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Besluitenlijst raadsvergadering van 12 november 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, Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, 

Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt, 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 (vanaf 20.10 uur) 
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 Riëtte Habes 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig 
Lokaal Liberaal    Hans van Maanen 
PVV     Wim Ubaghs 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij deelt mee dat de heren 
Van Maanen en Ubaghs afwezig zijn en de heer Van Rossum later komt. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
De heer S. van der Spek spreekt in over de energietransitie in Stichtse Vecht en vraagt de raad 
om goed de tijd te nemen om te kijken of Stichtse Vecht wel op de goede weg is met 
zonnepanelen, windmolens en biomassacentrales. 
 
Burgemeester verwijst hem naar de commissiebehandeling over de Routekaart Klimaatneutraal 
in het eerste kwartaal van 2020. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Er zijn geen vragen ingediend. 
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5. Programmabegroting 2020. 
a. Eerste termijn fracties. 

De fracties geven hun visie op de programmabegroting voor 2020 en het beleid voor volgend 
jaar en dienen de volgende amendementen en moties in. 
 
Suzanne Kox-Meijer voert het woord namens Lokaal Liberaal. 
Lokaal Liberaal dient, mede namens Streekbelangen, amendement 6 in met als dictum: 
Amendement 6 – Ombuigen taakstellingen begeleiding op school en BSO plus 
Besluit: 
de volgende taakstellingen terug te draaien: 
1. individuele begeleiding op school (€ 50.000) 
2. verminderen aantal dagen BSOplus (€ 10.000) 
Dekking: 
de financiële consequenties naar aanleiding van de bovenstaande aanpassingen in de 
conceptbegroting 2020 te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2021 en het financiële 
effect voor 2020 opnemen in de bestuursrapportage 2020. 
 
Dient motie 2 in met als dictum: 
Motie 2 – Dag brandweervrijwilliger 
Draagt het college op: 
er voor te zorgdragen dat: 
1. de mogelijkheid aan huidige ambtenaren voorgelegd wordt om als brandweervrijwilliger 

beschikbaar te zijn; 
2. bij elke nieuwe ambtenaar de vraag wordt gesteld of hij/zij als brandweervrijwilliger wilt 

worden; 
3. ambtenaren die brandweervrijwilliger zijn te faciliteren zodat ze snel inzetbaar zijn bij een 

melding. 
Hierbij de VRU betrekken vanwege hun expertise. 
 
Dient, mede namens PvdA, VVD, GroenLinks en Het Vechtse Verbond, motie 3 in met als 
dictum: 
Motie 3 – Compensatieregeling verplicht eigen risico 2020 
Draagt het college op:  
1. bij de uitwerking van de compensatieregeling voor het verplicht eigen risico zo veel als 

mogelijk rekening te houden met inwoners op of rondom het bijstandsminimum, waarbij de 
nadruk ligt op inwoners met een bijstandsuitkering, alleen een AOW uitkering of een 
inkomen gelijk aan de bijstandsnorm; 

2. jaarlijks deze compensatie toe te kennen op basis van de hoogst mogelijke vergoeding, 
rekening houdend met het budget dat daarvoor mogelijk is binnen de begroting. 

 
Arjan Wisseborn voert het woord namens de VVD. 
VVD dient geen amendementen en/of moties in. Is mede-indiener van amendement 1 en 
motie 3. 
 

Pim van Rossum komt de vergaderzaal binnen. 
 
Rob Roos voert het woord namens Streekbelangen. 
Streekbelangen vraagt het college om een notitie, vóór de behandeling van de 
septembercirculaire, over wat voor gemeente Stichtse Vecht wil zijn als basis om benodigde 
keuzes te kunnen maken. 
Het aangekondigde amendement 2 – wijziging verlaging onderhoud wegen, wordt niet 
ingediend. Stelt vragen over het budget voor het onderhoud van de wegen. 
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Streekbelangen dient amendement 3 in met als dictum: 
Amendement 3 – Klimaatneutraal 2030 
Besluit: 
de tekst op pag. 22 onder ‘klimaat’, programma 4.3 Fysiek als volgt te stellen: 
De gemeente is klimaatneutraal en volgt daartoe het nog vast te stellen Rijksbeleid 
 
Dient, mede namens Lokaal Liberaal en de VVD, amendement 1 in met als dictum: 
Amendement 1 – Uitstel verduurzaming gebouwen 
Besluit: 
1. de investerinsplanning ad 2,4 milj euro, elk voor de jaren 2021 en 2022 uit de 

investeringsplanning (blz 93) te schrappen totdat de Raad heeft ingestemd met een 
uitgewerkt voorstel waarin ook de energiebesparing staat opgenomen en de mogelijkheid 
om de aanpassingen in het regulier onderhoud mee te nemen; 

2. een voorbereidingskrediet van 240.000 euro beschikbaar te stellen tbv het voornoemde  
bedoelde uitgewerkte voorstel; 

3. het voor 2020 begrote beschikbare bedrag pas beschikbaar te stellen na vaststelling door 
de Raad van het voornoemde onder 1) uitgewerkte voorstel. 

 
Dient amendement 4 in met als dictum: 
Amendement 4 - Woningaantallen 
Besluit: 
1. aan de tekst op pag 23 onder ‘wonen’ tussen te voegen als tweede bullit: 

“De planning omvatte voor 2019: 452 en voor 2020 omvat de planning: 529 woningen” 
2. in de jaarrekening 2019 het aantal feitelijk opgerichte woningen te vermelden. 
 
Dient amendement 5 in met als dictum: 
Amendement 5 – Waterrobuustheid 
Besluit: 
Aan de tekst op pag. 22 onder het tweede bullit aan het onderzoek naar droogte, hittestress 
en bodemdaling toe te voegen: 
“In 2020 gaan we op basis van stresstesten nader onderzoek doen naar oplossingen om de 
leefomgeving waterrobuust en hittebestendig te maken. Dit doen we samen met inwoners, 
bedrijven en waterschap. De resultaten nemen we mee in projecten en onderhoud.” 
 
Dient motie 1 in met als dictum: 
Motie 1 - Stikstof 
Roept het College op: 
A. te bezien of met de regiogemeenten eenheid van opvatting is te verkrijgen om:  

1. een met de ons omringende landen een vergelijkbare stikstof depositie norm te 
hanteren; 

2. tot dat moment de ruimere normering van de buurlanden te hanteren, gelet op de 
onevenredig economische gevolgen die thans optreden; 

B. met onze omliggende gemeenten en de Provincie Utrecht in gesprek te gaan met het doel 
gezamenlijk deze of een dergelijk vergelijkbare opvatting aan het Rijk kenbaar te maken. 

 
Albert Gemke voert het woord namens GroenLinks. 
GroenLinks dient geen amendementen en/of moties in. Is mede-indiener van motie 3. 
 
Ike Roetman voert het woord namens de ChristenUnie-SGP. 
ChristenUnie-SGP dient geen amendementen en/of moties in. Is mede-indiener van 
amendement 7. 
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Klaas Overbeek voert het woord namens het CDA. 
CDA dient, mede namens de ChristenUnie-SGP, PvdA, Streekbelangen en Het Vechtse 
Verbond, amendement 7 in met als dictum: 
Amendement 7 – Visie op kerkgebouwen 
Besluit: 
op pagina 37 onder het kopje cultuur toevoegen: 
Wij nemen het initiatief om in 2020 een subsidie te verwerven met als doel samen met 
betrokken partijen te werken aan het opstellen van een integrale visie op de kerkgebouwen, 
om de beeldbepalende kerkgebouwen als cultureel erfgoed te behouden en een nieuwe 
toekomst te geven. 
 
Riëtte Habes voert het woord namens Maarssen 2000. 
Maarssen 2000 is zeer teleurgesteld en voelt zich beschaamd over deze begroting. Dient 
geen amendementen en/of moties in. 
 
Els Swerts voert het woord namens de PvdA. 
PvdA dient, mede namens Het Vechtse Verbond, motie 4 in met als dictum: 
Motie 4 – Gelijke stagevergoeding MBO/HBO/WO 
Draagt het college op: 
1. de stagevergoeding voor alle stagiaires op €250,- per maand vast te stellen (uitgaande 

vaneen 36-urige werkweek); 
2. deze vergoeding te laten ingaan per 1 januari 2020 voor alle nieuwe stages en reeds 

lopende MBO stages (reeds lopende HBO en/of WO stages kunnen met de huidige 
bestaande vergoeding worden voorgezet. 

 
Mieke Hoek voert het woord namens Het Vechtse Verbond. 
Het Vechtse Verbond dient geen amendementen en moties in. Is mede-indiener van 
amendement 7 en de moties 3 en 4. 

 
b. Reactie college. 

Wethouder Klomps antwoordt dat met de verlaging van de storting in de voorziening wegen 
het onderhoud van de wegen in 2020 niet in gevaar komt. 
De door Streekbelangen gevraagde notitie over wie wij als Stichtse Vecht willen zijn dient wel 
een door partijen gedragen voorstel te zijn. Er wordt volop gewerkt aan de Omgevingsvisie. 
Een onderdeel daarvan is participatie. Deze notitie kan niet vóór december aan de raad 
worden aangeboden, wel vóór de behandeling van de Voorjaarsnota. 
Reactie op de ingediende amendementen en moties: 
Amendement 1: staat het college positief tegenover. 
Amendement 3: het college houdt vast aan de in het collegewerkprogramma opgenomen 
ambitie. 
Amendement 4: heeft het college geen probleem mee. 
Amendement 5: is een waardevolle aanvulling. Heeft het college geen bezwaar tegen. 
Amendement 6: adviseert het college niet over te nemen. 
Amendement 7: heeft het college geen probleem mee. 
Motie 1: is sympathiek, maar overbodig. 
Motie 2: is een goed initiatief. 
Motie 3: is eerder al toegezegd door wethouder Van Dijk. Is voor hem een steuntje in de rug. 
Motie 4: het college stelt voor het bedrag voor iedere stagiair gelijk te stellen op € 300,--. 
 
Toezegging wethouder Klomps: 
Vóór de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 de raad een notitie voorleggen over wat 
voor gemeente Stichtse Vecht wil zijn. 
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Schorsing van 21.25 tot 21.40 uur. 

 
c. Tweede termijn fracties. 

Het Vechtse Verbond vraagt het college om een overzicht van de projecten die door de 
uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid zijn uitgesteld. 
 
PvdA wijzigt het bedrag in motie 4 – gelijke stagevergoeding van € 250,-- naar € 300,--. 
 
Streekbelangen wijzigt de titel van amendement 1 – Uitstel verduurzaming gebouwen. Het 
woord “uitstel” wordt geschrapt. 
De fractie houdt motie 1 – stikstof, aan tot landelijke uitspraak bekend is. 
De fractie stelt vragen over de personele bezetting bij team ruimtelijke ontwikkeling, over de 
inzet van de Boa’s en de stikstofproblematiek. 
 
Lokaal Liberaal trekt amendement 6 – ombuigen taakstellingen begeleiding op school en 
BSO plus, in en vraagt deze te agenderen voor de commissievergadering. Wil de 
septembercirculaire afwachten. 

 
Reactie college. 
Wethouder Klomps zal het verzoek van Het Vechtse Verbond voor een overzicht van 
uitgestelde projecten schriftelijk beantwoorden. 
Naar de inzet van de Boa’s wordt jaarlijks gekeken, zowel voor ad-hoc werkzaamheden als 
op thema’s zoals ondermijning. Er is niet meer geld voor uitbreiding van de formatie bij team 
ruimtelijke ontwikkeling. Over de stikstofproblematiek wordt zoveel mogelijk informatie 
verstrekt. 

 
Toezegging wethouder Klomps: 
Een overzicht van uitgestelde projecten in verband met de stikstofuitspraak van de Raad van 
State naar de raad sturen. 

 
d. Stemming over amendementen en moties en vaststelling programmabegroting. 

Stemverklaring amendement 1: 
GroenLinks vertrouwt er op dat de uitgesproken ambities over verduurzaming in stand 
blijven. 
Amendement 1 – Verduurzaming gebouwen is unaniem aangenomen. 
 
Amendement 3 – Klimaatneutraal 2030 is met 17 stemmen tegen en 14 stemmen vóór 
verworpen. (Tegen: de fracties van het CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Overige fracties 
vóór.) 
 
Amendement 4 – Woningaantallen is unaniem aangenomen. 
 
Amendement 5 – Waterrobuustheid is unaniem aangenomen. 
 
Amendement 7 – Visie op kerkgebouwen is unaniem aangenomen. 
 
Motie 2 – Dag brandweervrijwilliger is unaniem aangenomen. 
 
Motie 3 – Compensatieregeling verplicht eigen risico 2020 is unaniem aangenomen. 
 
Motie 4 – Gelijke stagevergoeding MBO/HBO/WO is unaniem aangenomen. 
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Geamendeerde programmabegroting 2020 is met 30 stemmen vóór en 1 stem tegen 
vastgesteld. (Tegen: de fractie van Maarssen 2000. Overige fracties vóór.) 
 

Verklaring wethouder Van Dort. 
Wethouder Van Dort legt een verklaring af, waarin zij aangeeft per direct haar functie neer te leggen.  
Door diverse gebeurtenissen in het verleden voelt zij zich niet vrij om open te zijn over de motieven 
van haar vertrek. Daarover doet zij geen mededelingen. Ondanks deze gebeurtenissen kijkt zij 
overwegend positief terug op haar wethouderschap. 

 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur. 
 
 
 
19 november 2019 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
13-11-2019 
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