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Besluitenlijst raadsvergadering van 17 mei 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, Frank van Liempdt, 

Ronald van Liempdt, Jos van Nieuwenhoven, Onno Tijdgat 
en Bas Verwaaijen 

VVD Rick Nederend, Bas van Schaik, Babet de Vries (vanaf 19.40 
uur), Jeffrey van Vrouwerf en Arjan Wisseborn 

D66     Peter van Dam, Lisanne Peelen, 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 en Frans de Ronde 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
PVV     Wim Ubaghs 
 
Wethouders 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig: 
SP     Tineke de Vries 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering is 
ontvangen van Tineke de Vries, Babet de Vries komt later. 
In een toespraak geeft de burgemeester een toelichting op de agenda. Meldt hij dat de 
onderhandelende coalitiepartijen vorderingen maken. Gaat hij in op de wijze van samenwerken 
binnen de raad; samen staan wij voor het algemeen belang. Hij stipt de mogelijkheid van 
persoonlijke benadering van raads- en commissieleden aan en wanneer er in politiek Den Haag 
iets gebeurt ook lokale afdelingen hierop worden aangesproken. Als voorbeeld noemt hij de 
radicaliserende en polariserende betiteling van de PVV door de NCTV, waarin hij niet de lokale 
fractie van de PVV herkent. Hij wenst de raad een goede start toe. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
De heer Dik van ’t Hof spreekt in over het inzetten van kantoorruimte in Planetenbaan voor 
noodopvang van statushouders en over zijn correspondentie uit 2021, gericht aan de raad, over 
de Brooklyn Bridge. Hij heeft nog geen reacties ontvangen. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
Lokaal Liberaal vraagt de moties: 
11.1 – PvdA e.a. – opvang asielzoekers; 
12.1 – PVV – Referendumverordening en 
13.1 – PVV – overdag vergaderen te verwijzen naar de commissie en 
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14.1 – PVV – spreektijd te verwijzen naar de werkgroep werkwijze van de raad in combinatie 
met het Presidium. 
 
PVV is het niet eens met de verwijzing van motie 14.1. 
 
GroenLinks en D66 willen motie 11.1 vanavond behandelen. Moties 12.1 en 13.1 verwijzen naar 
de commissie en motie 14.1 naar de werkgroep en de commissie. 
 
Samen Stichtse Vecht stelt voor alle moties naar de commissie te verwijzen en met betrekking 
tot motie 11.1 tegelijkertijd het plan van aanpak te agenderen. 
 
PvdA gaat in op het spoedeisende karakter van motie 11.1. Wil deze vanavond behandelen. 
 
CDA en VVD geven aan motie 11.1 vanavond te behandelen en de moties 12.1, 13.1 en 14.1 te 
verwijzen naar de commissie. 
 
Streekbelangen stelt voor motie 11.1 vanavond te behandelen, moties 12.1 en 13.1 te verwijzen 
naar de commissie en motie 14.1 vanavond te behandelen en ook in de werkgroep. 
 
ChristenUnie-SGP stelt voor motie 11.1 vanavond te bespreken, de moties 12.1, 13.1 en 14.1 
ook vanavond te bespreken met aansluitend een vervolgdiscussie in de commissie. 
 
Het Vechtse Verbond wil alle moties vanavond behandelen. 
 
Burgemeester concludeert dat motie 
11.1 – PvdA e.a. – opvang asielzoekers op de agenda blijft staan. 
12.1 – PVV – Referendumverordening is verwezen naar de commissie; 
13.1 – PVV – overdag vergaderen is verwezen naar de commissie 
14.1 – PVV – spreektijd is verwezen naar de commissie en de werkgroep werkwijze van de 
raad. 
 
Hiermee is de agenda gewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare en de besloten raadsvergadering van 
8 maart 2022 en van de openbare raadsvergaderingen van 22 en 30 maart 2022 en van 
4 april 2022. 
(de besluitenlijst van de besloten raadsvergadering van 8 maart 2022 is inmiddels openbaar.) 
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Er zijn geen vragen ingediend. 

 
6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen opmerkingen. De lijsten van ingekomen stukken zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Aanwijzen commissie van stemopneming. 

Voor het tellen van de schriftelijke stemmen bij agendapunt 8, benoemingen in diverse 
raadsorganen is de samenstelling van de commissie van stemopneming als volgt: 
Sophia Jeddaoui, voorzitter 
Peter van Dam, lid 
Marja van Gaalen, lid. 
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8. Benoemingen in diverse raadsorganen. 

VVD dient amendement 8.1 – Presidium in, met als dictum: 
Presidium / voorzitters commissie  
1. Mieke Hoek 
2. Jos van Nieuwenhoven  
3. Rick Nederend  
4. op basis van uitgebrachte stemmen of Lukas Burgering, of Ike Roetman of Riëtte Habes 
 
als volgt te wijzigen 
 
1. Mieke Hoek  
2. Jos van Nieuwenhoven  
3. Rick Nederend  
4. op basis van de uitgebrachte stemmen 2 leden van de oppositie Lukas Burgering, 

Ike Roetman of Riëtte Habes 
 
Ike Roetman meldt dat hij, gezien zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit amendement, bij de 
beraadslaging en de stemming over dit amendement de vergaderzaal verlaat. 
Lukas Burgering en Riëtte Habes sluiten zich hierbij aan. 
 
Stemming 
Amendement 8.1 – Presidium is unaniem met 29 stemmen vóór aangenomen. 
 
De stemformulieren voor de benoemingen in de diverse raadsorganen worden uitgedeeld en 
weer ingenomen. 
 

Schorsing van 20.05 tot 21.00 uur voor het tellen van de stemmen. 
 
De voorzitter van de commissie van stemopneming, Sophia Jeddaoui, leest de uitslag van de 
schriftelijke stemming voor: 
 
32 uitgedeelde stemformulieren en 32 ontvangen stemformulieren. 
 
Tweede waarnemend voorzitter van de raad 
29 stemmen voor Ron Druppers 
2 stemmen voor Rick Nederend 
1 stem voor Albert Gemke 
0 blanco  
0 ongeldig 
Ron Druppers is hiermee benoemd tot 2e waarnemend voorzitter van de raad. 
 
Presidium 
29 stemmen voor Jos van Nieuwenhoven 
31 stemmen voor Rick Nederend 
28 stemmen voor Lukas Burgering 
29 stemmen voor Ike Roetman 
9 stemmen voor Riëtte Habes 
0 blanco  
0 ongeldig 
Jos van Nieuwenhoven, Rick Nederend, Lukas Burgering en Ike Roetman zijn hiermee 
benoemd tot lid van het Presidium. 
Riëtte Habes wordt plaatsvervangend commissievoorzitter. 
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Plaatsvervangend commissievoorzitters 
32 stemmen voor Ronald van Liempdt 
32 stemmen voor Bas Verwaaijen 
32 stemmen voor Bas van Schaik 
28 stemmen voor Wim Ubaghs 
2 stemmen voor Riëtte Habes 
0 blanco  
0 ongeldig 
Ronald van Liempdt, Bas Verwaaijen, Bas van Schaik, Wim Ubaghs en Riëtte Habes zijn 
hiermee benoemd tot plaatsvervangend commissievoorzitter. 
 
Werkgeverscommissie (vier leden) 
32 stemmen voor Bas Verwaaijen 
32 stemmen voor Babet de Vries 
32 stemmen voor Sarah van Lindenberg-Hess 
32 stemmen voor Frans de Ronde 
0 blanco  
0 ongeldig 
Bas Verwaaijen, Babet de Vries, Sarah van Lindenberg-Hess en Frans de Ronde zijn hiermee 
benoemd tot lid van de werkgeverscommissie. 
 
Auditcommissie (minimaal 4 en maximaal 6 leden) 
29 stemmen voor Onno Tijdgat 
31 stemmen voor Bas van Schaik 
31 stemmen voor Mark Tasche 
20 stemmen voor André Hofman 
29 stemmen voor Lukas Burgering 
9 stemmen voor Mieke Hoek 
17 stemmen voor Wim Ubaghs 
0 blanco  
0 ongeldig 
Onno Tijdgat, Bas van Schaik, Mark Tasche, André Hofman, Lukas Burgering en Wim Ubaghs 
zijn hiermee benoemd tot lid van de Auditcommissie. 
 
AB Plassenschap Loosdrecht (2 raadsleden en 1 collegelid) 
32 stemmen voor Mark Tasche 
32 stemmen voor Pim van Rossum 
29 stemmen voor collegelid met de portefeuille recreatie 
0 blanco  
0 ongeldig 
Mark Tasche, Pim van Rossum en het collegelid met de portefeuille recreatie zijn hiermee 
benoemd tot lid van het AB van het Plassenschap Loosdrecht. 
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AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (1 raadslid en 1 collegelid) 
Lid 
30 stemmen voor Albert Gemke 
32 stemmen voor collegelid met de portefeuille recreatie 
1 stem voor Chris Portengen 
0 blanco  
0 ongeldig 
Albert Gemke en het collegelid met de portefeuille recreatie zijn hiermee benoemd tot lid van het 
AB van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
 
Plaatsvervangend lid 
31 stemmen voor Chris Portengen 
24 stemmen voor plaatsvervangend collegelid met de portefeuille recreatie 
1 stem voor Pim van Rossum 
0 blanco  
0 ongeldig 
Chris Portengen en de plaatsvervanger van het collegelid met de portefeuille recreatie zijn 
hiermee benoemd tot plaatsvervangend lid van het AB van het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. 
 
Alle benoemde personen worden gefeliciteerd. 
 

9. Beëdiging van de heren F.J. Venus en L.P. IJpeij. 
In de raadsvergadering van 30 maart 2022 zijn de heren Venus en IJpeij benoemd. Zij dienen 
echter nog de verklaring en belofte af te leggen. 
De burgemeester neemt beiden de verklaring en belofte af. 
 

10. 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 K.B. de Boer, wonende te Oud Zuilen 
Voor de fractie van de VVD:  de heer M. de Wit, wonende te Breukelen 
Voor de fractie van Streekbelangen: de heer J.W.M. Helling, wonende te 
       Loenen aan de Vecht 
Voor de fractie van de ChristenUnie-SGP de heer J. Boele, wonende te Kockengen 
       de heer A.I. Wijland, wonende te Maarssenbroek. 
 
De griffie heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. 
Bij acclamatie zijn bovengenoemde personen benoemd als commissielid. 
 
Hierna neemt de burgemeester de heren K.B. de Boer en M. de Wit de verklaring en belofte af 
en de heer J. Boele de eed. 
 
De heren J.W.M. Helling en A.I. Wijland zijn afwezig en moeten op een later moment beëdigd 
worden waarna zij pas worden toegelaten als commissielid. 
 

Schorsing van 21.10 tot 21.25 uur voor felicitaties en foto’s. 
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Agendapunt 11 is de portefeuille van de burgemeester. Voor de behandeling van dit agendapunt 
draagt hij de voorzittershamer over aan de waarnemend voorzitter van de raad, Mieke Hoek. 

 
11. Motie vreemd aan de orde van de dag – PvdA e.a. – Opvang asielzoekers. 

PvdA dient, mede namens SP en GroenLinks, motie 11.1 – opvang asielzoekers in, met als 
dictum: 
Roept het College op om: 
1. onmiddellijk een of meerdere locatie aan te wijzen (bijvoorbeeld een sporthal en/of een 

leegstaand kantoorpand) waar ten minste 50 tot 75 vluchtelingen, ongeacht hun afkomst, 
tijdelijk opgevangen kunnen worden;  

2. maatregelen te treffen om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken en 
hierover met de omwonenden in gesprek te gaan;  

3. de staatssecretaris zo snel mogelijk te berichten dat Stichtse Vecht bereid is ten minste 50 tot 
75 vluchtelingen op te vangen en hem te verzoeken de COA de aangewezen locatie te laten 
beoordelen. 

 
Burgemeester antwoordt dat ook hij de situatie bij Ter Apel schrijnend vindt. Ter Apel is het 
enige aanmeldcentrum in Nederland. Crisisnoodopvang is voor een periode van ongeveer 2 
weken en wordt gezocht in de Veiligheidsregio Groningen. De staatssecretaris is op zoek naar 
meerdere aanmeldlocaties en grote opvanglocaties voor de lange termijn. Het COA richt zich op 
grote opvanglocaties. Onmiddellijk locaties aanwijzen is niet mogelijk omdat Stichtse Vecht geen 
eigen vastgoed beschikbaar heeft. Noodopvang is bedoeld voor enkele maanden. Als in Stichtse 
Vecht voor crisisnoodopvang of noodopvang gekozen wordt heeft dat consequenties voor 
andere taken die door de gemeente worden uitgevoerd. 
Het plan van aanpak voor huisvesting statushouders is met de provincie besproken en is 
bezijden dit onderwerp. Daar kan in een commissievergadering verder over gesproken worden. 
Zal niet resulteren in een concreet verzoek van het COA. 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt de problematiek van de opvang asielzoekers in samenhang met 
statushouders en het plan van aanpak te agenderen voor de commissie. Is nu tegen de motie. 
 
Stemming 
Motie 11.1 – opvang asielzoekers is met 18 stemmen tegen en 14 stemmen vóór verworpen. 
(Tegen: de fracties van Lokaal Liberaal, VVD, Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht, 
Het Vechtse Verbond en de PVV. Overige fracties vóór.) 
 

Vervolgens geeft de waarnemend voorzitter de voorzittershamer terug aan de burgemeester. 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.35 uur. 
 
 
28 juni 2022 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
MdJ 
18-5-2022 
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