
Vergadering
 
 
Vergadering van Raad 
Datum: 28-06-2022 19:30 uur  
Voorzitter: A.J.H.T.H. Reinders  
Griffier: Bianca Espeldoorn-Bloemendal; e-mail Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 45 35

 
Koetshuis 

1.
19:30

Opening  
   
 
 

0

2.
19:30

Spreekrecht inwoners  
   
 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 27 juni 2022, 12:00 uur bij
griffie@stichtsevecht.nl 
De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

 

1

3.
19:50

Vaststellen van de agenda  
   
 
 

1

4.
19:55

Vaststellen van de besluitenlijst van 17 mei en 7 juni 2022  
   
 
 

2

5.
19:55

Vragenhalfuur voor leden van de raad  
   
 
Vragen uiterlijk doorgeven op maandag 27 juni 2022, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.

 

0

6.
20:25

Ingekomen stukken en mededelingen  
   
 
Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 27
juni 2022, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
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7.
20:30

Benoeming en beëdiging commissieleden  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Marijke de Jong
Een enkele fractie verzoekt om het benoemen van een commissielid. Daarnaast kan een reeds
benoemd commissielid beedigd worden. 
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8.
20:45

Vertegenwoordiging in verbonden partijen  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Evelien Rodrigus
Als gevolg van de verkiezingen dienen er diverse benoemingen in diverse organen plaats te vinden.
Nu de collegeleden zijn benoemd kan ook de benoeming door de raad van de collegeleden in de
gemeenschappelijke regelingen plaatsvinden. 
Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap zijn de collegeleden
al benoemd, maar dienen de plaatsvervangende leden nog te worden benoemd.

De raad wordt voorgesteld om te benoemen in gemeenschappelijke regelingen:

1. Wethouder Van Liempdt als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur Recreatieschap
Stichtse Groenlanden
2. Wethouder Van Liempdt als plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur Plassenschap
Loosdrecht e.o.
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9.
20:50

Benoeming dhr. F.J. Venus tot plv. lid AB Plassenschap Loosdrecht  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
Voor het algemeen bestuur (AB) van het Plassenschap Loosdrecht dient de raad 3
vertegenwoordigers in het algemeen bestuur aan te wijzen, waarvan minimaal 1 vertegenwoordiger
uit het college van b&w. In de raad van 17 mei zijn 2 raadsleden en 1 collegelid benoemd.
Daarnaast dienen 3 plaatsvervangers te worden benoemd. In een separaat voorstel wordt een plv.
collegelid benoemd. In dit voorstel wordt voorgesteld de heer F.J. Venus te benoemen als. plv lid in
het AB van het Plassenschap Loosdrecht.
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20:55 Hamerstukken  
 
 

0

10. Voorgenomen 1e begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht e.o.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de voorgenomen 1e begrotingswijziging en de
zienswijze vast te stellen waarin gevraagd wordt om het najaar van 2022 een tweede
begrotingswijziging op te stellen en deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers om op
deze manier de ontwikkeling van de financiën nauwlettend te volgen. Daarnaast wordt, met het oog
op de komende transitie, aandacht gevraagd voor het in beeld brengen van de toekomstige
investeringen (meerjareninvesteringsplan).

De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Klaas-Jan Onrust
Op 1-2-2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel van het AB van het Plassenschap over de
toekomstige samenwerking in het Plassenschap. Voor de toekomstige manier van samenwerken is
een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. noodzakelijk
waarvan de raad wordt voorgesteld daarmee in te stemmen. 

De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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12. Voorgenomen 1e begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de voorgenomen 1e begrotingswijziging 2022 van
het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de zienswijze vast te stellen. In de zienswijze wordt
verzocht om ook in het najaar van 2022 een tweede begrotingswijziging op te stellen en deze voor
zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Op deze manier kan de ontwikkeling van de
financiën nauwlettend gevolgd worden. Verder wordt, met het oog op de komende transitie,
aandacht gevraagd voor het in beeld brengen van de toekomstige investeringen
(meerjareninvesteringsplan).

De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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13. Bestemmingsplan Herenweg 9 en 11 in Maarssen  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jeremy Bouwmeester
Aan de Herenweg 9 en 11 in Maarssen staat op dit moment een blok van twee-onder-één-kap-
woningen. De woningen zijn vervallen en voldoen niet meer aan huidige maatstaven. Daarnaast is
de buitenruimte bij de woningen onlogisch en onpraktisch verdeeld. De eigenaar heeft het
voornemen om deze locatie te herontwikkelen en in de plaats twee vrijstaande woningen te
realiseren. De vrijstaande woningen worden deels buiten het bouwvlak gesitueerd. De realisatie is
daarmee in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Herenweg – Gageldijk, 1ste
partiële herziening. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het
ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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17. Erfgoedverordening Stichtse Vecht 2022  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Valesca van den Bergh
Via de Erfgoedverordening wordt geregeld wat de gemeente nodig vindt voor de bescherming en
instandhouding van het gemeentelijke cultureel erfgoed, zoals de vergunningplicht voor
gemeentelijke monumenten en de aanwijzingsmogelijkheid en de vangnetregeling voor archeologie.
De raad wordt voorgesteld de Erfgoedverordening Stichtse Vecht 2022 vast te stellen ter
vervanging van de verordening uit 2011, waarmee deze weer actueel is en aansluit bij de landelijke
wet- en regelgeving.

De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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18. 2e wijziging gemeenschappelijke regeling BghU 2020  
Hamerstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
In 2020 is de gemeente Stichtse Vecht toegetreden tot de Belastingsamenwerking gemeenten en 
hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In de gemeenschappelijke regeling zijn
de regels voor de samenwerking vastgelegd. Het BghU-bestuur stelt voor om, via de tweede
wijziging, de gemeenschappelijke regeling op een aantal punten aan te passen. Met deze tweede
wijziging voldoet de gemeenschappelijke regeling aan de huidige wet- en 
regelgeving en is de regeling klaar voor de toekomst. De raad wordt voorgesteld geen wensen of
bedenkingen in te dienen en het college toestemming te verlenen tot het aanbrengen van de
tweede wijziging.

De commissie Bestuur en Financiën van 14 juni 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
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21:00 Bespreekstukken  
 
 

0

14.
21:00

Woonwagenstandplaatsbeleid  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
Als onderdeel van het Volkshuisvestingsbeleid dienen gemeenten beleid voor woonwagens en
standplaatsen vast te stellen. Dit beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven
aan het woonwagenleven van woonwagenbewoners. De raad wordt voorgesteld het
wwonwagenstandplaatsbeleid vast te stellen waarbij een aantal uitgangspunten gehanteerd wordt. 

De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld, maar
SSV heeft 2 amendementen en een motie ingediend, waarmee het een bespreekonderwerp is
geworden.
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15.
21:30

Aanwijzen locatie voor Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Jan de Boer
De raad heeft zich uitgesproken voor één centrale locatie waar afval ingezameld kan worden en in
2018 is daarvoor specifiek Breukelen als geografisch hart van de gemeente aangewezen als
zoekgebied. De raad wordt ondermeer voorgesteld het perceel kadastraal bekend als gemeente
Breukelen, sectie L, nummer 1150 aan te wijzen als nieuwe locatie voor het Afvalscheidingsstation,
Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot. Een compact Circulair Ambachtscentrum op
hetzelfde perceel. te realiseren. En een investeringskrediet beschikbaar te stellen t.b.v. de
faciliteiten en benodigde verkeerskundige aanpassingen. Daarnaast wordt de raad gevraagd de
door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 had behandeling als hamerstuk voorgesteld, maar
de PVV heeft een motie ingediend, waarmee het een bespreekonderwerp is geworden. 

N.B.: voor de raads- en commissieleden liggen de bijlagen 3, 8, 10, 12 en 13 geheim op de griffie
ter inzage.
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16.
21:50

Nieuwbouw MFC Vreeland  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Nick van Eijkelenburg
In Vreeland heeft de gemeente een dorpshuis en gymzaal in eigendom en beheer. De gebouwen
zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Door de Dorpsraad Vreeland,
het bestuur van de gymnastiekvereniging en het dorpshuisbestuur is de wens geuit voor
ver(nieuw)bouw van het multifunctioneel centrum waarbij nieuwbouw de voorkeur heeft. De raad
wordt onder meer gevraagd de massastudie vast te stellen, in te stemmen met de start van de
vervolgfase en een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De door het college
opgelegde geheimhouding op een aantal financiële bijlagen moet bekrachtigd worden. 

De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 hadbehandeling als hamerstuk voorgesteld.
Inmiddels zijn er zowel door de SP als GroenLinks moties ingediend, waarmee het een
bespreekonderwerp is geworden.

N.B.: voor de raads- en commissieleden liggen de bijlagen 4 en 5 geheim op de griffie ter inzage.
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19.
22:20

Gemeentefonds Decembercirculaire 2021  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
Met de septembercirculaire wordt de gemeente geinformeerd over maatregelen die betrekking
hebben op de hoogte van de uitkering van het gemeentefonds 

De raad wordt gevraagd ten behoeve van de opstelling van de Programmarekening 2021 een
aantal besluiten te nemen inzake onder meer de extra middelen uit het Corona-compensatiepakket
voor 2021, ontvangen middelen voor een robuust rechtssysteem en het versterken van de
gemeentelijke dienstverlening en de ontvangen doeluitkering voor de Erfgoed deal, nader te
besluiten over de inzet van de overige doeluitkeringen en de inzet van de stelpost Achteruitgang
algemene uitkering. De extra middelen uit het Corona-compensatiepakket voor 2022 toe te voegen
aan de Risicoreserve Corona. En de 5e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

De commissie Bestuur en Financiën van 14 juni 2022 heeft behandeling als hamerstuk voorgesteld.
De PvdA had een voorbehoud gemaakt voor een eventueel amendement en heeft deze ingediend
mede namens GL en SP waarmee het een bespreekonderwerp is geworden. 
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20.
22:40

Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Jody.van.Eijnatten
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met
de ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio Utrecht.

De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. De fractie van de PVV heeft een Amendement aangekondigd om toch
een zienswijze in te dienen. 
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21.
22:50

Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap
Loosdrecht en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp-Kadernota 2023. 
Momenteel loopt er nog een onderzoek van de provincie Utrecht, gemeente Wijdemeren en
Staatsbosbeheer naar de structurele kosten van de taakuitvoering. Naar verwachting wordt in
augustus 2022 de Ontwerp-begroting, waarin deze kosten zijn verwerkt, voor een zienswijze aan de
deelnemers toegezonden.

De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.
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22.
23:00

Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023 e.v. Recreatieschap Stichtse Groenlanden  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023 e.v.
van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen. Momenteel loopt er
nog een onderzoek van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer naar de structurele kosten van de
taakuitvoering. Naar verwachting wordt in augustus 2022 de ontwerp-begroting, waarin deze kosten
zijn verwerkt, voor zienswijze aan de deelnemers toegezonden.

De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.
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23.
23:10

Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 BghU  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de
Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) en geen zienswijze in
te dienen.

De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. De fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd om wel
een zienswijze in te dienen. 
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24.
23:20

Jaarstukken 2021  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Boudewijn Casparij
In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over
2021. De raad wordt voorgesteld: 

1. Het voordelige jaarresultaat 2021 van € 1.901.893 toe te voegen aan de Algemene reserve. 
2. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde
budgetoverheveling van € 2.572.952 naar het boekjaar 2022. 
3. In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde toevoeging
aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 272.058). 
4. In te stemmen met de voorgestelde onttrekking in 2021 van € 1.858.740 uit de Risicoreserve
Corona. 
5. In te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve kapitaaldekkingsreserve van de
Karel Doormanweg in Breukelen (€ 156.534). 
6. De Jaarstukken 2021 vast te stellen. 
7. Het college mandaat te verlenen om de controleverklaring van de accountant aan de provincie te
zenden.

Daarnaast wordt de raad gevraagd  
8. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen (geheimhouding). 
9. En de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4, de grondexploitaties, te
bekrachtigen. 

De Jaarstukken worden in zijn geheel besproken. De geheime bijlagen liggen ter inzage bij de
griffie.

De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld op verzoek van de fracties PVV en Samen Stichtse Vecht. Hierbij is geen
inhoudelijke argumentatie aangegeven, maar aangegeven is dat nog niet alles aan de orde is
gesteld. 
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25.
45min.

Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
De raad wordt voorgesteld het gezamenlijk met de gemeente Utrecht gemaakte warmteplan
Zuilense Vecht vast te stellen voor zover dit het grondgebied van de Gemeente Stichtse Vecht
betreft, onder voorbehoud dat de gemeente Utrecht het warmteplan eveneens vaststelt. 
Het college te mandateren voor het aanpassen van het warmteplan Zuilense Vecht op de aspecten
energieprestatiewaarden en aantal aansluitingen.  
En de bevoegdheid om te besluiten dat het warmteplan in werking treedt zodra de exacte
energieprestatiewaarden in het warmteplan zijn opgenomen te mandateren aan het college.

De commissie Fysiek Domein van 31 mei 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld. De
fractie van de PVV heeft een motie over het opnemen van een keuze voor gas aangekondigd. De
fractie GroenLinks (en overige fracties) hebben een amendement over een mandaat aan het
college aangekondigd.

Door het college is een memo toegezegd die aan de stukken is toegevoegd met een raadsbrief van
de gemeente Utrecht. N.a.v. de commissiebehandeling in Utrecht is het warmteplan inhoudelijk iets
aangepast op een voor Utrecht bestemd onderdeel. De gewijzigde versie is ter vaststelling aan de
stukken toegevoegd. 
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26.
45min.

Opkoopbescherming.  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
Per 1 januari 2022 is het wettelijk mogelijk om de Opkoopbescherming toe te voegen aan de
Huisvestingsverordening. Met deze regeling is het verboden om schaarse goedkope of middeldure
koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop te verhuren. Starters krijgen hiermee meer kansen op
de koopwoningmarkt. De raad wordt voorgesteld de Opkoopbescherming per 1 juli 2022 in te
voeren en daartoe de Verordening tot 2e wijziging van de 'Huisvestingsverordening regio Utrecht
2019- gemeente Stichtse Vecht' vast te stellen. 
En daarnaast de Verordening tot 1e wijziging van de ‘Legesverordening 2022’, vast te stellen,
waarmee in de Tarieventabel een legestarief wordt opgenomen voor het in behandeling nemen van
de aanvraag voor een verhuurvergunning als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet.

De commissie Fysiek Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld.
Een amendement is aangekondigd ten aanzien van het optrekken van de prijsgrens en uitbreiding
van de regeling voor de hele gemeente.
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27.
20min.

Wijziging Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Anne Klerx
De raad wordt voorgesteld het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Stichtse Vecht 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Protocol
vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019.

De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als
bespreekstuk voorgesteld. De fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.
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28.
20min.

Motie Vreemd aan de agenda - PVV e.a. – Referendumverordening  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Dick Polman
Behandelend ambtenaar: Bart Lammers
 

1

29. 20
min

Motie vreemd aan de agenda - PVV - Overdag vergaderen  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
 

1

30.
20min

Motie vreemd aan de agenda - PVV - Spreektijd  
Motie  
 
Portefeuillehouder: Ap Reinders
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
 

1

31.
20min.

Motie vreemd aan de agenda - SP - Laat onze ouderen niet vallen  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Karin van Vliet
 

1

32.
20min.

Motie vreemd aan de agenda D66 e.a. - Exclusief toekennen exploitatie sociale huurwoningen  
Bespreekstuk  
 
Portefeuillehouder: Frank van Liempdt
Behandelend ambtenaar: Jacqueline Schmitz
 

1



Sluiting  
 
 

0

- N.B.: Gezien de lengte van de agenda en dat de Kaderbrief op 5 juli behandeld wordt, worden
agendapunten die deze avond niet meer behandeld kunnen worden geagendeerd voor de raad van
dinsdag 5 juli (met indien noodzakelijk uitloop 6 juli).  
 
 

0

 
 


