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Besluitenlijst raadsvergadering van 7 juni 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 (t/m 

agendapunt 7), Ronald van Liempdt, Jos van Nieuwenhoven, 
Onno Tijdgat, Frank Venus (vanaf agendapunt 8) en 
Bas Verwaaijen 

VVD Mishael van Luipen (vanaf agendapunt 8), Rick Nederend, 
Bas van Schaik, Babet de Vries, Jeffrey van Vrouwerf en 
Arjan Wisseborn (t/m agendapunt 7) 

D66     Peter van Dam, Lisanne Peelen, Mark Tasche en Rens Ulijn 
GroenLinks Mariët Brandts, Marja van Gaalen en Albert Gemke (vanaf 

19.36 uur) 
Streekbelangen Chris Portengen, Jan van Sligtenhorst (vanaf agendapunt 8) 

Marieke Vis-Versloot en Karin van Vliet (t/m agendapunt 7) 
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 
SP Tineke de Vries 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
PVV     Wim Ubaghs 
 
Wethouders 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt (vanaf agendapunt 8) 
VVD Arjan Wisseborn (vanaf agendapunt 8) 
D66 Dick Polman (vanaf agendapunt 8) 
Streekbelangen Karin van Vliet (vanaf agendapunt 8) 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een toelichting op de 
agenda. 
 

2. Spreekrecht inwoners. 
Er zijn geen insprekers. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
PVV dient wederom een tweetal moties in met dezelfde tekst als in de raad van 17 mei 2022: 
1. PVV – verandering van spreektijd, met als dictum: 

besluit:  
1. de griffie te verzoeken om het reglement van orde voor de raad zodanig aan te passen 

dat het volgende inzake de spreektijden mogelijk worden: 
a. iedere partij krijgt een vastgesteld aantal minuten spreektijd (waarbij differentiatie 

naar grootte van de partij mogelijk is); 
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b. iedere partij bepaalt zelf hoe ze deze spreektijd over de verschillende onderwerpen 
van de agenda verdeelt; 

c. iedere partij bepaalt zelf hoeveel spreektijd zij voor de eerste en tweede termijn nodig 
heeft; 

d. beantwoording van vragen en reageren op interrupties gaan niet van de spreektijd af; 
e. het zelf interrumperen of stellen van vragen gaat wel van de spreektijd af. 

 
2. PVV – overdag vergaderen, met als dictum:  

besluit:  
1. de griffie te verzoeken een wijziging van het Reglement van orde voor de raad voor te 

bereiden om het overdag plannen (vanaf 10.00) van raadsvergaderingen mogelijk te 
maken zodat agenda’s gedurende één kalenderdag kunnen worden afgehandeld. 

 
De voorzitter geeft aan dat de raad in de vergadering van 17 mei jl. reeds besloten heeft om de 
motie inzake spreektijd te verwijzen naar de commissie Bestuur en Financiën en de werkgroep 
werkwijze van de raad en de motie inzake overdag vergaderen naar de commissie Bestuur en 
Financiën. Hij haalt bij de raad op of dit besluit gehandhaafd blijft en de moties wederom 
doorverwezen worden of dat de raad deze wil behandelen. 
 
Met uitzondering van de PVV stemmen de fracties in met verwijzing naar respectievelijk de 
commissie Bestuur en financiën en de werkgroep werkwijze van de raad. 
 
Hiermee is de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Aanbieden van het coalitieakkoord 2022-2026. 
Het coalitieakkoord wordt door formateur Yvonne van Mastrigt aangeboden aan burgemeester 
Reinders en zij licht het formatieproces toe. 
 
De initiatiefnemer van de nieuwe coalitie, Frank van Liempdt, voert daarna kort het woord, 
waarin hij onder andere een toelichting op de gevoerde gesprekken geeft. 
 

5. Mogelijkheid tot reflectie voor alle fractievoorzitters. 
Alle fractievoorzitters geven hun reactie op het Coalitieakkoord 2022-2026. Een aantal fracties 
stelt hierbij vragen aan de coalitie over het akkoord en legt een aantal wensen neer. Enkelen 
spreken blijdschap uit, anderen zijn teleurgesteld. 
 
Suzanne Kox-Meijer bedankt namens de vier coalitiepartijen Yvonne van Mastrigt, Tim Smit en 
AnneMarie Hiemstra voor hun inzet bij de totstandkoming van het coalitieakkoord en 
overhandigt hen een boeket bloemen. 
 
Frank van Liempdt antwoordt op een aantal vragen dat het coalitieakkoord een programma op 
hoofdlijnen is. Uitvoeringsprogramma’s volgen nog. Er is budget beschikbaar voor een 
inwonerspanel. Dat gaat er komen. Bij de behandeling van de Kadernota 2023 kan de raad 
nieuwe keuzes maken. Projectontwikkelaars gaan niet aan het stuur zitten bij 
woningbouwprojecten. De eindcontrole blijft bij de gemeente. Tevens gaat hij in op de energie-
armoede, opvang van vluchtelingen en passende parkeernormen versus leegstaande panden. 
 
De voorzitter concludeert, naar aanleiding van de bespreking, dat het coalitieakkoord op 
hoofdlijnen de afspraken zijn waarbinnen het nieuwe college, samen met de raad, de ambtelijke 
organisatie en de samenleving, de komende vier jaar wil werken aan een stevig fundament voor 
Stichtse Vecht. 
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6. Aanwijzen commissie onderzoek geloofsbrieven en van stemopneming. 
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven van een viertal te benoemen wethouders en toelating 
van een drietal raadsleden en voor het tellen van de schriftelijke stemmen voor de benoemingen 
van de wethouders is de samenstelling van de commissie onderzoek geloofsbrieven en van 
stemopneming als volgt: 
Mieke Hoek, voorzitter 
Pim van Rossum, lid 
Tineke de Vries, lid. 
De commissie heeft vóór aanvang van de vergadering de geloofsbrieven onderzocht. 
 

7. Benoeming van de wethouders. 
Suzanne Kox-Meijer, fractievoorzitter Lokaal Liberaal, draagt Frank van Liempdt voor als 
wethouder. Frank van Liempdt stel zichzelf voor. 
Rick Nederend, fractievoorzitter VVD, draagt Arjan Wisseborn voor als wethouder. Arjan 
Wisseborn stelt zichzelf voor. 
Peter van Dam, fractievoorzitter D66, draagt Dick Polman voor als wethouder. Dick Polman stelt 
zichzelf voor. 
Marieke Versloot, fractievoorzitter Streekbelangen, draagt Karin van Vliet voor als wethouder. 
Karin van Vliet stelt zichzelf voor. 
 
Mieke Hoek, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven leest het rapport van de 
commissie voor en de commissie adviseert tot benoeming van Frank van Liempdt, 
Arjan Wisseborn, Dick Polman en Karin van Vliet als wethouder van de gemeente Stichtse Vecht 
over te gaan. 
 
Er worden geen vragen aan de kandidaat wethouders gesteld. 
 
De stemformulieren voor de benoeming van de wethouders worden uitgedeeld en weer 
ingenomen. 
 

Schorsing van 21.00 tot 21.25 uur voor het tellen van de stemmen. 
 
De voorzitter van de commissie van stemopneming, Mieke Hoek, leest de uitslag van de 
schriftelijke stemming voor: 
 
33 uitgedeelde stemformulieren en 33 ontvangen stemformulieren. 
 
Wethouder 1 
28 stemmen voor Frank van Liempdt 
1 stem voor Bas Verwaaijen 
1 stem voor Frank Venus 
3 blanco stemmen 
0 ongeldig 
Frank van Liempdt is hiermee benoemd als wethouder van Stichtse Vecht. 
 
 
Wethouder 2 
32 stemmen voor Arjan Wisseborn 
1 stem voor Fred Teeven 
0 blanco  
0 ongeldig 
Arjan Wisseborn is hiermee benoemd als wethouder van Stichtse Vecht. 
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Wethouder 3 
30 stemmen voor Dick Polman 
1 stem voor Alexander Pechtold 
2 blanco stemmen 
0 ongeldig 
Dick Polman is hiermee benoemd als wethouder van Stichtse Vecht. 
 
Wethouder 4 
29 stemmen voor Karin van Vliet 
1 stem voor Rob Roos 
3 blanco stemmen 
0 ongeldig 
Karin van Vliet is hiermee benoemd als wethouder van Stichtse Vecht. 
 
Frank van Liempdt, Arjan Wisseborn, Dick Polman en Karin van Vliet tekenen voor het 
aanvaarden van hun benoeming. 
 
De burgemeester neemt Frank van Liempdt, Arjan Wisseborn en Dick Polman de verklaring en 
belofte af en Karin van Vliet neemt hij de eed af. 
 

8. Toelating en beëdiging raadsleden. 
Mieke Hoek, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven leest het rapport van de 
commissie voor en de commissie adviseert tot toelating van Frank Venus, Mishael van Luipen 
en Jan van Sligtenhorst als raadslid van de gemeente Stichtse Vecht. 
Bij acclamatie wordt besloten Frank Venus, Mishael van Luipen en Jan van Sligtenhorst toe te 
laten als lid van de gemeenteraad. 
Hierna neemt de burgemeester Frank Venus en Mishael van Luipen de verklaring en belofte af 
en Jan van Sligtenhorst neemt hij de eed af. 
 

9. Sluiting. 
In een toespraak richt de burgemeester zich tot de twee vertrekkende wethouders Hetty 
Veneklaas en Maarten van Dijk. 
Vervolgens wenst hij het nieuwe college veel succes en wijsheid toe. Hij kijkt uit naar een mooi 
samenspel binnen het college, tussen raad en college en college en organisatie en bovenal 
samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie. 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur. 
 
28 juni 2022 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
MdJ, 
8-6-2022 
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