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Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2022, aanvang 19.30 uur in Nyenrode Business 
Universiteit in Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Bianca Espeldoorn-Bloemendal 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ron Druppers, Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt, 

Jos van Nieuwenhoven, Onno Tijdgat, Bas Verwaaijen 
VVD Rick Nederend, Bas van Schaik, Babet de Vries, 
 Jeffrey van Vrouwerf en Arjan Wisseborn 
D66     Peter van Dam, Mark Tasche en Rens Ulijn 
GroenLinks Mariët Brandts, Marja van Gaalen en Albert Gemke 
Streekbelangen    Chris Portengen, Marieke Vis-Versloot en Karin van Vliet 
CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Pim van Rossum en 

Marlous Scherpenzeel-van Schie 
PvdA Lukas Burgering en Sophia Jeddaoui 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
SP Tineke de Vries 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
PVV     Wim Ubaghs 
 
Wethouders 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig: 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer 
D66 Lisanne Peelen 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering is 
ontvangen van Suzanne Kox-Meijer, Lisanne Peelen en Frans de Ronde. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Toespraak burgemeester. 
De burgemeester feliciteert de leden van de raad met hun benoeming als raadslid van Stichtse 
Vecht en spreekt zijn grote waardering uit voor het feit dat zij de komende vier jaar zich voor de 
gemeente willen inzetten. Hij staat onder meer stil bij de drie rollen van de raad: kaderstellend, 
controlerend en als volksvertegenwoordiger. 
 



Pagina 2 van 4 
 

 

 
4. Beëdiging en installatie van de leden van de gemeenteraad. 

Voor het afleggen van de eed en de verklaring en belofte door de raadsleden leest de 
burgemeester artikel 14 van de Gemeentewet voor: 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. 
Ik zweer (verklaar) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.” 
 
De leden van de raad leggen de eed af of spreken de belofte uit: 
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"  (eed) 
of 
“Dat verklaar en beloof ik!"  (belofte) 
 
mevrouw M. Brandts  Mariët   belofte 
de heer L.P.J. Burgering    Lukas   eed 
de heer P.H.M. van Dam    Peter   belofte 
de heer R. Druppers    Ron   belofte 
mevrouw M.M.A. van Gaalen   Marja   belofte 
de heer A.J.M. Gemke    Albert   belofte 
mevrouw H.M.T. Habes    Riëtte   belofte 
mevrouw W.M.M. Hoek    Mieke   belofte 
mevrouw S. Jeddaoui    Sophia   eed 
de heer F.W.H. van Liempdt   Frank   belofte 
de heer R.J. van Liempdt    Ronald   belofte 
mevrouw S. van Lindenberg-Hess   Sarah   eed 
de heer R. Nederend    Rick   belofte 
de heer C.J. van Nieuwenhoven   Jos   belofte 
de heer F.C. van Portengen   Chris   belofte 
de heer I.C. Roetman    Ike   eed 
de heer P. van Rossum    Pim   eed 
de heer B.A. van Schaik    Bas   belofte 
mevrouw M.M.C. Scherpenzeel-van Schie  Marlous  eed 
de heer M.B. Tasche    Mark   belofte 
de heer O.R. Tijdgat    Onno   belofte 
de heer W.J. Ubaghs    Wim   belofte 
de heer R. Ulijn     Rens   belofte 
mevrouw G.H. Vis-Versloot   Marieke  belofte 
de heer B.L. Verwaaijen    Bas   belofte 
mevrouw C. van Vliet    Karin   eed 
mevrouw B.M. de Vries    Babet   belofte 
mevrouw T.J. de Vries    Tineke   belofte 
de heer J. van Vrouwerf    Jeffrey   eed 
de heer A.L. Wisseborn    Arjan   belofte 
 
Burgemeester feliciteert allen en overhandigt een boeket bloemen. 
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5. Toespraak kinderburgemeester Fien Sant. 
Fien Sant feliciteert de raadsleden met hun benoeming en stelt zichzelf voor. Zij heeft voor het 
jaar dat zij kinderburgemeester is gekozen voor het thema veiligheid. Veilig in de klas, op 
school, thuis of in het verkeer. Met ideeënboxen op scholen heeft zij ideeën opgehaald en zij zal 
binnenkort een plan, in het kader van veiligheid, aan de raad aanbieden. 
 

6. Benoeming commissieleden. 
De raad wordt gevraagd onderstaande personen te benoemen als commissielid van de 
gemeente Stichtse Vecht: 
Voor de fractie van Lokaal Liberaal: de heer F.J. Venus, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van de VVD:  de heer M.V. van Luipen, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van D66:   de heer S. Lameris, wonende te 

Loenen aan de Vecht 
de heer D.R. Polman, wonende te Maarssen 
de heer L.P. IJpeij, wonende te Vreeland 

Voor de fractie van GroenLinks:  de heer A.L. Hofman, wonende te Loenersloot 
Voor de fractie van het CDA:  de heer L. Laskowski, wonende te Maarssen 

      de heer R. Nijland, wonende te Vreeland 
Voor de fractie van de PvdA:  de heer L. Koning, wonende te Maarssen 

      de heer D. de Vries, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van de ChristenUnie-SGP de heer V.T. van Dijk, wonende te Maarssen 
Voor de fractie van Samen Stichtse Vecht mevrouw P. Jaipal, wonende te Maarssen 

      de heer S.J.P. Jonker, wonende te Maarssen 
      mevrouw N. Schriek, wonende te Maarssen 

Voor de fractie van de SP:   de heer A. Goudriaan, wonende te Maarssen 
      mevrouw M.G. Noordenbos, wonende te Maarssen 
      de heer M.M.P. Segall, wonende te Breukelen 

Voor de fractie van de PVV:  de heer E.F. Marinus, wonende te Maarssen 
 

De griffie heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. 
Bij acclamatie zijn bovengenoemde personen benoemd als commissielid. 
 
Voor het afleggen van de eed en de verklaring en belofte door de commissieleden leest de 
burgemeester de tekst van de eed/verklaring en belofte voor: 
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de commissie benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. 
Ik zweer (verklaar) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.” 
 

De commissieleden leggen de eed af of spreken de belofte uit: 
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"  (eed) 
of 
“Dat verklaar en beloof ik!"  (belofte) 
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de heer V.T. van Dijk Victor eed 
de heer A. Goudriaan    Ton   belofte 
de heer A.L. Hofman    André   belofte 
mevrouw P. Jaipal     Primla   belofte 
de heer S.J.P. Jonker    Sander   belofte 
de heer L. Koning     Leo   belofte 
de heer S. Lameris     Steven   belofte 
de heer L. Laskowski    Luuk   eed 
de heer M.V. van Luipen    Mishael   belofte 
de heer E.F. Marinus    Edwin   eed 
de heer M.G. Noordenbos    Truke   belofte 
de heer R. Nijland     René   eed 
de heer D.R. Polman    Dick   belofte 
mevrouw N. Schriek    Nova   belofte 
de heer M.M.P. Segall    Marcelo  belofte 
de heer D. de Vries    Dennis   belofte 
 
De heren Venus en IJpeij zijn afwezig en moeten op een later moment beëdigd worden waarna 
zij pas worden toegelaten als commissielid. 
 

7. Sluiting. 
De burgemeester nodigt iedereen uit om het inwerkprogramma dat door de griffie is opgesteld te 
volgen. 
Hij vraagt aandacht voor de uitzendingen van Rondom de Raad door RTV Stichtse Vecht en 
bedankt de vrijwilligers hiervoor en overhandigt hen een attentie. 
 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.20 uur. 

 
 
17 mei 2022 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
31-3-2022 
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