Besluitenlijst raadsvergadering van 22 maart 2022, aanvang 19.30 uur in Nyenrode Business
Universiteit in Breukelen.
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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de kijkers thuis. Hij
bedankt het bestuur van de universiteit voor het gastheerschap vanavond en bedankt hen
tevens voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

2.

Vaststellen van de agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3.

Uitspreken oordeel rechtmatigheid verkiezingen.
De voorzitter ligt toe dat op grond van artikel V4 Kieswet en artikel 8, lid 3, van het Reglement
van orde voor de raad de commissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit Rob Roos,
voorzitter, Pauline Aler, lid en Joseph Toonen, lid, de rechtmatigheid van de verkiezingen heeft
onderzocht aan de hand van de processen-verbalen.
De raad wordt gevraagd om:
1. De processen-verbaal van het hoofdstembureau en daarmee de stembureaus voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Het oordeel uit te spreken dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.
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Rob Roos leest de verklaring voor ten aanzien van de rechtmatigheid van de verkiezingen:
“Uit hoofde van de commissie kan ik u meedelen dat de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart
2022 rechtmatig kunnen worden verklaard.
Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd.
In het verlengde van het besluit van het Centraal Stembureau adviseert de commissie u als raad
om in te stemmen met het voorstel dat voorligt.”
De rechtmatigheid van de verkiezingen is, unaniem, conform vastgesteld.
4.

Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden.
De commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit Rob Roos, voorzitter, Pauline Aler, lid
en Joseph Toonen, lid, heeft de geloofsbrieven van de nieuw te installeren gemeenteraadsleden
onderzocht en doet hiervan verslag.
Rob Roos leest het rapport van de commissie onderzoek geloofsbrieven voor:
“De commissie uit de raad van de gemeente Stichtse Vecht in wier handen werden gesteld de
geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door:
Brandts, M. (Mariët) (v), Burgering, L.P.J. (Lukas) (m), Dam, van P.H.M. (Peter) (m),
Druppers, R. (Ron) (m), Gaalen, van M.M.H. (Marja) (v), Gemke, A.J.M. (Albert) (m),
Habes, H.M.T. (Riëtte) (v), Hoek, W.M.M. (Mieke) (v), Jeddaoui, S. (Sophia) (v),
Kox-Meijer, S.I.E. (Suzanne) (v), Liempdt, van F.W.H. (Frank) (m),
Liempdt, van R.J. (Ronald) (m), Lindenberg van – Hess, S. (Sarah) (v), Nederend, R. (Rick) (m),
Nieuwenhoven, van C.J. (Jos) (m), Peelen, L. (Lisanne) (v), Portengen, F.C. (Chris) (m),
Roetman, I.C. (Ike) (m), Ronde, de F.M. (Frans) (m), Rossum, van P. (Pim) (m),
Schaik, van B.A. (Bas) (m), Scherpenzeel, M.M.C. (Marlous) (v), Tasche, M.B. (Mark) (m),
Tijdgat, O.R. (Onno) (m), Ubaghs, W.J. (Wim) (m), Ulijn, R. (Rens) (m),
Versloot, G.H. (Marieke) (v), Verwaaijen, B.L. (Bas) (m), Vliet, van C. (Karin) (v),
Vries, de B.M. (Babet) (v), Vries, de T.J. (Tineke) (v), Vrouwerf, van J. (Jeffrey) (m) en
Wisseborn, A.L. (Arjan) (m),
op dinsdag 21 maart 2022 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Stichtse Vecht,
rapporteert de raad van de gemeente Stichtse Vecht, dat zij bovengenoemde bescheiden heeft
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet
gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de
gemeente Stichtse Vecht.”
Bij acclamatie zijn bovengenoemde personen toegelaten als lid van de gemeenteraad.

5.

Toespraak burgemeester ter gelegenheid van het afscheid van de raad.
Burgemeester heeft alle 33 raadsleden persoonlijk toegesproken waarbij zij verdeeld zijn in
verschillende typeringen op basis van de typologie van Prof. Dr. Arno Korsten, oud-hoogleraar
bestuurskunde.
Het stoere raadslid: Pauline Aler, Suzanne Kox-Meijer en Karin van Vliet.
De co-producent: Gertjan Verstoep en Ed Theunen.
Het ontspannen raadslid: Jos van Nieuwenhoven, Olaf Morel, Tjeerd Schuhmacher,
Rianne Beekman en Hans van Maanen.
De vragensteller: Riëtte Habes, Albert Gemke en Mieke Hoek.
De ombudsman: Els Swerts en Ron Druppers.
Het ferme raadslid: Ronald van Liempdt en Wim Ubaghs.
De bestuurders: Klaas Overbeek, Babet de Vries en Frans de Ronde.
De verbinder: Ike Roetman, Rick Nederend, Sarah van Lindenberg-Hess en Pim van Rossum.
De uitdager of stukjesschrijver: Sophia Jeddaoui, Bas Verwaaijen en Marja van Gaalen.
De partij-politicus: Bas van Schaik, Onno Tijdgat, Jacques Helling en Frank Venus.
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Vervolgens heeft de burgemeester speciale aandacht voor Rob Roos en Joseph Toonen.
Rob Roos valt wat hem betreft onder de categorie bestuurders en Joseph Toonen bij de uitdager
of stukjesschrijver.
Uit naam van de Koning en op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is het de burgemeester een eer hen mee te delen dat zij bij Koninklijk Besluit
van 24 februari 2022 zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hij spelt hen de bijbehorende versierselen op en feliciteert hen met deze onderscheiding.
Vervolgens wordt een afscheidscadeau uitgereikt aan de vertrekkende raadsleden met een
boeket bloemen, aan de griffier en de aanwezige bode.
6.

Speeches van gedecoreerden en overige afscheidnemende raadsleden.
Klaas Overbeek geeft een terugblik op de afgelopen jaren. Hij vond het een zware periode met
tegenslagen, plannen maken en ook weer ombuigen. Is blij dat bibliotheken en zwembaden
overeind zijn gebleven. De gemeente staat er nu financieel beter voor dan vier jaar geleden. Met
de bestuurscultuur gaat het steeds beter. Blijf daaraan werken. Hij memoreert de fietstocht met
de raad van vorig jaar augustus. Was erg goed voor de onderlinge verbinding. Adviseert dit
voort te zetten. Bedankt de burgemeester, griffier en griffiemedewerksters voor de
ondersteuning. Is dankbaar dat hij deze functie heeft mogen vervullen en dat hij de komende tijd
meer thuis mag zijn.
Olaf Morel heeft nog maar kort geleden zijn maidenspeech gehouden en nu zijn
afscheidsspeech. Passie, enthousiasme en gedrevenheid is wat hem drijft. Dat is nodig om
iedere dag als raadslid klaar te staan voor de inwoners. Wenst iedereen wijsheid toe om dit
voort te zetten.
Gertjan Verstoep heeft het gemist dat er eerder geen afscheid is genomen van Douwe van der
Wal, raadslid voor de PvdA. Zij waren samen ondernemende raadsleden. Hij heeft zijn raadstas
opgeruimd. Memoreert het fijne gezelschap in de commissie Bestuur en Financiën waar over
regionale onderwerpen werd gesproken. Heeft de inloopmomentjes met de voormalige griffier
Jelle Hekman als prettig ervaren.
Het politieke spel gaat ook over samenspel en tegenspel. Dat is tijdens de coronaperiode
moeilijk geweest. Heeft genoten van deze raadsperiode.
Joseph Toonen bedankt voor de vriendelijke en lovende woorden. Bij de beschouwingen
rondom de voorjaarsnota heeft hij al teruggekeken. Hoogtepunten waren vrijwel alle
maidenspeeches, met name van Sophia Jeddaoui, Marja van Gaalen, Frank Venus,
Bas van Schaik en Sarah van Lindenberg-Hess. Hij vindt het een voorrecht om raadslid voor de
PvdA te zijn geweest. Zijn absolute hoogtepunten zijn de teksten van Els Swerts bij het debat
over Het Voorveld en bij de motie over de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Hij bedankt de burgemeester, de griffiemedewerksters en de ambtelijke organisatie en sluit af
met een citaat van geleerde en wetenschapper Carolus Linnaeus: “eerst feiten verzamelen,
vervolgens rangschikken, categoriseren, relaties leggen en tenslotte, zo mogelijk, conclusies
trekken.
Geachte toehoorders, Het was u een waar genoegen mij gekend te hebben.”
Rob Roos heeft gemengde gevoelens bij de Koninklijke Onderscheiding die hij zojuist heeft
ontvangen. Het raadslidmaatschap staat in schril contrast met het vele werk dat mantelzorgers
doen. Hij draagt zijn lintje op aan deze stille helden.
Terugkijkend concludeert hij dat de raad in de afgelopen raadsperiode maar marginale invloed
heeft gehad op regionale vraagstukken.

Pagina 3 van 4

In artikel 170 van de Gemeentewet staat o.a.:
De burgemeester ziet toe op:
a. een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de
daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die
voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken;
b. een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden;
c. de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie;
d. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;
e. een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur.
Hij geeft de burgemeester mee om in zijn rol als voorzitter van de raad, de raad beter in een proactieve rol te krijgen. Dwing het college via de commissie-structuur de raad te rapporteren over
hetgeen zich in de regio afspeelt. Vraag de griffie regelmatig een overleg te organiseren met
woordvoerders uit de regio.
Maak in de begroting duidelijk over welke onderwerpen inwoners, ondernemers, etc.
geraadpleegd worden.
Wenst de raad een fijne periode toe en bedankt de griffie voor de fijne ondersteuning.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur en ontvangen alle niet vertrekkende
raadsleden hun afscheidscadeau van deze raadsperiode.
17 mei 2022

Griffier

Voorzitter

B. Espeldoorn-Bloemendal

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

MdJ,
23-3-2022
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