Besluitenlijst raadsvergadering van 1 oktober 2019, aanvang 19.30 uur en voortgezet op
2 oktober, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig
Voorzitter
Griffier
Raadsadviseur
De leden
VVD

Yvonne van Mastrigt
Jelle Hekman
Marijke de Jong

Streekbelangen
PvdA
ChristenUnie-SGP
Maarssen 2000
PVV
Het Vechtse Verbond

Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler (2 okt. vanaf 20.00
uur), Rick Nederend, Jos van Nieuwenhoven (1 okt. vanaf
21.50 uur), Babet de Vries en Arjan Wisseborn
Rein Bonhof (2 okt. vanaf 19.45 uur), Ron Druppers (1 okt.),
Suzanne Kox-Meijer, Frank van Liempdt,
Ronald van Liempdt, Hans van Maanen, Onno Tijdgat en
Bas Verwaaijen
Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher,
Ed Theunen en Gertjan Verstoep (1 okt.)
Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en
Pim van Rossum
Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet (1 okt.)
Maarten van Dijk, Els Swerts en Joseph Toonen
Ike Roetman en Frans de Ronde
Riëtte Habes
Wim Ubaghs
Mieke Hoek (2 okt.)

Wethouders
VVD
GroenLinks
CDA
PvdA

Jeroen Willem Klomps
Linda van Dort
Hetty Veneklaas (2 okt. vanaf 21.45 uur)
Maarten van Dijk

Afwezig
Lokaal Liberaal
GroenLinks
Streekbelangen
Het Vechtse Verbond

Ron Druppers (2 okt.)
Gertjan Verstoep (2 okt.)
Karin van Vliet (2 okt.)
Mieke Hoek (1 okt.)

Lokaal Liberaal

GroenLinks
CDA

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van
Britt Klomp en Merle Schweppe, de vertrekkende en nieuwe kinderburgemeester en een aantal
scholieren die hun maatschappelijke stage bij de gemeente hebben gelopen.

1a. Afscheid kinderburgemeester Britt Klomp en installatie nieuwe kinderburgemeester
Merle Schweppe.
De burgemeester bedankt Britt voor het werk dat zij afgelopen jaar heeft gedaan, Annet
Schoevaars spreekt een woord van dank namens de raad en Britt laat via een filmpje zien wat
zij zoal gedaan heeft voor de kinderen in Stichtse Vecht.
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Burgemeester neemt Merle de verklaring af en overhandigt haar de keten behorende bij het
kinderburgemeesterschap.
Schorsing van 19.45 tot 19.50 uur voor felicitaties.
2.

Spreekrecht inwoners.
a. de heer S. Vermeulen over CO² reductie;
b. de heer J. Beukeboom over de (on)mogelijkheden om op de plaats van de aanwezige stal op
zijn perceel in Vreeland zes ouderenwoningen te realiseren. De regelgeving van de provincie
is een struikelblok.
Streekbelangen vraagt de wethouder wat er nu gedaan wordt (daadkrachtig beleid) om
bouwen wel mogelijk te maken. Wordt er meegedacht over welke mogelijkheden er wel zijn.
Burgemeester stelt dat Streekbelangen dit thema breder wil oppakken met de vraag waarom
de gemeente geen ruimte biedt voor dergelijke initiatieven. Zij zal het verzoek aan het
presidium overbrengen om dit onderwerp te agenderen voor de commissie. De heer
Beukeboom zal dan voor deze commissievergadering worden uitgenodigd.
Wethouder Van Dort antwoordt dat met de heer Beukeboom is meegedacht. In dit geval dient
hij zich te houden aan provinciale regelgeving. De bestemming moet gewijzigd worden van
agrarisch naar wonen. Zij adviseert de heer Beukeboom zich tot de provincie te wenden.
c. de heer J. Calis spreekt in over de onwenselijke verkeerssituatie op de Bergseweg en Groot
Kantwijck in Vreeland door de zeer grote vrachtwagens met 9 tot 12 paarden van
polocentrum Van Zadelhoff.
Toezegging burgemeester:
Het presidium vragen om het mogelijk maken van kleinschalige, particuliere, bouwinitiatieven te
agenderen voor de commissie Fysiek Domein en de heer Beukeboom voor de betreffende
commissievergadering uitnodigen.

3.

Vaststellen van de agenda.
a. De voorzitter deelt mee dat de Bestuursrapportage 2019 (agendapunt 15) van bespreekstuk
gewijzigd kan worden in hamerstuk.
ChristenUnie-SGP meldt dat zij een stemverklaring willen afgeven.
b. Het protocol vermoedens van integriteitsschending politieke ambtsdragers (agendapunt 16)
kan ook gewijzigd worden van bespreekstuk in hamerstuk.
Lokaal Liberaal en PVV komen met een stemverklaring.
c. Lokaal Liberaal dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het offline halen van
de enquête swipocratie en verbeteringen aanbrengen in de vraagstelling.
De motie wordt als punt 20 aan de agenda toegevoegd.
d. Lokaal Liberaal vraagt de rechtspositionele regelingen voor de griffie eerst te bespreken in de
commissie. De voorzitter van de werkgeverscommissie, Babet de Vries geeft aan dat dit
voorstel in de werkgeverscommissie is besproken.
De voorzitter wijzigt dit voorstel, met instemming van de raad, van hamerstuk in
bespreekstuk.
Met inachtneming van deze aanpassingen is de agenda gewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 1 en 2 juli, 9 juli en
3 september 2019.
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.
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5.

Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
a. GroenLinks heeft vragen ingediend over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
Deze vragen zijn niet urgent en worden als artikel 41 vragen ingediend.
b. Lokaal Liberaal over swipocratie. Jongeren swipen een enquête over klimaat. De fractie vindt
de vragen niet objectief gesteld.
Wethouder Van Dort legt uit dat de enquête is bedoeld als platform voor jongeren om mee te
kunnen praten over het klimaat. De enquête staat bij 12 gemeenten, waaronder Stichtse
Vecht, online en data kunnen gedeeld worden. Als Stichtse Vecht een eigen enquête opstelt
met andere vragen dan kunnen antwoorden niet meer vergeleken worden.
VVD stelt middels een punt van orde voor om verdere discussie bij de behandeling van de
motie over dit onderwerp te voeren. Een meerderheid van de raad stemt daarmee in.
PVV heeft over dit onderwerp op 4 september schriftelijke vragen gesteld die nog niet zijn
beantwoord. Op één van de vragen wil de fractie vanavond antwoord en dat is: “Bent u
bereid deze feitenvrij ziekelijk indoctrinatie onmiddellijk te staken? Zo nee, waarom niet?”
Wethouder Van Dort antwoordt dat de raad dat beslist.

6.

Ingekomen stukken en mededelingen.
a. PvdA vraagt om de antwoorden op de brieven A-18 (van de heer Calis aan de burgemeester)
B-02 (van de Dorpsraad Loenersloot) en C-01 (zienswijze Toekomstvisie Scheendijk namens
118 eigenaren) naar de raad te sturen.
Burgemeester zegt toe een afschrift van de beantwoording van de brieven A-18 en B-02 naar
de raad te sturen. Brief C-01 wordt betrokken bij de behandeling van de Toekomstvisie
Scheendijk in de commissie Fysiek Domein van 15 oktober aanstaande.
b. Lokaal Liberaal vraagt om het antwoord op brief B-01 (verslag horecabeleidsvisie Maarssendorp) ook naar de raad te sturen.
Burgemeester zegt toe een afschrift van de antwoordbrief naar de raad te sturen.
Toezeggingen burgemeester:
1. van brief A-18 over de situatie en escalatie op de Bergseweg in Vreeland de
beantwoordingsbrief ter kennisname naar de raad sturen;
2. van brief B-02 over de provinciale plannen voor de N201 de beantwoordingsbrief ter
kennisname naar de raad sturen;
3. van brief B-01 over het verslag Horecabeleidsvisie Maarssen-dorp) de beantwoordingsbrief
ter kennisname naar de raad sturen.

Hamerstukken
7.

Jaarrekening 2018 Wereldkidz.
Conform vastgesteld.

8.

Begroting Wereldkidz 2019.
Conform vastgesteld.

9.

Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Plassenschap Loosdrecht.
Conform vastgesteld.

10. Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Conform vastgesteld.
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11. Inrichting nieuwe raadzaal met waardevolle symbolen.
Stemverklaring van Maarssen 2000. De fractie herkent zich niet in het voorstel waar het gaat
over de betrokkenheid van kunstenaars bij de invulling hiervan.
Maarssen 2000 stemt daarmee tegen het voorstel.
Conform vastgesteld.
15. Bestuursrapportage 2019.
Stemverklaring van ChristenUnie-SGP. De fractie heeft bij de behandeling in de commissie
mogelijk de indruk gewekt met een aantal moties en amendementen te komen. De inhoud van
de moties en amendementen liggen eigenlijk bezijden de inhoud van de Berap. Dat is niet de
bedoeling vanavond. De fractie stemt vóór de Bestuursrapportage.
Conform vastgesteld.
16. Protocol vermoedens van integriteitsschending politieke ambtsdragers.
Stemverklaring van Lokaal Liberaal. De fractie benadrukt het belang van dit protocol en hecht
veel waarde aan een integer bestuur. Is tevreden met de aanpassingen naar aanleiding van de
commissievergadering. Stemt vóór het protocol.
Stemverklaring PVV. De fractie vindt de wijziging dat alle politieke ambtsdragers worden
verplicht mee te werken aan onderzoek van geen waarde. Stemt vóór het protocol.
Conform vastgesteld.
Bespreekstukken
13. Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023.
GroenLinks dient, mede namens PvdA, PVV en Maarssen 2000 het amendement “prioriteit
eenzaamheid” in met als dictum:
Besluit:
De tabel met de Uitvoering speerpunten op pagina 43 van de Nota Positief Gezondheidsbeleid
Stichtse Vecht 2020-2023
Uitvoering speerpunten
Gezond gewicht
Middelengebruik
Mentale Gezondheid
Totaal

€30.000,€10.000,€10.000,€50.000,-

€30.000,€10.000,€10.000,€50.000,-

€30.000,€10.000,€10.000,€50.000

PM

€50.000,-

als volgt te wijzigen:
2020

Uitvoering speerpunten
Gezond gewicht
Middelengebruik
Mentale Gezondheid
Totaal

€20.000
€10.000,€20.000
€50.000,-

Specificatie per Speerpunt
Gezond Gewicht

-

2021
€20.000
€10.000,€20.000
€50.000,-

2022
€ 20.000
€10.000,€20.000
€50.000

2023
PM

€50.000,-

Investeren in zorgstructuur rondom inwoners met
ongezond gewicht In aansluiting op het nationaal sport- en
preventieakkoord daarnaast investeren in een lokale
uitwerking
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-

Middelengebruik

-

Mentale Gezondheid

-

Ondersteuning van maatschappelijke organisaties (o.a.
scholen) om voeding- en beweegbeleid vorm te geven
Faciliteren van wijkgerichte sport-en beweeginterventies
(€ 20.000)
Voorlichting en bewustwordingsacties (€ 5.000,-);
Ondersteunen van verenigingen en organisaties om
alcohol en roken terug te dringen (€2.500,-);
Investeren in onderzoek naar middelengebruik (€2.500,-).
Faciliteren bijeenkomsten (€1.250,- );
Communicatie: inspelen op landelijke en lokale
campagnes/ontwikkelingen (€1.250,-);
Voorlichting en bewustwordingsacties. (Scholen en
professionals tools bieden) (€2.500,-).
bestrijding van problematische eenzaamheid (11.250),
‘Lief en leedstraten’ (€ 3.750)

Dient vervolgens, mede namens de fracties van de PvdA, PVV en Maarssen de motie “plan van
aanpak eenzaamheid” in met als dictum:
Verzoekt het college:
• een subsidie aan te vragen bij ZonMW. Samen met de gereserveerde €15.000 bepaalt dit het
totale budget voor eenzaamheidsbestrijding;
• het Pact voor de Ouderenzorg namens de gemeente Stichtse vecht te ondertekenen en dit
netwerk te gebruiken om ervaringen uit te wisselen en ervan te leren;
• een Plan van aanpak Eenzaamheid te maken voor 2020 t/m 2023. Daarin:
o structureel aandacht besteden aan problematische eenzaamheid in alle contacten met
burgers waarvan we weten dat eenzaamheid een potentieel probleem is
(keukentafelgesprekken in het kader van WMO, contacten met langdurig
arbeidsongeschikten, nieuwkomers, mensen met ernstige schulden etc);
o een ‘toolkit’ benutten/ontwikkelen voor de contactambtenaren, waardoor gericht
geadviseerd kan worden over netwerkversterking, sociaal cognitieve trainingen, verwijzing
naar nulde of eerste lijnszorg, telefonische hulpnummers, maatschappelijk werk, etc.;
o nut en noodzaak onderzoeken van een signaalpunt eenzaamheid in aansluiting op
landelijke initiatieven;
o een deel van het budget te bestemmen voor ‘Lief en leedstraten’. De gedachten gaan als
start uit naar zo’n 20-25 straten (waarvan min.10 in Maarssenbroek) die €150 mogen
besteden per straat per jaar. Na te gaan of en hoe ‘Kom Erbij’ of wijkcommissies daarin een
rol kunnen spelen;
• dit plan van aanpak ter kennisgeving aan te bieden aan de raad voor 1-4-2020.
Schorsing van 21.30 tot 21.40 uur.
Wethouder Veneklaas meldt dat er na de commissievergadering geen inhoudelijke wijzigingen in
de nota zijn aangebracht. De aanpak van lief en leedstraten kan meegenomen worden bij de
aanpak van eenzaamheid. De motie wordt ontraden. Gaat te veel over de uitvoering. De
subsidie van ZonMW had vóór 12 september aangevraagd moeten worden. Het plan moet dan
vóór 8 oktober worden ingediend. Dat plan is er nog niet. Met dit voorstel worden de kaders
vastgesteld en daarna worden pas de uitvoeringsplannen geschreven. Op een later moment kan
dat nog overwogen worden. Zij zegt toe te zullen kijken wat de meerwaarde is van het
ondertekenen van het pact ouderenzorg, in het kader van de aanpak van de eenzaamheid. Het
uitvoeringsplan vóór 1 april 2020 ter kennisname aan de raad worden aangeboden.
Wat het amendement betreft houdt het college graag handelingsvrijheid om de middelen zo in te
zetten naar gelang de uitvoeringsprogramma’s daarom vragen. Het amendement wordt ook
ontraden.
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Jos van Nieuwenhoven komt de vergadering binnen.
GroenLinks wil het amendement in stemming brengen en trekt de motie in.
Stemverklaring
Lokaal Liberaal vindt met het afwachten van het plan van aanpak het amendement ontijdig en
zal daarom tegen het amendement stemmen.
Stemming
Het amendement is verworpen met 10 stemmen vóór en 22 stemmen tegen. (vóór: de fracties
van PVV, PvdA, Maarssen 2000 en GroenLinks. Overige fracties tegen.)
De nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023 is unaniem vastgesteld.
Toezeggingen wethouder Veneklaas:
1. bekijken wat de mogelijke meerwaarde is van het ondertekenen van het pact ouderenzorg, in
het kader van de aanpak van de eenzaamheid;
2. het uitvoeringsplan vóór 1 april 2020 ter kennisname van de raad brengen.
14. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken.
PVV dient de motie “Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater” in, met als dictum:
als blijkt dat na drie jaar onvoldoende inwoners gebruik hebben gemaakt van de vrijwillige
afkoppeling, het college te verzoeken met een voorstel te komen om de hemelwaterverordening
2016 in te trekken en te onderzoeken hoe de bewoners wel gemotiveerd kunnen worden om
vrijwillig aan de subsidieregeling mee te laten doen.
Lokaal Liberaal dient het amendement “Burenbonus” in, met als dictum:
Besluit: toe te voegen aan artikel 3.2 een nieuw lid b. en het bestaande lid b en c te hernoemen
naar c en d.
Oude tekst:
Artikel 3.2
Hoogte subsidie
De subsidie voor het aanleggen van een groen dak bedraagt:
a) van 6 t/m 100 m²: € 25,00 per m² aangelegd groen dak;
b) van 101 t/m 250 m²: € 20,00 per m² aangelegd groen dak, doch minimaal € 2.500,00;
c) > 250 m²: € 10,00 per m² aangelegd groen dak, doch minimaal € 5.000,00 en maximaal
€ 10.000,00.
Nieuwe tekst:
Artikel 3.2
Hoogte subsidie
De subsidie voor het aanleggen van een groen dak bedraagt:
a) van 6 t/m 100 m²: € 25,00 per m² aangelegd groen dak, en;
b) 10% bonus bovenop het subsidiebedrag als de subsidieaanvraag met 2 of meer
aaneengesloten daken wordt gedaan;
c) van 101 t/m 250 m²: € 20,00 per m² aangelegd groen dak, doch minimaal € 2.500,00;
d) > 250 m²: € 10,00 per m² aangelegd groen dak, doch minimaal € 5.000,00 en maximaal
€ 10.000,00.
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Stemverklaring amendement
CDA zal vóór het amendement stemmen dankzij de toelichting van Lokaal Liberaal.
Stemming
Het amendement “Burenbonus” is aangenomen met 27 stemmen vóór en 5 stemmen tegen.
(Tegen: de fractie van GroenLinks. Overige fracties vóór.)
Stemverklaring motie
VVD zal de motie steunen, ondanks het verhaal over de onderdanen.
Stemming
De motie “Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater” is aangenomen met 19 stemmen vóór
en 13 stemmen tegen. (Vóór: de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen, VVD, PVV en
Maarssen 2000. Overige fracties tegen.)
De geamendeerde subsidieregeling is unaniem vastgesteld.
19. Motie GroenLinks – Toekomst Schiphol.
GroenLinks dient de motie “Toekomst Schiphol” in met als dictum:
draagt het college op:
• om te bepleiten dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei van
Schiphol plaatsvindt;
• dit standpunt zowel in Stichtse Vecht uit te dragen als in alle relevante gremia (bijvoorbeeld;
het cluster groene hart en de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)) die met de
luchtvaart te maken hebben;
• tevens te pleiten voor afschaffing van de nachtvluchten;
• met andere partners uit de BRS te bekijken hoe het aantal korte vluchten beperkt kan worden
• om te promoten dat zo veel mogelijk afstanden tot 750 km per trein worden afgelegd in plaats
van met het vliegtuig.
Stemverklaringen
Maarssen 2000 vindt de motie sympathiek, is echter tegen een aantal onderdelen die naar de
mening van de fractie te ver gaan.
PvdA zal de motie steunen. Vindt het belangrijk om een signaal af te geven.
Streekbelangen zal de motie niet steunen. Het Rijk is met Schiphol in onderhandeling. Stichtse
Vecht gaat daar niet over.
Stemming
De motie is verworpen met 24 stemmen tegen en 8 stemmen vóór. (Vóór: de fracties van de
PvdA en GroenLinks. Overige fracties tegen.)
Gezien het tijdstip (22.35 uur) stelt de voorzitter voor de vergadering te schorsen tot morgenavond
19.30 uur. De raad stemt daarmee in.
Schorsing van 22.35 uur tot woensdag 2 oktober, 19.30 uur.
Heropening.
De voorzitter heropent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Van Vliet en de heren Druppers en
Verstoep afwezig zijn. Mevrouw Bredt-Aler en de heer Bonhof komen later. Mevrouw Hoek is
vanavond aanwezig.
Naar aanleiding van het verzoek van Lokaal Liberaal om de rechtspositionele regelingen van de
griffie van hamerstuk in bespreekstuk te wijzigen heeft overleg plaatsgevonden tussen de fractie en
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de voorzitter van de werkgeverscommissie, mevrouw De Vries. Enkele technische wijzigingen waren
niet doorgevoerd. Deze zijn nu aangepast.
De voorzitter vraagt Lokaal Liberaal of dit agendapunt nu alsnog als hamerstuk kan worden
afgedaan. Dat kan.
Hamerstuk
12. Rechtspositionele regelingen Griffie.
Conform vastgesteld.
Bespreekstukken
17. Startnotitie Regionale Energie Strategie U16.
Maarssen 2000 dient, mede namens Streekbelangen en VVD, amendement “Regionale
belanghebbenden” in, met als dictum:
besluit
1) aan paragraaf 2.4.3. punt 1 toe te voegen:
gesprekken met regionale belanghebbenden, zoals investerende partijen, milieu-, natuur- en
landschapsorganisaties, LTO en drinkwaterbedrijven.
2) Het college te verzoeken bij de regio te bevorderen dat voornoemde aanvulling in de tekst
van de startnotitie wordt opgenomen.
Rein Bonhof komt de vergadering binnen.
Maarssen 2000 dient, mede namens Streekbelangen en VVD, motie “Plan van Aanpak RES” in,
met als dictum:
besluit:
het college te verzoeken om het bedoelde Plan van Aanpak voor te leggen aan de Raad
alvorens hierover een besluit te nemen.
PVV dient de motie “Onderzoek rol kernenergie” in, met als dictum:
verzoekt
het college om in U16 verband te bewerkstelligen dat onderzoek wordt gedaan naar het
mogelijke aandeel van kernenergie in de energiemix van de U16 gemeenten waarbij alle
aspecten, dus ook de bijdrage in het behalen van de klimaatdoelen, in kaart worden gebracht.
Streekbelangen doet een oproep om het voorlezen van een dictum van een motie of
amendement niet binnen de spreektijd van 3 minuten te moeten doen. Vraagt zich af of dat wel
verstandig is.
GroenLinks trekt de aangekondigde motie “Lokaal Participatie(plan) RES” terug.
PvdA voegt daaraan toe dat zij de motie Participatieplan wil aanhouden om deze verder aan te
scherpen. Doel is hoe inwoners kunnen participeren in hetgeen de RES en de REP beogen.
Wethouder Van Dort antwoordt naar aanleiding van de motie “Onderzoek rol kernenergie” dat
alle opties, alle technische mogelijkheden worden onderzocht, ook de mogelijkheden van
golfkracht en kernenergie. Voor deze RES dient echter het bod aan de Minister over 1½ jaar
klaar te zijn. Hiervoor wordt uitgegaan van bewezen technieken, zoals zon- en windenergie.
Over 1½ jaar is er ruimte om te kijken naar andere vormen van energie. Wij blijven binnen de
wettelijke kaders en daarmee halen wij in 2030 een klimaatneutraal Stichtse Vecht. Wij doen niet
meer dan het Rijk vraagt.
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Schorsing van 21.40 tot 21.50 uur.
Tijdens de schorsing komt wethouder Veneklaas binnen.
PVV wijzigt het dictum van de motie in:
verzoekt
het college om in U16 verband te bewerkstelligen dat onderzoek wordt gedaan naar het
mogelijke aandeel van kernenergie realiseerbare alternatieve energiebronnen, waaronder
kernenergie, in de energiemix van de U16 gemeenten waarbij alle aspecten, dus ook de bijdrage
in het behalen van de klimaatdoelen, in kaart worden gebracht.
Stemverklaring
PvdA hecht er groot belang aan dat er naar alternatieven wordt gekeken. Kernenergie is echter
een landelijk belang met te veel risico’s. Zal daarom tegen deze motie stemmen.
Stemming
Het amendement “Regionale belanghebbenden” is unaniem aangenomen.
De startnotitie is met 22 stemmen vóór en 8 stemmen tegen vastgesteld. (Tegen: de fracties van
Lokaal Liberaal en PVV. Overige fracties vóór.)
Motie 1 “Onderzoek rol kernenergie” is met 23 stemmen vóór en 7 stemmen tegen aangenomen.
(Tegen: fracties PvdA en GroenLinks. Overige fracties vóór.)
Motie 2 “Plan van Aanpak RES” is unaniem aangenomen.
18. Beoordelingskader en uitgangspuntennotitie Ruimtelijk-economisch programma (REP).
Maarssen 2000 dient, mede namens Streekbelangen en VVD, amendement “Capaciteit
infrastructuurnetwerken” in, met als dictum:
besluit:
1) het concept beoordelingskader MIRT te wijzigen op blz. 4 onder subdoelen: I.p.v. “voldoende
capaciteit infrastructuurnetwerken:
“een op behoefte afgestemde capaciteit voor infrastructuurnetwerken”;
2) het college te verzoeken bij de regio te bevorderen dat voornoemde aanvulling in de tekst
van het concept beoordelingskader wordt opgenomen.
Maarssen 2000 dient mede namens Streekbelangen, GroenLinks en VVD, motie 1 “Vitaliteit
kleine kernen” in, met als dictum:
besluit:
het college te verzoeken om te bewerkstelligen dat aan het concept beoordelingskader MIRT
toegevoegd wordt: (Bv bij ‘verstedelijkingsopgave faciliteren”)
“De vitaliteit van kleine kernen behouden en versterken”.
Maarssen 2000 dient mede namens Streekbelangen, motie 2 “Voedselproductie” in, met als
dictum:
besluit:
het college te verzoeken te bewerkstelligen dat in het concept beoordelingskader en de
bouwsteen Groen
• behouden van voedselproductie voor mens en dier (agrarische bedrijven, tuinbouw etc.),
• ….en het veilig stellen van de voedselproductie voor mens en dier”
bovenstaande (cursieve) teksten worden opgenomen.
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Wethouder Klomps antwoordt dat hij de raad zal blijven informeren over de REP. Afgelopen
donderdag is een RIB special verzonden met daarin diverse data en besluitvormingsmomenten
voor de raden.
GroenLinks meldt dat zij motie 1 mede indienen.
Schorsing van 21.15 tot 21.20 uur.
Stemverklaringen
PvdA vindt de voedselvoorziening uiteraard belangrijk, maar deze is al veiliggesteld. Heeft ook
ongewenste neveneffecten. Zal tegen de motie stemmen.
GroenLinks is van mening dat de sector volop is beweging is, ook qua milieueffecten. Zal tegen
motie 2 stemmen.
Stemming
Het amendement “Capaciteit infrastructuurnetwerken” is unaniem aangenomen.
De uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader zijn unaniem vastgesteld.
Motie 1 “Vitaliteit kleine kernen” is unaniem aangenomen.
Motie 2 “Voedselproductie” is met 23 stemmen vóór en 7 stemmen tegen aangenomen. (Tegen:
de fracties van de PvdA en GroenLinks. Overige fracties vóór.)
20. Motie Lokaal Liberaal – Swipocratie.
Lokaal Liberaal dient de motie “offline halen swipocratie en verbeteringen vraagstelling
aanbrengen” in, met als dictum:
roept het college op:
dit initiatief even terug te trekken, de vragen te (laten) objectiveren en de enquête zodanig vorm
te geven dat alle inwoners van Stichtse Vecht (jong en oud) hun voorkeuren kenbaar kunnen
maken en vervolgens de vragenlijst in vernieuwde vorm ter hand te stellen aan het
fractievoorzittersoverleg voor goedkeuring.
Wethouder Van Dort legt uit dat de enquête in 12 gemeenten in de provincie Utrecht loopt. Dit is
een manier om met jongeren in contact te komen. De uitkomsten en meningen uit de enquête
worden gebruikt in discussies. De enquête is meer een middel om met elkaar in gesprek te gaan
dan een middel om een mening te meten.
Schorsing van 22.05 tot 22.10 uur.
Lokaal Liberaal wijzigt het dictum van de motie in:
roept het college op:
dit initiatief even terug te trekken, de vragen te (laten) objectiveren en de enquête zodanig vorm
te geven dat alle inwoners jongeren van Stichtse Vecht (jong en oud) hun voorkeuren kenbaar
kunnen maken en vervolgens de vragenlijst in vernieuwde vorm ter hand te stellen aan het
fractievoorzittersoverleg voor goedkeuring kennisgeving voor te leggen aan de raad.
Mevrouw Bredt-Aler verlaat de vergadering.
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Stemverklaring
Maarssen 2000 vindt de betrokkenheid van jeugd bij grote onderwerpen van groot belang, maar
is desondanks van mening dat de enquête teruggetrokken moet worden en zal de motie
steunen.
Stemming
De motie is aangenomen met 24 stemmen vóór en 6 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van
ChristenUnie-SGP en GroenLinks. Overige fracties vóór.)
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.
19 november 2019

Griffier

Voorzitter

MdJ,
8-10-2019
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