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Gewijzigde Besluitenlijst raadsvergadering van 27 september 2022, aanvang 19.30 uur, 
Koetshuis Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Bianca Espeldoorn-Bloemendal 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 

Jos van Nieuwenhoven, Onno Tijdgat en Bas Verwaaijen 
VVD Mishael van Luipen, Rick Nederend, Bas van Schaik, 

Babet de Vries en Jeffrey van Vrouwerf 
D66     Peter van Dam, Lisanne Peelen, Mark Tasche en Rens Ulijn 
GroenLinks Mariët Brandts, Marja van Gaalen en Albert Gemke 
Streekbelangen    Chris Portengen, Jan van Sligtenhorst en 

Marieke Vis-Versloot 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Pim van Rossum-Rengelink en 

Marlous Scherpenzeel-van Schie 
PvdA Lukas Burgering en Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
SP Tineke de Vries 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
BVNL     Wim Ubaghs 
 
Wethouders 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
VVD Arjan Wisseborn 
D66 Dick Polman 
Streekbelangen Karin van Vliet 
 
Tevens aanwezig 
Gemeentesecretaris Martin Rommers 
 
Afwezig: 
Lokaal Liberaal    Frank Venus 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de afscheidnemende 
en nieuw te benoemen kinderburgemeesters en de te benoemen kinderadviseurs. Ook zijn 
gasten van de raad aanwezig na 2 jaar afwezigheid in verband met de coronamaatregelen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van Frank Venus. 
Middels een toespraak heet de burgemeester de raadsleden welkom na het zomerreces en blikt 
hij terug op het 1e halfjaar van deze raad, waaronder de inwerkperiode. Hij gaat in op de 
(landelijke) dossiers die er liggen en de taak om verbinding te blijven leggen met de 
samenleving. Hij wenst de raad een mooi, nieuw politiek seizoen toe. 
 

2. Afscheid huidige en installatie nieuwe kinderburgemeester. 
De burgemeester neemt, middels een toespraak, afscheid van Fien Sant de huidige 
kinderburgemeester waarin hij haar onder andere bedankt voor haar inzet en enthousiasme. 
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Hij neemt eveneens afscheid van de kinderadviseurs Isa van der Putte en Romaisa Achahbar, 
die vanavond niet aanwezig zijn. 
 
Fien Sant benoemt in haar toespraak de taken die zij afgelopen jaar heeft gedaan, waaronder 
het toespreken van de nieuwe raad bij de installatie en deelname aan de Swim to fight cancer. 
Zij wenst haar opvolgster Elis Yikilmaz en de twee kinderadviseurs Stella Peltason en 
Casimir van Asperen veel succes. 
 
De burgemeester spreekt Elis, Stella en Casimir toe en neemt hen de belofte af. Vervolgens 
draagt Fien de “ambtsketen” over aan Elis en hangt deze om haar nek, waarna Elis, Stella en 
Casimir de verklaring ondertekenen. 
 
Elis Yikilmaz geeft in een toespraak aan waarom zij kinderburgemeester wilde worden. 
Belangrijke thema’s vindt zij het dragen van vintage kleding, buiten spelen en dat buurten 
schoner worden. 
 

Schorsing van 19.55 tot 20.05 uur voor felicitaties en het maken van foto’s. 
 

3. Spreekrecht inwoners. 
a. Mevrouw Joke Boks spreekt in over het taxivervoer van schoolkinderen en deelt haar, 

negatieve, ervaringen als chauffeur. 
 

b. De heer Mohammed Ahmad spreekt in over de problemen met betrekking tot het 
leerlingenvervoer dit schooljaar en geeft een opsomming van de zeer slechte ervaringen met 
betrekking tot het vervoer van zijn zoon naar school in Zeist en hoe er met zijn klachten wordt 
omgegaan. 
 

c. Mevrouw Miranda Rozenboom spreekt ook in over het leerlingenvervoer. De zeer slechte 
ervaringen die zij heeft ervaren bij het vervoer van haar zoon naar school in Zeist en de voor 
haar zoon gevonden oplossing omdat hij inmiddels zelfstandig met het openbaar vervoer kan 
reizen. 

 
4. Vaststellen van de agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 28 juni en 5 
juli 2022. 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

6. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Riëtte Habes stelt diverse vragen over het leerlingenvervoer. 
 
Wethouder Van Vliet antwoordt dat er bij de start van dit schooljaar te weinig chauffeurs voor 
een aantal routes waren. Er is een landelijk chauffeurs tekort, ook in Stichtse Vecht. Hierover is 
contact met de vervoerder. Het college zet in op een vijftal maatregelen. Er is nog geen 
interbestuurlijk overleg met de gemeenten binnen het samenwerkingsverband (onder andere 
Woerden, Oudewater en Ronde Venen). Zij pakt dit wel op. Waar mogelijk is de gemeente met 
ouders in gesprek om de problemen via maatwerk op te lossen. 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Verwaaijen van Lokaal Liberaal heeft de wethouder 
aangegeven dat zij de raad binnen een maand zal informeren over een stappenplan met tijdlijn 
wanneer welke maatregelen genomen worden. 
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Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Habes van Samen Stichtse Vecht heeft de 
wethouder aangegeven dat een gesprek met alle betrokkenen, ouders en vervoerder in 
voorbereiding is. 
 

7. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De burgemeester meldt dat er verzoeken zijn ontvangen om onderstaande brieven van de B-
categorie (ter afdoening in handen van het college stellen) te verplaatsen naar de C-categorie 
(ter afdoening in handen van het college stellen, met een afschrift naar de raad): 
Lijst juni 2022: 
B-02 – dreigende stop Soco-aanZ (Lokaal Liberaal) 
B-03 – uithuiszetting in verband met oneigenlijk woongebruik (Lokaal Liberaal) 
Lijst augustus 2022 
B-01 – Actieplan Samen Schoon, Heel en Veilig Maarssenbroek (Lokaal Liberaal 
B-03 – zorg in Boomstede Maarssenbroek over verspreiding Japanse Duizendknoop 
(GroenLinks) 
Lijst September 2022 
B-01 – klacht aanleg regenboogpad (Lokaal Liberaal) 
B-02 – speeltoestellen Loenersloot (Lokaal Liberaal en GroenLinks). 
 

8. Benoeming en beëdiging commissieleden. 
De raad wordt gevraagd onderstaande personen te benoemen als commissielid van de 
gemeente Stichtse Vecht: 
Voor de fractie van D66:  mevrouw B. Kramer, wonende te Nieuwersluis 
Voor de fractie van de PvdA: de heer A.J.M. Kooij, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van BVNL:  de heer D. Bekkers, wonende te Nigtevecht 
 
De griffie heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. 
Bij acclamatie zijn bovengenoemde personen benoemd als commissielid. 
 
Hierna neemt de burgemeester de heer A.J.M. Kooij de eed af en mevrouw B. Kramer en de 
heer D. Bekkers de verklaring en belofte. 
 

Schorsing van 20.50 tot 21.00 uur voor felicitaties en foto’s. 
 

Bas Verwaaijen keert na de schorsing (nog) niet terug in de vergadering. 
 

Hamerstukken 
 

9. Gebiedsfonds Ruimtekwartier (Planetenbaan en Het Kwadrant) 
Conform vastgesteld. 
 

10. Verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 in Maarssenbroek. 
Conform vastgesteld. 
 

11. Aanbesteding accountant. 
Conform vastgesteld. 
 

12. Gemeentefonds Meicirculaire 2022. 
Conform vastgesteld. 
 

13. Vaststellen Reglement voor het Presidium Stichtse Vecht 2022. 
Conform vastgesteld. 
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14. Vaststellen Protocol publiceren persoonsgegevens op het Raadsinformatiesysteem 

gemeente Stichtse Vecht. 
Stemverklaring: 
Samen Stichtse Vecht zal tegen het voorstel stemmen omdat de gemeente de regeling ook 
andersom had kunnen inrichten. Dat is makkelijker voor de inwoners. 
 
Conform vastgesteld, met de aantekening dat Samen Stichtse Vecht tegen heeft gestemd. 
 

Bespreekstukken 
 

15. Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022. 
GroenLinks dient mede namens Samen Stichtse Vecht en PvdA amendement 15.1 
Adviesrecht – gebiedsontsluitingswegen in, met als dictum: 
Toe te voegen beslispunt 3a: 
3a. Ten behoeve van gebiedsontsluitingswegen de Advies-en participatielijst gemeenteraad 
Stichtse Vecht 2022 als volgt te wijzigen: 
i. Het opnemen van de zinsnede “In geval van onttrekking en/of verandering van een 

gebiedsontsluitingsweg” in de kolom Drempelwaarde adviesrecht van paragraaf 2.8 
(Infrastructuur); 

ii. Het toevoegen van de volgende definitie aan paragraaf 6.1 (Bijlage 1: Begrippen): “ 
Gebiedsontsluitingsweg: 
Een weg die primair bedoeld is om woon- en werkgebieden op een vlotte manier te 
ontsluiten, enkel zoals als GOW aangegeven op de kaart in hoofdstuk 6.4: bijlage 4: 
Gebiedsontsluitingswegen.”  

iii. Het toevoegen van de kaart Categoriseringsplan wegen Stichtse Vecht 2013 (nieuwe 
categorie) als paragraaf 6.4 bijlage 4: Gebiedsontsluitingswegen. 

 
Wethouder Polman antwoordt op vragen dat het adviesrecht pas ingaat als de Omgevingswet in 
werking treedt. Hij vindt het amendement een goede suggestie. Het college staat achter dit 
amendement. 
 
Stemming 
Amendement 15.1 Adviesrecht – gebiedsontsluitingswegen is met 31 stemmen vóór 
unaniem aangenomen. 
 

Bas Verwaaijen komt de vergadering binnen. 
 
Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022 
Stemverklaring: 
SP zal tegen stemmen omdat voorgesorteerd wordt op een wet die nog niet van kracht is. 
Hierdoor kunnen onomkeerbare, ongewenste, voorzieningen plaatsvinden. 
 
De advies- en participatielijst is met 30 stemmen vóór en 2 stemmen tegen vastgesteld. (Tegen: 
de fracties van BVNL en SP. Overige fracties vóór.) 
 

De burgemeester draagt de voorzittershamer over aan de waarnemend voorzitter Mieke Hoek, omdat 
agendapunt 16 onder zijn portefeuille valt. 
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16. Vaststellen Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022. 

BVNL dient amendement 16.1 – openbare notulen fractievoorzittersoverleg in, met als 
dictum: 
Artikel 7, lid 2, 
2. Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is geheim en wordt 

onder geheimhouding met de raads- en commissieleden gedeeld. 
te wijzigen in:  
2. Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is openbaar, wordt aan 

de fractievoorzitters en overige aanwezigen ter beschikking gesteld en daarnaast 
openbaar via het raadsinformatiesysteem gepubliceerd.  

 
Lokaal Liberaal dient, mede namens D66, amendement 16.2 – digitaal vergaderen 
fractievoorzittersoverleg in, met als dictum: 
Artikel 4 Tijd en plaats lid 2: 
- Het fractievoorzittersoverleg kan digitaal vergaderen en digitaal besluiten nemen. 
te vervangen door: 
- Het fractievoorzittersoverleg kan digitaal vergaderen. 
 
Burgemeester antwoordt dat wat amendement 16.1 betreft het fractievoorzittersoverleg een 
intern overleg betreft. Wellicht zijn er mogelijkheden om een deel van het verslag openbaar te 
verspreiden. Met betrekking tot amendement 16.2 geeft hij aan dat het fractievoorzittersoverleg 
wel besluiten neemt, bijvoorbeeld het vaststellen van het verslag. 
Hij laat het oordeel over de amendementen aan de raad. 
 
BVNL neemt de suggestie van Samen Stichtse Vecht over een aanpassing van het dictum van 
het amendement over en vraagt om schorsing. 
 

Schorsing van 21.35 tot 21.45 uur. 
 
BVNL wijzigt het dictum in: 
Artikel 7, lid 2, 
2. Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is geheim en wordt onder 

geheimhouding met de raads- en commissieleden gedeeld. 
te wijzigen in:  
2. Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is openbaar, maar er kan voor 
die onderdelen geheimhouding worden opgelegd waartoe in het fractievoorzittersoverleg wordt 
besloten. 
 
Stemming 
amendement 16.1 – openbare notulen fractievoorzittersoverleg 
Stemverklaring 
Samen Stichtse Vecht kan met deze aanpassing voor het amendement stemmen. 
 
Het amendement is verworpen met 29 stemmen tegen en 3 stemmen vóór. (Vóór: de fracties 
van BVNL, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht. Tegen: overige fracties.) 
 
amendement 16.2 – digitaal vergaderen fractievoorzittersoverleg 
Stemverklaring 
GroenLinks zal vóór het amendement stemmen. Blijft een semantische discussie. Doet niet af 
aan de feitelijke gang van zaken. 
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Het amendement is aangenomen met 30 stemmen vóór en 2 stemmen tegen. (Tegen: de 
fracties van BVNL en Samen Stichtse Vecht. Overige fracties vóór.) 
 
Het geamendeerde Reglement voor het fractievoorzittersoverleg is met 31 stemmen vóór en 
1 stem tegen vastgesteld. (Tegen: de fractie van BVNL. Overige fracties vóór.) 
 

De waarnemend voorzitter geeft de voorzittershamer terug aan de voorzitter. 
 

17. Bestuursrapportage 2022. 
BVNL geeft aan dat gestelde vragen over de Berap nog steeds niet zijn beantwoord. 
 
Samen Stichtse Vecht stemt in met de Berap 2022. Geeft het college mee om de afwijkingen 
van de opbrengsten en kosten met betrekking tot het omgekeerd inzamelen niet in de 
raadswerkgroep afval te melden, maar in de begroting zelf op te nemen. Het zijn wel politieke 
keuzes om af te wijken. Naast de financiële consequenties ook de impact van het omgekeerd 
inzamelen voor de inwoners hierbij meenemen. 
 
Wethouder Wisseborn gaat in op de diverse vragen en zal de suggestie van Samen Stichtse 
Vecht meenemen. 
 
BVNL is niet tevreden met het antwoord van wethouder Wisseborn en dient motie M 17 – motie 
van Treurnis inzake handelwijze wethouder Wisseborn in, met als dictum: 
besluit: 
middels deze motie haar grote teleurstelling en treurnis uit te spreken over de gang van zaken 
en van het college in het algemeen en wethouder Wisseborn in het bijzonder, verwacht dat zij in 
de toekomst alles in het werk stellen om de werkzaamheden van raadsleden op een zodanige 
wijze te kunnen verrichten dat een tijdige voorbereiding mogelijk is. 
 
Wethouder Wisseborn ontraadt de motie. 
 
Stemming 
motie M 17 – motie van Treurnis inzake handelwijze wethouder Wisseborn 
Stemverklaringen 
PvdA, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond zullen tegen de motie stemmen. 
 
De motie is verworpen met 32 stemmen tegen. 
Met de kanttekening dat de fractie van BVNL vóór de motie had willen stemmen. 
 
Bestuursrapportage 2022 
De bestuursrapportage 2022 is vastgesteld met 29 stemmen vóór en 3 stemmen tegen. (Tegen: 
de fracties van BVNL, Het Vechtse Verbond en de SP. Overige fracties vóór.) 
 

18. Motie vreemd aan de agenda – ChristenUnie-SGP en CDA – Zorgen over ons platteland. 
CDA dient, mede namens ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht, motie 18.1 – Zorgen 
over ons platteland in, met als dictum: 
draagt het college op:  
1. om op korte termijn gesprekken te organiseren met vertegenwoordigers van de agrarische 

sector en met agrarische ondernemers zelf om een goed inzicht te krijgen in hoe de 
ondernemers in Stichtse Vecht de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de 
toekomst voorzien, zodat zij zich gehoord voelen door hun lokaal bestuur; 

2. op basis van dit inzicht en bovenstaande punten gesprekken op provinciaal niveau te voeren 
om te komen tot haalbare en gedragen plannen voor het grondgebied van Stichtse Vecht en 
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de rest van de provincie. 
 
Wethouder Polman antwoordt dat het college zich aan landelijke en provinciale regelgeving 
houdt. Wat punt 2 van het dictum betreft is het de provincie die de plannen vaststelt. Stichtse 
Vecht gaat ook niet over de rest van de provincie. Er wordt al met de agrarische sector 
gesproken. Hij laat het oordeel over de motie aan de raad. 
 
CDA vraagt om schorsing voor het aanpassen van de motie. 
 

Schorsing van 23.05 tot 23.20 uur. 
 
CDA wijzigt, mede namens de overige indieners van de motie, het tweede gedachtestreepje 
onder “spreekt uit dat” in: een gebiedsgerichte aanpak belangrijk is met maatwerk per 
polder/gebied. 
Punt 2 van het dictum wordt gewijzigd in: 
2. op basis van dit inzicht gesprekken op provinciaal niveau te voeren met de intentie om te 

komen tot haalbare en gedragen plannen voor het grondgebied van Stichtse Vecht. 
 
Wethouder Polman geeft aan dat veel van zijn kanttekeningen met de wijziging van de motie zijn 
weggevallen. 
 
Stemming 
Stemverklaringen 
Lokaal Liberaal kan, na aanpassing van punt 2 van het dictum, de motie steunen. 
SP kan de motie steunen. 
GroenLinks vindt het belangrijk dat het gesprek met de boeren wordt aangegaan. Kan de motie 
steunen. 
D66 kan, gezien de aanpassingen, de motie steunen. 
Het Vechtse Verbond sluit zich aan bij de stemverklaringen van GroenLinks en D66. 
 
Motie 18.1 – Zorgen over ons platteland is aangenomen met 31 stemmen vóór en 1 stem 
tegen. (Tegen: de fractie van BVNL. Overige fracties vóór.) 
 

19. Motie vreemd aan de agenda – GroenLinks e.a. – Indicaties voor onbepaalde tijd. 
GroenLinks dient, mede namens Samen Stichtse Vecht, SP, D66, PvdA en 
Het Vechtse Verbond, motie 19.1 – mogelijkheid voor indicaties voor onbepaalde tijd Wet 
maatschappelijke ondersteuning in, met als dictum: 
roept het college op: 
1. het voorbeeld van de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam te volgen en indicaties 

voor onbepaalde tijd binnen de Wmo mogelijk te maken voor de voorzieningen waar dat nu 
nog niet mogelijk is, wanneer er sprake is van een levenslange beperking of aandoening en 
geen zicht op verbetering; 

2. de raad binnen een termijn van drie weken te informeren over de termijn waarbinnen 
uitvoering kan plaatsvinden en de raad hiervan op de hoogte te houden;  

 
Wethouder Polman antwoordt dat het college de motie overneemt. 
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Stemming 
Stemverklaring 
CDA kan met toelichting van de wethouder de motie steunen. 
 
Motie 19.1 – mogelijkheid voor indicaties voor onbepaalde tijd Wet maatschappelijke 
ondersteuning is met 32 stemmen vóór unaniem aangenomen. 
 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 23.55 uur. 
 
 
 
1 november 2022 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ 
28-9-2022 
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