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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de kijkers thuis.
Afmelding is ontvangen van Pim van Rossum en Ed Theunen. Jos van Nieuwenhoven komt wat
later.
Op de agenda stond aanvankelijk een kleine openingshandeling voor het officieel in gebruik
nemen van het Koetshuis als vergaderzaal voor de raad. Helaas kan dit ook nu weer niet
doorgaan, vanwege aanscherping van de coronamaatregelen.
De voorzitter wil toch een moment kort stilstaan bij het officieel in gebruik nemen van de
raadzaal en houdt een toespraak.
Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Stichtse Vecht en het in gebruik nemen van de
raadzaal ontvangen alle raads- en commissieleden, het college en de griffie een
herinneringsmunt. De voorzitter reikt de munt persoonlijk uit aan Mieke Hoek (nestor van de
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raad), Rob Roos (plaatsvervangend voorzitter van de raad) en Bas van Schaik (jongste
raadslid).
2.

Spreekrecht inwoners.
a. De heer Hattink spreekt in over de ontwikkelingen op de Loswal in Breukelen.
b. Mevrouw Verhagen spreekt in over de ontwikkelingen op de Loswal in Breukelen.
c. De heer Samir El Hafiani spreekt in namens Islamitisch Centrum Stichtse Vecht over de
Structuurvisie Zogwetering.
Toezegging voorzitter: het college zal reageren op alle punten uit de inspraak van de heer
Hattink.
De inspreekteksten worden gepubliceerd bij het agendapunt.

3.

Vaststellen van de agenda.
a. Op verzoek van de fractie PVV was agendapunt 11. ‘Vaststellen stedenbouwkundig plan,
ontwikkelstrategie en grondexploitatie woningbouwplan Haarrijnweg 5 in Maarssen’ als
bespreekonderwerp geagendeerd. N.a.v. een ontvangen advies heeft de fractie aangegeven
dat het alsnog een hamerstuk kan worden met stemverklaring.
b. Streekbelangen verzoekt de moties van agendapunt 12 vreemd aan de orde van de dag 12.1
‘Aanpassing APV en onttrekken van parkeerplaatsen aan de openbaarheid in geval er sprake
is van frequent overlast’ en 12.2 ‘Aanwijzingsbesluit verbod lachgas’ eerst in de commissie te
bespreken. Een meerderheid van de raad steunt dit verzoek.
c. ChristenUnie-SGP verzoekt de motie vreemd aan de orde van de dag van punt 14 Motie 14.1
Geen windmolens aan de gemeentegrens/grensgebieden gemeenten/buurgemeenten’ eerst
in de commissie te bespreken. Een meerderheid van de raad steunt dit verzoek.
Hiermee is de agenda gewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 15 en 28
september 2021.
Besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
Wim Ubaghs over het aantal te huisvesten statushouders.
Afgelopen donderdag viel in een artikel in de VAR te lezen dat het college heeft besloten om het
aantal te huisvesten statushouders te gaan verdubbelen: De PVV heeft al jaren ernstige
bezwaren tegen het voortrekken van statushouders ten koste van inwoners van Stichtse Vecht
die veelal jaren op de wachtlijst staan voor een woning. De PVV heeft hierover een viertal
vragen.
Wethouder Van Liempdt antwoordt dat het college niets heeft besloten, het gaat hier om een
taakstelling van het Rijk waarover de raad via een RIB is geïnformeerd. Overigens is de
wethouder van mening dat die taakstelling niet zal worden gehaald. Volgende week komt er een
RIB met de stand van zaken. Ook zal er met de gedeputeerde over dit onderwerp worden
gesproken.
Toezegging wethouder Van Liempdt: raad informeren over resultaat van het gesprek met de
gedeputeerde.

6.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Conform besloten.
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7a. Benoeming commissielid voor de VVD (M.V. van Luipen).
Bij acclamatie is Mishael van Luipen benoemd als commissielid voor de VVD.
Hierna neemt de burgemeester hem de verklaring en belofte af.
7b. Benoeming commissielid voor de VVD (J. van Vrouwerf).
Bij acclamatie is Jeffrey van Vrouwerf benoemd als commissielid voor de VVD.
Hierna neemt de burgemeester hem de eed af.
7c. Benoeming commissielid voor Lokaal Liberaal.
Bij acclamatie is Kenneth de Boer benoemd als commissielid voor Lokaal Liberaal.
Hierna neemt de burgemeester hem de verklaring en belofte af.
Schorsing van 20:25 tot 20:35 uur voor foto’s en felicitaties.
Hamerstukken
8.

Eerste wijzigingsverordening precariobelasting 2021.
Conform vastgesteld.

9.

Bestemmingsplan Mijndensedijk 45 in Nieuwersluis.
Conform vastgesteld.

11. Vaststellen stedenbouwkundig plan, ontwikkelstrategie en grondexploitatie
woningbouwplan Haarrijnweg 5 in Maarssen.
Stemverklaring
PVV had twijfels over de juridische houdbaarheid en heeft juridisch advies ingewonnen. Er is
geen eensluidend advies ontvangen, de fractie heeft geen argumenten om tegen het voorstel te
stemmen.
Conform vastgesteld.
Bespreekstukken
10. Structuurvisie Zogwetering.
Streekbelangen dient Motie M10.1 – ‘Tinyhouses – Zogwetering’ in met als dictum:
roept het college op:
1. te erkennen dat het huidige tempo waarin woningen worden gebouwd te laag is en daarom te
onderzoeken of er binnen het plan Zogwetering plaats kan worden geboden aan zogenaamde
(verplaatsbare) Tiny Houses op het weiland (schootsveld), waardoor een additionele hoeveelheid
duurzaam ontwikkelde woningen kan worden gerealiseerd. Om zo op de korte termijn extra woningen
op te leveren en op de lange termijn deze woonvorm als voorbeeld te laten dienen voor inpassing in
andere bouwplannen;
Wethouder Van Dijk zegt dat het college de motie ontraadt, het is geen oplossing voor het tekort aan
extra woningen op korte termijn, er moeten onderhandelingen worden gevoerd met de eigenaren, het
gaat om een gebied dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat waarvoor beperkingen gelden,
de kosten-batenanalyse is negatief.
Schorsing in verband met een technische storing van het stemsysteem van 21:20 - 21:35 uur.
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Er kan niet elektronisch worden gestemd. Er wordt mondeling per fractie gestemd.
Stemming over de motie
De motie M 10.1 van Streekbelangen – ‘Tinyhouses – Zogwetering’ is met 28 stemmen tegen en 3
stemmen voor verworpen (Voor: Streekbelangen, overige fracties tegen).
Stemming over de Structuurvisie Zogwetering
Stemverklaring
PVV: ondanks het feit dat de fractie tegen het opleggen van geheimhouding op de stukken is en op
dat aspect tegen zou willen stemmen stemt de fractie voor.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen (31 stemmen voor).
13. Motie 13.1 GroenLinks – Opvang vluchtelingen in Stichtse Vecht.
Bij dit agendapunt is de burgemeester portefeuillehouder dus Rob Roos neemt het voorzitterschap
voor dit agendapunt waar.
GroenLinks dient mede namens PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP, Motie M13.1 – ‘Opvang
vluchtelingen en Stichtse Vecht’ in met als dictum:
draagt het college op:
1. om zeer spoedig een overzicht met haalbare locaties voor noodopvang aan de raad voor te
leggen;
Burgemeester Reinders zegt dat het college de motie ontraadt, verwezen wordt naar RIB 69 van 28
oktober jl., op dit moment hebben wij geen locaties in ons bezit die voor noodopvang in aanmerking
komen, gezien de eisen die het COA stelt.
Schorsing op verzoek van GroenLinks van 22:34-22:36 uur.
GroenLinks zegt dat zij, op voorstel van Streekbelangen, de motie aanpassen, de 4e bullit onder
constaterende dat wordt geschrapt, het dictum blijft hetzelfde:
• naast noodopvang, de gemeente Stichtse Vecht kan meewerken aan structurele opvang van
asielzoekers en statushouders;
De PVV heeft er problemen mee dat hen geen gelegenheid is gegeven voor een 2e termijn.
Stemming
Stemverklaringen
Samen Stichtse Vecht zal tegen stemmen. Men wordt tegen elkaar weggezet als humaan of
inhumaan, de woorden van de portefeuillehouder zijn duidelijk, het vertrouwen in het college dat zij
met een voorstel komt als de vraag voorligt is helder, het lijkt een motie over de ruggen van mensen,
symboolpolitiek.
Lokaal Liberaal zal tegen stemmen, gehoord hebbende de portefeuillehouder, de vraag die niet
voorligt en het feit dat er noodopvang en geen crisisopvang in de motie staat.
Streekbelangen zal, ondanks dat het woord crisisopvang niet is opgenomen in de motie, wat zij wel
graag hadden willen zien, maar bullit 4 uit de motie is geschrapt, voor de motie stemmen.
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De aangepaste motie van GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP, – Opvang vluchtelingen
in Stichtse Vecht is met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen (Voor GroenLinks (4
stemmen), CDA (2 stemmen), Streekbelangen, PvdA, ChristenUnie-SGP, overige fracties tegen).
De heer Van Schaik heeft tegen gestemd. In het stemsysteem wordt twee keer de naam van
mevrouw Beekman weergegeven, een daarvan is de stem van de heer Van Schaik.
Rob Roos geeft de voorzittershamer weer terug aan de burgemeester.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22:45 uur.
21 december 2021
Griffier

Voorzitter

B. Espeldoorn-Bloemendal

drs. A.J.H.T.H. Reinders

JW,
3-11-2021
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