Commissie

19 maart 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/19/154582-VB/19/94621

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van de griffier van 26 februari 2019;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 19 maart 2019;

Besluit

1. Vaststellen van de genoemde waardevolle symbolen en instemmen met de voorgestelde locatie 
van plaatsing:

Vlag: De Nederlandse vlag in de raadzaal, de gemeentelijke vlag buiten het Koetshuis. 
Portretten Kroonbenoemde burgemeesters: in de foyer van het Koetshuis. 
Artikel 1 Grondwet: prioriteit ligt bij de entree in het gemeentekantoor. Als er ruimte is in de raadzaal 
daar als een kunstobject. 
Koning of Koningspaar: in de raadzaal. 
Gemeentewapen: in Koetshuis en gemeentekantoor. 
De 12 kernen: in Koetshuis en gemeentekantoor. 

2. De werkgroep de opdracht geven dit nader uit te werken en met een eindvoorstel te komen. 

2 april 2019

Griffier Voorzitter
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