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Besluitenlijst raadsvergadering van 18 december 2018, 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 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 Maarten van Dijk, Els Swerts en Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Maarssen 2000 Riëtte Habes en Arjan Kroon 
PVV Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
Stichts Appèl Hans van Maanen 
 
Wethouders 
VVD Jeroen Willem Klomps 
GroenLinks Linda van Dort 
CDA Hetty Veneklaas 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Spreekrecht inwoners. 
a. Sander Jonker over recente gebeurtenissen in Stichtse Vecht; 
b. mr. J. van Vulpen, namens de heer Ammerlaan, over bestemmingsplan Zogweteringlaan 

ong. naast 2, etc. (agendapunt 16). 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
De voorzitter geeft een toelichting op de agenda. 
a. Streekbelangen vraagt met betrekking tot agendapunt 16 (bestemmingsplan Zogweteringlaan 

ong. naast 2, etc.) om een onafhankelijk onderzoek naar de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming in het college gedurende het gehele proces en in het kader van de 
gedragscode en vervolgens de behandeling te verdagen. 
 
Wethouder Klomps licht toe dat een verdaging vertraging zal opleveren en dus langer 
onduidelijkheid geeft. Verder zijn er geen consequenties. 
 
Agendapunt 16 wordt met 24 stemmen vóór en 9 stemmen tegen van de agenda afgehaald. 
(Tegen: de fracties van Stichts Appèl, PvdA en GroenLinks. Overige fracties vóór.) 
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Streekbelangen vraagt hoe de burgemeester de vraagstelling voor het onderzoek gaat 
formuleren. 
 
Burgemeester zal hiervoor op korte termijn een concept vraagstelling aan de 
fractievoorzitters sturen met verzoek digitaal te reageren. 
 

b. Het Vechtse Verbond kondigt een amendement aan bij agendapunt 18, de 
belastingverordeningen. 

 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 
Toezegging burgemeester: 
De fractievoorzitters op korte termijn schriftelijk een tekstvoorstel doen voor de vraagstelling voor 
een onafhankelijk onderzoek naar de zorgvuldigheid van de besluitvorming in het college over 
bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2 etc. gedurende het gehele proces en in het 
kader van de gedragscode. Verzoek aan de fractievoorzitters digitaal te reageren. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 13 en 20 november 2018. 
a. 13 november: 

Maarssen 2000 heeft verzocht om op pag. 7, motie 7 – Sturen op effecten 
programmabegroting, na het ontraden door wethouder Klomps, toe te voegen: Na interruptie 
van Maarssen 2000 geeft de wethouder aan te zullen kijken hoe hier invulling aan gegeven 
kan worden. 
Met inachtneming van deze wijziging wordt de besluitenlijst van 13 november vastgesteld. 

b. 20 november: 
deze besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 

Er zijn geen vragen ingediend. 
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

CDA vraagt naar de mening van het college over brief B11 van november 2018. Een brief van 
een inwoner van Boxtel met verzoek om op 5 mei, Bevrijdingsdag, naast de Nederlandse vlag 
ook de vlaggen van onze bevrijders uit te hangen. 
Burgemeester antwoordt dat het college hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. Na 
bespreking in het college zal het standpunt aan de raad worden teruggekoppeld. 
 
Maarssen 2000 en ChristenUnie-SGP vragen om een afschrift van de beantwoordingsbrief aan 
de schrijvers van de brieven: 
B13 van bewoners van het Zandpad over de fietsstraat, B14 van een inwoner van Stichtse 
Vecht over de transformatie in het sociaal domein en B15 van een inwoner van Stichtse Vecht 
betreffende een beroepschrift met betrekking tot handhaving Schulp. 
Na discussie worden de brieven naar het college verwezen, waarbij de eventuele 
beantwoordingsbrieven ter kennisname naar de raad worden gestuurd. 
 
Toezeggingen burgemeester: 
1. Standpunt college over brief B11 van november 2018 van een inwoner van Boxtel met 

verzoek om op 5 mei, Bevrijdingsdag, naast de Nederlandse vlag ook de vlaggen van onze 
bevrijders uit te hangen, terugkoppelen naar de raad. 

2. Van brief B15 betreffende een beroepschrift met betrekking tot handhaving Schulp zal de 
beantwoordingsbrief ter kennisname naar de raad worden gestuurd. 
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Toezegging Wethouder Klomps: 
Van brief B13 over de fietsstraat op het Zandpad zal de beantwoordingsbrief ter kennisname 
naar de raad worden gestuurd. 
 
Toezegging wethouder Veneklaas: 
Van brief B14 over de transformatie in het sociaal domein zal de beantwoordingsbrief ter 
kennisname naar de raad worden gestuurd. 
 

Hamerstukken 
 

7. Coördinatiebesluit voor te voeren planologisch juridische procedures Bisonspoor 332. 
Conform vastgesteld. 
 

8. Bestemmingsplan Boslaan 13 in Vreeland. 
Conform vastgesteld. 
 

9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Conform vastgesteld. 
 

10. Zienswijze op begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2019-1. 
Conform vastgesteld. 
 

11. Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. 
Conform vastgesteld. 
 

12. Evaluatie Kockengen Waterproof. 
Stemverklaring: 
Maarssen 2000 stemt in met het raadsvoorstel. Heeft zorgen over de 3,2 miljoen overschrijding. 
Vraagt de raad op de hoogte te houden over het verdere verloop van dit project. 
Conform vastgesteld. 
 

13. Protocol publiceren persoonsgegevens in het BIS. 
Conform vastgesteld. 
 

14. Experiment centraal tellen stemmen bij de verkiezingen in 2019. 
Conform vastgesteld. 
 

15. Vaststelling jaarverslag 2017 en meerjarenbegroting 2019-2021 Regionaal Historisch 
Centrum (RHCVV). 
Conform vastgesteld. 
 

Bespreekstukken 
 

16. Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2 – Gageldijk ter hoogte van nr. 119 in 
Maarssen. 
Is van de agenda afgevoerd. Zie agendapunt 3. 
 

17. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2018. 
PvdA dient, mede namens Streekbelangen en Maarssen 2000 een motie in: 
Motie Slim Vertrouwen 
Met als dictum: 
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Verzoekt het college om: 
1. Uitkeringsgerechtigden kort van tevoren een reminder (in welke vorm dan ook) te sturen om 

hen te herinneren aan hun afspraak bij de gemeente. 
2. Betrokken maatschappelijke organisaties te betrekken bij de teksten van alle standaard 

brieven die uitgaan naar uitkeringsgerechtigden. 
3. Te proberen onafhankelijke clientondersteuners altijd te betrekken bij dreigende of 

voorgenomen kortingen van 50-100%. 
4. Na te gaan op welke wijze de inzichten uit het bovengenoemde recente onderzoek en de 

uitvoeringsmethodiek van Assen overgenomen kunnen worden door Stichtse Vecht en 
hierover vóór 1 september 2019 met een terugkoppeling naar de raad te komen. 

5. De afstemmingsverordening in begrijpelijke taal op te nemen op de daarvoor geschikte plaats 
op de website van de gemeente. 

 
PvdA trekt, na reacties van verschillende partijen en de beantwoording van wethouder 
Veneklaas, de motie in en gaat akkoord met bespreking in de commissie Sociaal Domein. 
 
De afstemmingsverordening is met 33 stemmen vóór unaniem vastgesteld. 
 

18. Belastingverordeningen 2019. 
ChristenUnie-SGP dient een amendement in (Tarieventabel Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2019) met als dictum: 
In de Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019' hoofdstuk 5.3 de 
tekst: 
 
5.3 Voor het opgraven en herbegraven van één of twee stoffelijk overschot(ten) 

in hetzelfde graf (schudden) wordt geheven 
 

5.3.1 Indien het graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven € 2.695 
5.3.2 Indien het graf voor bepaalde tijd is uitgegeven € 970 

 
te vervangen door: 
 
5.3 Voor het opgraven en herbegraven van één of twee stoffelijk 

overschot(ten) in hetzelfde graf (schudden) wordt geheven 
 

€ 970 
 
Het Vechtse Verbond dient een amendement in (Geen verhoging kosten paspoort, ID-kaart 
of rijbewijs) met als dictum: 
1. punt 12. Reisdocumenten: Paspoort 

punt 12.1,  
van punt a , b en c de prijzen niet te verhogen maar te houden op respectievelijk € 65,30, 
€ 52,00 en € 52,00; 

2. punt 13. Reisdocumenten: Identiteitskaart 
punt 13.1 
van punt a en b prijzen niet te verhogen maar te houden op respectievelijk € 51,05 en 
€ 29,05; 

3. Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Punt 16.1 
het tarief niet te verhogen maar te houden op € 39,65. 

 
Maarssen 2000 heeft schriftelijk gevraagd om bij de volgende programmabegroting 2020 te 
komen met een meer inhoudelijke onderbouwing waar lokale heffingen op gebaseerd zijn en 
hoe die zijn samengesteld. In de ambtelijke beantwoording is dit toegezegd. De wethouder wordt 
gevraagd dit ook mondeling toe te zeggen. 
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Wethouder Klomps reageert positief op  het amendement van de ChristenUnie-SGP. 
Het amendement van Het Vechtse Verbond wordt ontraden. 
Hij bevestigt de schriftelijke toezegging over de inhoudelijke onderbouwing bij de 
programmabegroting 2020. 
 

Schorsing van 21.00 tot 21.15 uur. 
 
Het Vechtse Verbond trekt het amendement in en zal met een motie hierover terugkomen bij de 
behandeling van het minimabeleid. 
 
Het amendement van de ChristenUnie-SGP – Tarieventabel Verordening lijkbezorgingsrechten 
2019 is met 33 stemmen vóór unaniem aangenomen. 
 
De belastingverordeningen 2019 zijn met 33 stemmen vóór unaniem vastgesteld, met 
inachtneming van het aangenomen amendement. 
 
Toezegging wethouder Klomps: 
Bij de programmabegroting 2020 komen met een meer inhoudelijke onderbouwing waar lokale 
heffingen op gebaseerd zijn en hoe die zijn samengesteld. 
 

19. Integraal Veiligheidsplan (IVP). 
GroenLinks dient, mede namens PvdA en CDA amendement Buurt en Veiligheid in, met als 
dictum: 
Besluit: 
De volgende tekst toe te voegen op pagina 4 van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, 
onderdeel “Buurt en Veiligheid” onder het kopje “Hoe wordt dit bereikt?”: 
“In de jaarlijks uit te voeren veiligheidseffectrapportages wordt ook gerapporteerd over de 
veiligheidsbeleving op wijkniveau. Dit kan vervolgens leiden tot verbijzondering en aanscherping 
van veiligheids- en leefbaarheidsambities en -effecten voor specifieke wijken. Op deze manier 
kan de algemene veiligheidsambitie vertaald worden naar wijkgerichte ambities.” 
 
Burgemeester heeft in de commissie toezeggingen gedaan: 
1. de Veiligheidseffectrapportage aan te passen, zodat deze meer aansluit op het IVP en de 

gemeenteraad haar controlerende taak kan uitvoeren (ook regionale/landelijke gegevens 
opnemen); 

2. te onderzoeken hoe de softe informatie (veiligheidsbeleving) kan worden ontsloten naar de 
 raad 
3. te onderzoeken hoe voor de raad de ontwikkeling van het veiligheidsgevoel in een wijk 

inzichtelijk gemaakt kan worden na een incident. 
In het amendement wordt nu gevraagd dit op wijkniveau te doen. Zij raadt dit af. Zij wil wel 
onderzoeken hoe de veiligheidsbeleving meetbaar gemaakt kan worden en of dit op wijkniveau 
gerapporteerd kan worden. Dat brengt wel aanzienlijke kosten met zich mee. 
Zij doet een voorstel voor aanpassing van het amendement. 
 

Schorsing van 21.05 tot 21.45 uur. 
 
GroenLinks komt met een gewijzigd dictum: 
“De driejaarlijkse veiligheidseffectrapportage wordt zodanig aangepast dat er gegevens op wijk-
/kernniveau worden verkregen. Dit kan vervolgens leiden tot verbijzondering en aanscherping 
van veiligheids- en leefbaarheidsambities en -effecten voor specifieke wijken. Op deze manier 
kan de algemene veiligheidsambitie vertaald worden naar wijkgerichte ambities.” 
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Burgemeester zegt vervolgens toe in februari 2019 een Masterclass evenementen te 
organiseren waarvoor alle betrokkenen uitgenodigd worden. Deze Masterclass kan jaarlijks 
herhaald worden om iedereen weer op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen. 
 
Het gewijzigde amendement Buurt en Veiligheid wordt met 33 stemmen vóór unaniem 
aangenomen. 
 
Het geamendeerde Integraal Veiligheidsplan is met 33 stemmen vóór unaniem vastgesteld. 
 
Toezegging burgemeester: 
in februari 2019 een Masterclass evenementen organiseren waarvoor alle betrokkenen 
uitgenodigd worden. Deze Masterclass jaarlijks herhalen om iedereen weer op de hoogte te 
brengen van de nieuwste ontwikkelingen. 
 

20. Motie GroenLinks, PvdA en CDA – Verkennen logistieke hub Stichtse Vecht e.o. 
(overslagplaats voor goederen). 
GroenLinks dient mede namens PvdA, CDA, ChristenUnie-SGP en Het Vechtse Verbond de 
motie in, met als dictum: 
Verzoekt het college om: 
1. Eerst onder ondernemers een breed behoeften onderzoek te doen om een duidelijk beeld te 

krijgen van hun behoeften, en daarin ook de logistieke behoeften van bedrijfsleven voor alle 
kernen in Stichtse Vecht. 

2. Het doel hiervan is met deze input een verkenning te doen om de levensvatbaarheid van een 
logistieke hub/ slimme logistiek in Stichtse Vecht e.o. vast te kunnen stellen.  

3. De scope is regionaal (EBU, U10 en omliggende gemeenten), gericht op het bepalen van 
kansrijke scenario’s en focus op (lobby) landelijk opererende bedrijven. 

4. De kosten van de verkenning vast te stellen op 30.000 euro en maximaal 20.000 euro te 
dekken uit de programma’s Duurzaamheid, Verkeer en Economie en 10.000 euro uit 
subsidies/regelingen te onttrekken. 

5. Een uitgewerkt startnotitie van de logistieke verkenning voor 1 maart 2019 aan de raad voor 
te leggen (zie toelichting voor verwachtingen ten aanzien van de startnotitie) 

6. De uitkomsten van de verkenning voor 1 januari 2020 met de raad te delen. 
 
Maarssen 2000, PVV en Streekbelangen uiten hun zorgen over onder andere de financiën. 
 
VVD is van mening dat dit geen verplichting moet worden voor de ondernemers, maar op 
vrijwillige basis. Wil een ruim mandaat meegeven om dit te verkennen. Een startnotitie is te 
beperkt. 
 
Wethouder Van Dort ziet deze motie als een steun in de rug. 
 

Schorsing van 22.20 tot 22.30 uur. 
 
GroenLinks stelt een wijziging van de motie voor. Vraagt om nog een schorsing voor overleg. 
 

Schorsing van 22.35 tot 22.40 uur. 
 
GroenLinks komt met een gewijzigd dictum voor de punten 4 en 5: 
4.  Het budget van de verkenning vast te stellen op maximaal € 30.000,--, waarvan maximaal 

€ 20.000,-- te dekken via een voorstel van het college en € 10.000,-- door externe 
subsidies/regelingen te dekken. 

5. Verzoekt om een gefaseerde terugkoppeling van de voortgang naar de raad. 
De overige punten blijven ongewijzigd. 
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Stemverklaring: 
PVV is tegen de gewijzigde motie. Blijft een vrijbrief voor het uitgeven van € 30.000,-- en er 
wordt niet gesproken over het inzetten van een stagiair, wat kosten kan besparen. 
 
De gewijzigde motie is met 31 stemmen vóór en 2 stemmen tegen aangenomen. (Tegen: de 
fracties van de PVV en Stichts Appèl. Overige fracties vóór.) 
 

21. Motie Besteding rijksmiddelen voor kinderarmoede in Stichtse Vecht. 
PvdA dient, mede namens Maarssen 2000, de motie in met als dictum: 
Draagt het college op om 
1. In 2019 vanuit het budget voor minimabeleid (extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede) 

€ 25.000 toe te kennen aan de Stichting Leergeld.  
2. In 2019 extra inzet te plegen op meer concrete en ruimere communicatie aan de doelgroep 

over de mogelijkheden die Stichtse Vecht heeft voor kinderen uit gezinnen met de laagste 
inkomens met als doel het bereik van bestaande kinderregelingen te vergroten en de daarin 
de mogelijkheden van St. Leergeld vanaf het nieuwe schooljaar mee te nemen. 

3. Stichting Leergeld vanaf 2020 een jaarlijks subsidieverzoek te laten indienen. 
4. Vanaf 2020 binnen het nieuwe minimabeleid een Kindpakket in uitvoering te hebben waarbij 

recht wordt gedaan aan het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG. 
5. De Raad vóór de zomer van 2019 te rapporteren m.b.t. de inzet van de extra communicatie 

over de kindregelingen die deze gemeente kent. 
6. In de monitor Sociaal Domein cijfers op te nemen waaruit een stijgend gebruik van de 

afzonderlijke kindregelingen zou moeten blijken (dus inclusief een 0-meting). 
 
VVD stelt een wijziging van punt 3 voor. Ruimhartig omgaan met subsidie. Kanttekening hierbij 
is dat de stichting nog opgericht moet worden. 
 
ChristenUnie-SGP kan de punten 2, 5 en 6 steunen. Vraagt de overige punten te laten vervallen. 
 
Wethouder Veneklaas legt uit dat de voorbereidingen voor de oprichting van de Stichting 
Leergeld in volle gang zijn. Het is een aanvulling op het bestaande aanbod. Subsidie kan 
worden aangevraagd, maar kan niet uit het budget minimabeleid worden toegekend. Overigens 
moet de stichting eerst worden opgericht vóórdat subsidie aangevraagd kan worden. Zij ontraadt 
het financiële gedeelte van de motie. Punt 4 van de motie kan worden meegenomen in de 
besprekingen binnen het sociaal domein. De punten 5 en 6 kan zij overnemen. In het geheel 
wordt de motie ontraden. 
 

Schorsing van 23.10 tot 23.20 uur. 
 
PvdA schrapt de punten 1 en 3 uit de motie. Wil de punten 2, 4, 5 en 6 in stemming brengen. 
 
Wethouder Veneklaas kan de gewijzigde motie overnemen. 
 
Stemverklaring: 
ChristenUnie-SGP vraagt met betrekking tot de motie hier vooraf meer werk aan te besteden. 
Dat bespaart een dergelijke discussie en verwarring in de raad. 
 
Burgemeester biedt daarbij haar hulp aan. 
 
De gewijzigde motie is met 33 stemmen vóór unaniem aangenomen. 
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Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23.25 uur. 
 
 
29 januari 2019 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
19-12-2018 
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