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Besluitenlijst raadsvergadering van 8 maart 2022, aanvang 19.30 uur, Koetshuis Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Marijke de Jong 
Raadsadviseur Jacqueline Willenborg 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 

Olaf Morel, Jos van Nieuwenhoven, Onno Tijdgat, Frank 
Venus en Bas Verwaaijen 

VVD Rianne Beekman, Pauline Aler (vanaf 19:48), Rick 
Nederend, Bas van Schaik en Babet de Vries 

GroenLinks Marja van Gaalen, Albert Gemke, 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 Sophia Jeddaoui, Els Swerts en Joseph Toonen 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
PVV     Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Tevens aanwezig 
Frank Halsema Gemeentesecretaris 
 
Wethouders 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
VVD Arjan Wisseborn 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig 
Lokaal Liberaal    Hans van Maanen 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afmelding is ontvangen van Hans 
van Maanen, Pauline Aler komt later.  
 
De voorzitter richt zich tot de raad i.v.m. de situatie in Oekraïne. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
a. De heer Dennis Tanis van Bouwbedrijf Deta over bezwaren tegen het voorgestelde concept 
     woonwagenstandplaatsenbeleid. 
b. Mevrouw Els Balzelmans namens collectief huiseigenaren Zwaluwpark over woonwijk in het  

Zwaluwpark. 
c.  De heer Carel Leuftink, voorzitter van de Skeelerclub Stichtse Vecht over de realisatie van  
     het Skeelercentrum Stichtse Vecht. 
d. De heer Cornel Kreuger, mede namens Ventwegbewoners, over het GRP 2022-2026. 
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3.     Vaststellen van de agenda. 
Verzoek van de PVV om agendapunt 13. Wijziging Gedragscode Integriteit 
volksvertegenwoordigers gemeente SV en agendapunt 15. Wijziging Reglement voor het 
fractievoorzittersoverleg SV te behandelen als bespreekstukken. De PVV zal op beide 
voorstellen een amendement indienen.  
De raad stemt hiermee in.  
 
Lokaal Liberaal verzoekt agendapunt 15. Wijziging Reglement voor het fractievoorzittersoverleg 
SV nu niet te behandelen maar met de raad in nieuwe samenstelling. 
De fracties stemmen hiermee in.  
Lokaal Liberaal wil punt 16. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) als Hamerstuk behandelen. 
Uit een rondje langs de fracties concludeert de voorzitter dat het punt als bespreekpunt blijft 
staan.  
 
Streekbelangen wil de motie vreemd aan de agenda M 18.1 Pre-mantelzorgwoningen  
aanhouden en eerst in de commissie bespreken.  
 
De PVV meldt dat als agendapunt 19 niet in openbaarheid wordt behandeld zij niet zullen  
deelnemen aan de besloten raadsvergadering over dit punt.  
 
Hiermee is de agenda gewijzigd vastgesteld. 
 

4.     Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 en 2 februari en 16  
        februari 2022. 

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

5.     Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
GroenLinks maakt zich grote zorgen over de stijgende energieprijzen en heeft hierover een  
viertal vragen: 

1. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de € 200,- die huishoudens met een 
laag inkomen krijgen. Wanneer wordt deze tegemoetkoming verstrekt ?  

2. Hoe denkt het college de doelgroep te bereiken die geen (bijstands)uitkering heeft, maar wel 
een laag inkomen conform de bedoeling van deze regeling ?     

3. Welke andere mogelijkheden ziet het College om op korte en wat langere termijn tegemoet te 
komen aan inwoners die door de hoge energieprijzen in directe financiële problemen dreigen 
te komen ?  

4. Spelen daarbij problemen met de uitvoerbaarheid, gezien de krapte binnen het 
ambtelijke apparaat en zo ja, hoe kunt u die opvangen?    

 
Wethouder Van Dijk zegt dat de ministerraad ermee heeft ingestemd het wetsvoorstel voor 
advies aan de Raad van State te zenden. Op dit moment is de definitieve regeling nog niet 
bekend. 
Intern brengen we – voor zover mogelijk -  alles gereed om de regeling na bekendmaking snel 
uit te kunnen voeren. 
Het is nog niet duidelijk wat deze doelgroep wordt, dit is afhankelijk van de inkomensgrens van 
de regeling. Een deel van de doelgroep is bekend via andere minimaregelingen (minimabeleid, 
zorgverzekering, u-pas). Verder wordt een communicatiecampagne opgezet om ook de andere 
inwoners voor wie dit bedoeld is te bereiken. 
Het Kabinet verlaagt in 2022 de energiebelasting. Een huishouden met een gemiddeld gas- en 
stroomverbruik betaalt hierdoor zo’n 400 euro minder belasting dan in 2021. Verder kan het 
college in dringende gevallen bijzondere bijstand verstrekken als dit nodig is om bijvoorbeeld 
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huisuitzetting te voorkomen. Verder heeft het college € 300.000 gekregen van het Rijk om 
verduurzamende maatregelen te treffen om energiearmoede tegen te gaan. Samen met het 
Team Duurzaamheid wordt hiervoor een plan gemaakt. Dit plan wordt ook afgestemd met 
woningcorporaties en andere ketenpartners. 
Afhankelijk van de regeling en de op te stellen beleidsregels kan dit meer capaciteit kosten 
(bijvoorbeeld minima/ bijzondere bijstand) en capaciteit backoffice bedrijfsvoering.  

 
6.    Ingekomen stukken en mededelingen. 

PvdA verzoekt de volgende stukken te verplaatsen naar de C-categorie: 
B-01 van februari; brief bewoner Bergseweg Vreeland over diverse zaken in Vreeland; 
B-04 van februari; brief Elvestia Vastgoed Beheer BV met betrekking tot een pand in Nieuwer ter  

        Aa; 
B-05 van februari van diverse bewoners Oud-Zuilen m.b.t. de kap van een leilinde. 
 
(de verzoeken t.a.v de stukken B-04 en B-05 worden gesteund door het CDA) 

 
        Samen Stichtse Vecht verzoekt stuk A-11 van februari, brief inwoner Breukelen m.b.t. de  
        Brooklyn Bridge te verplaatsen naar de C-categorie. 
 
Hamerstukken 

 
7.     Bestemmingsplan Rijksstraatweg 68 in Nieuwersluis. 

Conform vastgesteld. 
 

8.     Reconstructie Karel Doormanweg in Breukelen. 
Stemverklaringen 
Samen Stichtse Vecht stemt tegen omdat er sprake is van een niet onderbouwde verdubbeling 
van de kosten en het rioolplan integraal opgepakt moet worden.  
Het Vechtse Verbond stemt tegen omdat het onlogisch is dit werk nu uit te laten voeren. 
PVV zal tegen stemmen vanwege de genoemde redenen door Samen Stichtse Vecht.  
 
Het voorstel is met 3 stemmen tegen conform vastgesteld. 
 

9.     Zienswijze op kaderbrief GGD regio Utrecht 2023. 
Conform vastgesteld. 
 

10.   Vaststellen Jaarrekening 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Regionale Historisch  
        Centrum Vecht en Venen (RHCVV) door centrumgemeente 

Conform vastgesteld. 
 

11.   Vaststellen Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht 2022 en  
        Verordening op de commissies gemeente Stichtse Vecht 2022 

Stemverklaring 
GroenLinks heeft in de commissie al aangegeven dat het een gemiste kans is dat deze raad 
geen wijzigingsvoorstellen heeft gedaan. 
 
Conform vastgesteld. 
 

12.   Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Stichtse Vecht 2022. 
Conform vastgesteld. 
 
 
 



Pagina 4 van 6 
 

 

14.   Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Stichtse Vecht 2022. 
Stemverklaring 
PVV stemt tegen omdat het bedrag zo laag is dat de fractie er niets mee kan doen.  
 
Het voorstel is met 1 stem tegen conform vastgesteld. 
 

Bespreekstukken 
 
Bij dit agendapunt is de burgemeester portefeuillehouder dus Rob Roos neemt het voorzitterschap 
voor dit agendapunt waar.  
 
13.   Wijziging Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Stichtse Vecht. 
 
PVV dient een amendement in A 13.1 – Geschenken door brievenbus, met als dictum: 
Het voorgelegde besluit tot wijziging artikel 1.1 te hernummeren tot beslispunt 1. en  
toe te voegen beslispunt 2:   
2. Toe te voegen artikel 4.1 lid 6.  
6. Indien geschenken door de brievenbus van een raadslid worden gestopt wordt dit niet beschouwd 
als aanvaarding van dit geschenk door het desbetreffende raadslid en wordt dit onverwijld gemeld. 
 
Burgemeester Reinders zegt dat het voorstel erop is gericht om de gedragscode, die is vastgesteld 
op 26-9-2017, te wijzigen waarmee expliciet wordt vastgelegd dat de gedragscode ook voor 
commissieleden van toepassing is, wat reeds al het geval is. Er is niets tegen de aanscherping zoals 
verwoord in het amendement, hij laat het oordeel aan de raad.  
 
Stemverklaring 
GroenLinks vindt het amendement overbodig en stemt tegen.  
 
Stemming 
Het amendement A 13.1 – Geschenken door brievenbus, is met 27 stemmen voor en 5 stemmen 
tegen aangenomen (tegen GroenLinks, overige fracties voor (Lokaal Liberaal 8 stemmen).  
 
Stemming over het voorstel 
Stemverklaring 
Ongeacht de mening van de PVV over de gedragscode, de gedragscode is vastgesteld door de raad 
en geldt voor iedereen, heeft het dus geen zin om tegen te stemmen.  
  
Het voorstel is unaniem aangenomen (32 stemmen voor). 
 
16.    Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022-2026 
 
Wethouder Van Liempdt zegt in de commissie al een aantal toezeggingen te hebben gedaan, die 
herhaalt hij. Er wordt gewerkt aan uitvoering van deze toezeggingen. Men is bezig met 
vooronderzoek. Medio mei, begin juni wordt er meer duidelijkheid gegeven over de uitvoering. De 
beantwoording van vragen over de Karel Doormanweg stuurt hij toe aan de raadsleden. Ten aanzien 
van het verzoek van Samen Stichtse Vecht te onderzoeken of en hoe evt. gevolgschade c.q. de 
zorgplicht van de gemeente wordt geborgd in dit stuk of in regelgeving, zegt hij toe dat dit wordt 
onderzocht om aan de zorgen van Samen Stichtse Vecht tegemoet te komen. Gezien de technische 
staat en leeftijd van de riolering van de Karel Doormanweg is er geen noodzaak om het riool te 
vervangen op dit moment.  
In tweede termijn reageert wethouder Van Liempdt op de technische vragen over de Karel 
Doormanlaan.  
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Op verzoek van Samen Stichtse Vecht wordt de vergadering geschorst van 21:29 - 21:50 uur. 
 
Samen Stichtse Vecht zegt dat het antwoord van de wethouder over de Ventweg onduidelijk is wat 
betreft de termijn. Daarom dienen ChristenUnie-SGP, Streekbelangen, GroenLinks, VVD, CDA, Het 
Vechtse Verbond, PVV en Samen Stichtse Vecht een motie in M 16.1 - Gemeentelijk 
Rioleringsplan met als dictum: 
Overwegende dat: 

• Helderheid gewenst is over de concrete aanpak van de voortgang van de riolering Ventweg / 
Straatweg te Breukelen  

• Dat de beraadslaging in de raad van heden onvoldoende helderheid biedt over de vraag 
wanneer er aan inwoners concrete helderheid geboden kan worden over verbetering van de 
riolering ter plaatse 

Draagt het college op: 
1. Uiterlijk mei 2022 aan de raad helderheid te bieden over de concrete aanpak van de 

rioleringsherstelwerkzaamheden ter plaatse Ventweg / Straatweg te Breukelen 
 
Wethouder Van Liempdt zegt dat het college het dictum van de motie omarmd. Er is een 
vooronderzoek nodig, dat zal medio mei begin juni afgerond zijn, dan komt er duidelijkheid over de 
termijn van uitvoering. 
 
Stemming 
Stemverklaringen 
Lokaal Liberaal heeft de wethouder gehoord, er wordt in de motie herhaald wat er al is gezegd, 
fractie stemt in met de motie. 
PvdA steunt, gehoord de wethouder, de motie. 
 
De voorzitter concludeert dat de motie door de gehele raad wordt omarmd, de motie is unaniem 
aangenomen (32 stemmen voor).  
 
Stemming over het voorstel 
Het voorstel is met 29 stemmen voor en 3 stemmen tegen (tegen PVV, Het Vechts Verbond en 
Samen Stichtse Vecht, overige fracties voor) aangenomen.  
 
Toezegging wethouder Van Liempdt: binnen enkele weken antwoord geven op de vraag van 
Samen Stichtse Vecht of en hoe evt. gevolgschade c.q. de zorgplicht van de gemeente wordt 
geborgd. 
 
17.    Motie vreemd aan de agenda – Streekbelangen inzake wijziging bestemmingsplan    
         Skeelercentrum Breukelen. 
 
Streekbelangen dient, mede namens PVV, Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht en 
GroenLinks  motie M 17.1 in – Wijziging bestemmingsplan  Skeelercentrum Breukelen met als 
dictum: 
verzoekt het college: 

1. met de stichting actief overleg te gaan voeren; 
2. de benodigde wijziging in het vigerende bestemmingsplan 

voortvarend zelf ter hand te nemen en te wijzigen in permanent sport; 
3. de Raad over de voortgang van de realisatie van de skeelerbaan uiterlijk 

in mei 2022 verder te informeren; 
 



Pagina 6 van 6 
 

 

Wethouder Veneklaas steunt de motie wat betreft de punten 1 en 3. Voor de zomer zal er een 
voorstel komen met betrekking tot het gebouw. Punt 2 ligt lastig, het zou meer recht doen aan het 
initiatief als door initiatiefnemers de wijziging wordt aangevraagd, de capaciteit bij de gemeente is 
beperkt en woningbouw heeft momenteel prioriteit. Binnen de gemeente is ook geen budget 
gevonden dat richting de initiatiefnemer kan gaan. De raad heeft het budgetrecht, wellicht kan er ca. 
€ 15.000 worden gevonden.  
 
Op verzoek van Streekbelangen wordt geschorst van 22:30 – 22:41 uur.  
 
Streekbelangen meldt dat punt 2 van de motie als volgt is gewijzigd: 
M 17.1 Wijziging Bestemmingsplan Skeelercentrum Breukelen met als dictum: 
Verzoekt het college: 

1. met de stichting actief overleg te gaan voeren; 
2. gehoord de beraadslaging in de raad van 8 maart  het college op te dragen de benodigde 

financiering voor de wijziging van het bestemmingsplan te onderzoeken nadat duidelijk is 
geworden dat financiering niet gevonden kan worden via het sportakkoord en/of alternatieve 
financiering 

3. de Raad over de voortgang van de realisatie van de skeelerbaan uiterlijk in mei 2022 verder 
te informeren. 

 
ChristenUnie-SGP dient de motie mede in.  
 
Stemming 
Stemverklaringen 
Samen Stichtse Vecht roept het college op haar wil te tonen want de initiatiefnemers worden 
gevangen gehouden in het verwijzen naar elkaars budgetten. 
PvdA dient de motie mede in. 
CDA steunt de motie met het aangepaste dictum. 
Het Vechtse Verbond vindt de aanpassing van de motie een mooie tussenweg, er is ruimte gevonden 
verder onderzoek te doen naar wat haalbaar is, fractie steunt de motie.  
 
De motie M 17.1 Wijziging Bestemmingsplan Skeelercentrum Breukelen met het gewijzigde 
dictum is unaniem aangenomen (32 stemmen voor). 
 
19. Planetenbaan. 
 
De raad stemt ermee in om agendapunt 19. Planetenbaan in beslotenheid te behandelen. 
 
Hierna sluit de voorzitter de openbare vergadering om 22:53 uur en schorst de vergadering. 
 
 
17 mei 2022 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
JW, 
9-3-2022 
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