Besluitenlijst raadsvergadering van 17 december 2019, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig
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De leden
VVD

Yvonne van Mastrigt
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PvdA
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Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt,
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Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher,
Ed Theunen en Gertjan Verstoep
Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en
Pim van Rossum
Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet
Els Swerts, Joseph Toonen en Douwe van der Wal
Ike Roetman en Frans de Ronde
Riëtte Habes
Wim Ubaghs
Mieke Hoek

Wethouders
VVD
CDA
PvdA

Jeroen Willem Klomps
Hetty Veneklaas
Maarten van Dijk

Lokaal Liberaal
GroenLinks
CDA

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de
agenda.

2.

Spreekrecht inwoners.
Jos van Nieuwenhoven, voorzitter Stichting 4 en 5 mei Maarssen-Tienhoven,
Sarah van Lindenberg-Hess, lid Comité 4 mei Loenen aan de Vecht, en Pim van Rossum,
voorzitter Oranjevereniging Loenen aan de Vecht, verlaten de vergaderzaal in verband met hun
betrokkenheid bij de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in 2020 en zullen niet deelnemen
aan eventuele beraadslaging.
a. Renie Vis-de Ceuninck van Capelle, voorzitter Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht, spreekt in
over de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid in 2020. Zij vraagt de raad het college
opdracht te geven om het toegezegde bedrag te heroverwegen, ruimhartig te zijn en een
bedrag van
€ 20.000,-- beschikbaar te stellen.
Lokaal Liberaal vraagt om een memo van het college met een toelichting en een stand van
zaken en deze in de commissie van januari te bespreken.
Burgemeester zegt toe de raad een memo te sturen en het presidium te vragen deze te
agenderen voor de vergadering van de commissie Bestuur en Financiën van 14 januari 2020.
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b. Rob Overbeek spreekt in namens de Stichting 4/5 mei Maarssen/Tienhoven over de
financiering van de viering van 75 jaar bevrijding in Stichtse Vecht. Hij doet een klemmend
beroep op de raad om hiervoor extra financiële middelen beschikbaar te stellen.
c. Niek de la Haije spreekt in namens de Oranjevereniging Breukelen over de herdenking en
viering van 75 jaar vrijheid. Hij ondersteunt de woorden van
Renie Vis-de Ceuninck van Capelle en vraagt de raad haar verzoek in te willigen.
Jos van Nieuwenhoven, Sarah van Lindenberg-Hess en Pim van Rossum komen de
vergaderzaal weer binnen.
d. Gerard Kool spreekt in namens de Stichting Huurderbelang Kockengen, over de aanvulling
op de actualisatie van de Woonvisie. Hij houdt een pleidooi voor een dak boven ieders hoofd.
Toezegging burgemeester:
De raad een memo sturen met een toelichting en stand van zaken met betrekking tot de
financiering van de viering van 75 jaar bevrijding in 2020 en het presidium vragen deze te
agenderen voor de vergadering van de commissie Bestuur en Financiën van 14 januari 2020.
3.

Vaststellen van de agenda.
a. ChristenUnie-SGP vraagt agendapunt 19, wijziging Algemene Plaatselijke Verordening als
laatste te behandelen. De overige bespreekpunten zijn interessanter voor het publiek en de
luisteraars.
De raad stemt daarmee in.
b. PvdA meldt dat de door hen, samen met Maarssen 2000, aangekondigde motie –
Hazeslinger supermarkt en parkeergarage niet wordt ingediend. De motie wordt door beide
fracties aangehouden tot een later moment.
c. Lokaal Liberaal wil bij hamerstuk 13, dekkingsvoorstel jeugdhulp en Wmo-begeleiding, een
stemverklaring afleggen.
Met inachtneming van bovenstaande aanpassing is de agenda gewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van
12 en 19 november 2019.
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
Er zijn geen vragen ingediend.

6.

Ingekomen stukken en mededelingen.
a. ChristenUnie-SGP vraagt de brieven (lijst november) A-20 van een inwoner over suggesties
inzake afhandeling meldingen en A-22 van een inwoner over klimaatneutraal 2030 in Stichtse
Vecht te verplaatsen naar de B-categorie, ter kennisname en behandeling door het college
van B&W. De raad stemt daarmee in.
b. Streekbelangen vraagt, naar aanleiding van brief B-01 (lijst december) van een inwoner over
de watertoren in Breukelen, een toelichting van het college, onderbouwd met argumenten,
waarom dit wel of niet een collegebevoegdheid is.
Wethouder Van Dijk antwoordt dat in de RIB van deze week een toelichting wordt gegeven.
c. Lokaal Liberaal vraagt brief A-14 (lijst november) van de bewoners van de Kleizuwe over de
verkeerssituatie nabij de Kleizuwe in Vreeland ook naar de B-categorie (ter kennisname en
behandeling door het college van B&W) te verplaatsen. De raad stemt daarmee in.
d. Over brief B-03 van december van de Buren van de Zuilense Ring over het ontbreken van
vertegenwoordiging namens Stichtse Vecht bij overleg Trajectaanpak Zuilense Ring, vraagt
Lokaal Liberaal aan het college waarom er niemand van het college aanwezig is geweest op
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de bijeenkomst van 3 december jl. op het provinciehuis en zal er in de toekomst wel iemand
van het college aanwezig zijn om de inwoners van Stichtse Vecht daar ter plaatse te
vertegenwoordigen.
Burgemeester zal deze vraag als technische vraag opnemen en schriftelijk beantwoorden.
Het antwoord zal naar de hele raad worden gestuurd.
e. Lokaal Liberaal vraagt het antwoord op brief B-02 van december van een inwoner over
transparantie en publicatie van WOB verzoeken naar de hele raad te sturen.
Burgemeester zegt toe dat te zullen doen.
VVD doet een oproep aan de raad om alle vragen en opmerkingen over de lijst van ingekomen
stukken van te voren naar de griffie te sturen zodat het voor de raadsleden en zeker ook voor de
luisteraars thuis duidelijker is waar het over gaat.
Burgemeester meldt dat dit al een werkafspraak met de raad is. Zij brengt deze in herinnering en
ondersteunt daarmee de oproep van de VVD.
Toezeggingen burgemeester:
1. de brieven A-14, A-20 en A-22 van november verplaatsen naar de B-categorie, ter
kennisname en behandeling door het college van B&W;
2. de vraag waarom het college niet aanwezig is geweest bij een bijeenkomst over de
Trajectaanpak voor de Zuilense Ring als technische vraag opnemen en het schriftelijke
antwoord naar de hele raad sturen;
3. het antwoord op brief B-02 van december van een inwoner over transparantie en publicatie
van WOB verzoeken naar de hele raad sturen.
6a. Benoeming lid Rekenkamercommissie.
Martijn Bakker is bij acclamatie benoemd en hij legt in handen van de burgemeester de
verklaring en belofte af.
Hamerstukken
7.

Bestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis.
Conform vastgesteld.

8.

Postzegelbestemmingsplan Herenweg 10a in Maarssen.
Conform vastgesteld.

9.

Bestemmingsplan Breukelerwaard 2 in Breukelen.
Conform vastgesteld.

10. Verlengen looptijd Landschapsontwikkelingsplannen.
Conform vastgesteld.
11. Technische aanpassing Wmo-verordening.
Conform vastgesteld.
12. Begrotingswijziging 2019-2 GGD regio Utrecht.
Conform vastgesteld.
13. Dekkingsvoorstel jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
Stemverklaring van Lokaal Liberaal:
De fractie begrijpt de noodzaak van dit voorstel en alles afwegende stemt de fractie in met het
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voorstel, maar roept het college nadrukkelijk op om met name de € 25.000,-- die gereserveerd is
voor de berichtenbox echt in 2021 in te zetten omdat de fractie belang hecht aan digitale
connectie tussen burger en overheid.
Sarah van Lindenberg-Hess vermeld voor de volledigheid dat zij in de commissievergadering
niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging.
Conform vastgesteld.
14. Belastingverordeningen 2020.
Conform vastgesteld.
15. Septembercirculaire.
Conform vastgesteld.
16. Rekenkamerrapport “Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente
Stichtse Vecht”.
Conform vastgesteld.
17. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP).
Conform vastgesteld.
18. Coördinatiebesluit Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen.
Conform vastgesteld.
Bespreekstukken
20. Gebiedsplan Zuilense Vecht.
Douwe van der Wal verlaat de vergaderzaal in verband met de betrokkenheid van zijn vrouw bij
Wereldkidz.
De fracties vragen om meerdere varianten in een mix voor woningbouw om keuzes te kunnen
maken. Wellicht kan het sportlint efficiënter en goedkoper. Ook voor het sportlint worden
meerdere varianten gevraagd om keuzes te kunnen maken.
Waarom wordt er alleen met het bestuur van de Christelijke scholen gesproken en niet met het
bestuur van Wereldkidz? Gevraagd wordt in contact te treden met alle scholen in Maarssen-dorp
voordat de raad een definitief besluit hierover neemt.
Wethouder Veneklaas antwoordt dat 30% sociale woningbouw het uitgangspunt is. Er zijn geen
definitieve bedragen bekend voor het sportfonds. Geld wat overblijft gaat in dat sportfonds.
Na de tweede termijn antwoordt wethouder Veneklaas dat met de onderwijsbesturen
procesafspraken zijn gemaakt en dat het college met varianten komt voor de keuzes qua
woningen. Hiervoor verwijst zij naar haar toezeggingen in de commissievergadering.
Stemverklaring:
Het Vechtse Verbond vindt het treurig dat er nog niets terecht is gekomen van de gesprekken
met de schoolbesturen. De fractie stemt met een bezwaard gemoed in met het voorstel.
Het gebiedsplan is unaniem vastgesteld.
Douwe van der Wal komt de vergaderzaal weer binnen.

Pagina 4 van 7

21. Coördinatiebesluit Hazeslinger in Breukelen en Stedenbouwkundig kader Aldi.
VVD en Lokaal Liberaal zullen niet instemmen met het coördinatiebesluit. De Hazeslinger
verdient echter wel een opknapbeurt. Daar is geld voor gereserveerd. Het college wordt
gevraagd daar snel mee te beginnen.
PvdA geeft aan verdeeld te zullen stemmen.
CDA wil de Aldi graag behouden voor Breukelen, maar niet met dit plan. Zal niet instemmen met
het coördinatiebesluit.
Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond zijn ook tegen de plannen.
Streekbelangen gaat niet akkoord met een verdriedubbeling van de Aldi. Vraagt het college voor
de oplossing van het parkeerprobleem, de doorstroming en de bereikbaarheid eerst onderzoek
te doen naar de mogelijkheden voor een rondweg en een extra ontsluiting.
ChristenUnie-SGP en GroenLinks zijn voorstander van het plan.
Stemverklaringen:
Rick Nederend vindt het zonde om deze ontwikkeling in de knop te breken en zal voor het
voorstel stemmen.
Gertjan Verstoep ziet teveel bezwaren en zal tegen het voorstel stemmen.
Het coördinatiebesluit is verworpen met 9 stemmen vóór en 24 stemmen tegen. (Vóór: Rick
Nederend van de fractie van de VVD, Joseph Toonen en Els Swerts van de fractie van de PvdA,
ChristenUnie-SGP en Albert Gemke, Annet Schoevaars, Tjeerd Schuhmacher en Ed Theunen
van de fractie van GroenLinks. Tegen: de fracties van Lokaal Liberaal, Streekbelangen, CDA,
Pauline Bredt-Aler, Rianne Beekman, Jos van Nieuwenhoven, Arjan Wisseborn en
Babet de Vries van de VVD, de fractie van de PVV, Douwe van der Wal van de fractie van de
PvdA, de fractie van Maarssen 2000, Gertjan Verstoep van de fractie van GroenLinks en de
fractie van Het Vechtse Verbond.)
22. Aanvulling actualisatie Woonvisie.
Streekbelangen zal het aangekondigde amendement over het percentage middenhuur niet
indienen gelet op hetgeen in de commissie is gezegd.
Streekbelangen dient amendement – Projectenlijst, in met als dictum:
Besluit
Project nummer 12, tennislocatie Breukelen aan de projectenlijst toe te voegen.
VVD dient amendement – Toevoeging aan projectenlijst Actualisatie Woonvisie, in met als
dictum:
Besluit dat,
de projectenlijst wordt aangevuld met:
i. Gebied Planetenbaan/Kwadrant.
CDA vraagt nog meer kaders mee te geven aan de doelgroepenverordening. Nu het
coördinatiebesluit voor de Hazeslinger niet is vastgesteld kan deze van de projectenlijst af.
Burgemeester antwoordt namens het college dat de Hazeslinger nu inderdaad van de
projectenlijst af kan.
GroenLinks vraagt in het kader van de controlerende rol van de raad om 2 x per jaar een
rapportage in de commissie te bespreken over de voortgang van de hoeveelheid nieuwe
woningen, transformaties, etc.
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Het Vechtse Verbond vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan
Garsten Noord in Nigtevecht.
VVD merkt op, middels een punt van orde, dat deze vraag buiten de orde van dit agendapunt
valt.
Het Vechtse Verbond zal de vraag via de griffie indienen, maar niet als beleidsvraag (artikel 41),
omdat dan de beantwoording lang op zich laat wachten.
Burgemeester zegt toe dit als technische vraag te zullen behandelen.
Wethouder Veneklaas antwoordt dat de raad 2 x per jaar op de hoogte wordt gehouden van de
voortgang van de woningbouwopgave via de reguliere p&c cyclus, te weten in de berap en de
jaarrekening.
Na de tweede termijn ontraadt zij het amendement van Streekbelangen. Voor het risico dat door
Streekbelangen wordt gesignaleerd zijn in de Woonvisie voldoende instrumenten opgenomen
om dat op te vangen.
Stemverklaring amendement Streekbelangen:
Streekbelangen handhaaft het amendement ondanks de duidelijke toelichting van de wethouder,
omdat de door de wethouder voorgestelde bypass tot vertraging zal leiden.
Het amendement van Streekbelangen is verworpen met 4 stemmen vóór en 29 stemmen tegen.
(Vóór: de fracties van Streekbelangen en de PVV. Overige fracties tegen)
Stemverklaring amendement VVD:
Maarssen 2000 begrijpt de vrees van de VVD niet. Uit het onderzoek van Companen is
gebleken dat middenhuur een belangrijk onderdeel is van het plan. Zal daarom tegen stemmen.
Het amendement van de VVD is verworpen met 11 stemmen vóór en 22 stemmen tegen. (Vóór:
de fracties van Streekbelangen, VVD, PVV en Het Vechtse Verbond. Overige fracties tegen.)
Stemverklaring raadsbesluit:
Maarssen 2000 is blij dat de aanvulling op de actualisatie van de Woonvisie in een apart
addendum is opgenomen. De fractie zal vóór stemmen.
De aanvulling op de actualisatie van de Woonvisie is unaniem vastgesteld.
Toezeggingen burgemeester:
1. de vraag van Het Vechtse Verbond over de stand van zaken met betrekking tot het
bestemmingsplan Garsten Noord als technische vraag registreren; (is inmiddels beantwoord)
2. het project Hazeslinger kan van de projectenlijst afgehaald worden. Op basis van de
besluitvorming van vanavond over de Hazeslinger is hier geen grondslag meer voor.
Toezegging wethouder Veneklaas:
de raad 2 x per jaar op de hoogte houden van de voortgang van de woningbouwopgave via de
reguliere p&c cyclus, te weten in de berap en de jaarrekening.
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19. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
PVV dient een amendement in met als dictum:
Verzoekt
Het college om de zin op pagina 4, Artikel 2:1.1a Aanwijzing van het raadsvoorstel een drietal
punten toe te voegen:
3. “De burgemeester dient na het geven van een aanwijzing tot tijdelijke verboden van
alcoholhoudende drank per omgaande de raad te informeren.”
4. “De raad kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren en kan een specifieke locatie
aanwijzen.”
5. “De raad kan het verbod beperken tot de datum van een specifiek evenement en de dag
daarvoor of daarna.”
Het amendement is verworpen met 1 stem vóór en 32 stemmen tegen. (Vóór: de fractie van de
PVV. Overige fracties tegen.)
Stemverklaringen raadsbesluit:
Lokaal Liberaal zegt dat in de commissievergadering de burgemeester heeft aangegeven dat er
een regionaal sanctiebeleid komt. De fractie gaat er van uit dat dit sanctiebeleid ruim op tijd vóór
Koningsdag klaar is, zodat de burgemeester, als er iets gebeurt, kan sanctioneren.
Maarssen 2000 complimenteert de portefeuillehouder voor het goed luisteren naar de raad,
inwoners en horecaondernemers ten aanzien van de problemen rondom deze dagen.
De wijziging van de APV is met 32 stemmen vóór en 1 stem tegen vastgesteld. (Tegen: de
fractie van de PVV. Overige fracties vóór.)
Sluiting.
De burgemeester sluit het vergaderjaar af en staat stil bij de vele gebeurtenissen die dit jaar hebben
plaatsgevonden. Van de uitvaart van Marc Witteman tot de voordracht van de nieuwe burgemeester
Ap Reinders. In de tussentijd zijn er raadsleden getrouwd, teruggekomen van ziekte, er zijn
kleinkinderen geboren, een nieuwe baan, een nieuwe zaak en er zijn leden bij een andere fractie
aangesloten. Nieuwe en vertrokken wethouders en gemeentesecretaris. Zij wenst iedereen alle
goeds en dank voor de inzet.
Hierna sluit zij de vergadering om 22.05 uur.
28 januari 2020

Griffier

Voorzitter

MdJ,
18-12-2019
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