
 

 
Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2014, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Voorzitter Mirjam van 't Veld, burgemeester  
Griffier Jelle Hekman  
 
De leden 
CDA Hetty Veneklaas, Siem Scherpenzeel, Marnix Veldhuijzen, 

Jaap Verkroost 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman, Frans de Ronde 
D66 Femke Goedendorp, Pieter de Groene, Linda Hogeveen, 

Dick Verwoerd, Franko Živković-Laurenta 
GroenLinks Linda van Dort, Piet Paul 
Lokaal Liberaal –  Suzanne Kox-Meijer , Frank van Liempdt, Ronald van Liempdt, 
Groep Frank van Liempdt Bas Verwaaijen 
Maarssen 2000 Ron Druppers, Harry Noltes, Gerry Rijsterborgh 
PvdA Maarten van Dijk, Els Swerts,  
Stichtse Vecht Beweegt Dik van ’t Hof 
Streekbelangen Rob Roos, Renie Vis, Warner van Vossen 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
VVD Kathalijne de Kruif, Frank Masteling, Piet Ploeg, Klaas Wiersema 

Elfride Zeldenrust  
Wethouders 
D66 Pieter de Groene, Franko Živković-Laurenta 
CDA Gera Helling (aftredend), Jaap Verkroost 
Streekbelangen Vital van der Horst 
VVD Piet Ploeg (aftredend), Klaas Wiersema (aftredend),  
 Eric Balemans (nieuw) 
ChristenUnie-SGP Henk van Rhee (nieuw)  
 
 Afwezig: Han Vreeken (D66) 
 
 
 
1. Opening; de voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht inwoners: wordt verplaatst; na agendapunt 12. 

 
3. Vaststellen agenda:  

a. Harry Noltes is van mening dat bij agendapunt 14. Moties koopzondagen geen 
initiatiefvoorstel van CDA e.a. op de agenda kan worden geplaatst. Dit is in strijd met het 
Reglement van orde, artikel 37.  

b. Marnix Veldhoven geeft aan dat het initiatiefvoorstel voor wijziging van de verordening 
aansluit bij de behandeling in de werksessie en bedoelt is om de discussie over de 
koopzondagen af te sluiten. 

c. De voorzitter brengt het ordevoorstel om het initiatiefvoorstel niet aan de orde te stellen in 
stemming. De meerderheid van de raad is tegen het ordevoorstel (6 voor, 26 tegen). 
Het initiatiefvoorstel wordt wel behandeld. 

 
4. Besluitenlijsten: geen opmerkingen 
 
5. Vragenhalfuur: geen vragen aangemeld. 

Dik van ’t Hof vraagt wanneer hij opmerkingen kan plaatsen over vragenrecht van de raadsleden 
in kader aanpassing Reglement van orde. 
De burgemeester vertelt dat dit aan de orde komt in de bijeenkomst over doorontwikkeling 
vergadermodel. 
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6. Ingekomen stukken: geen opmerkingen. 
 
7. Afscheid wethouders. 

De burgemeester spreekt de vertrekkende wethouders toe: 
1. Gera Helling 
2. Piet Ploeg 
3. Klaas Wiersema 

 
8. Aanbieden Hoofdlijnenakkoord: 

a. Franko Zivkovic  (D66) geeft een toelichting  op het proces van totstandkoming van het 
Hoofdlijnenakkoord. Hij nodigt de andere partijen om mee te denken over de uitvoering. 

b. De externe voorzitter Jitze Ramaker overhandigt het Hoofdlijnenakkoord aan de voorzitter 
van de raad. 

c. De fracties willen het eerst goed bestuderen en komen er op terug in het kader van de 
uitwerking. 

 
9. Samenstelling commissie van stemopneming/commissie van onderzoek geloofsbrieven: 

Als leden worden benoemd: 
a. Frank van Liempdt (voorzitter) 
b. Els Swerts 
c. Hetty Veneklaas 

 
10. Verkiezing van wethouders 

a. Voordracht door fractievoorzitters van D66, VVD, CDA, Streekbelangen en ChristenUnie-
SGP dragen de zes kandidaatwethouders Pieter de Groene, Franko Živković-Laurenta, Eric 
Balemans, Jaap Verkroost, Vital van der Horst en Henk van Rhee. 

b. Er worden vragen gesteld aan de kandidaatwethouders: 
Eric Balemans: over lidmaatschap provinciale staten en woonplaats Utrecht 
Henk van Rhee: over persberichten aangaande “genezing van homosexuelen” en over zijn 
gezondheid en de sabbatical van zijn vorige werkkring. 
Franko Živković-Laurenta: over zijn takenpakket in relatie tot zijn deeltijdhouderschap. 
Aan de coalitie als geheel: waarom is niet gekozen voor vijf wethouders; nu is sprake van 
versnippering. 

c. Reactie kandidaatwethouders: 
Eric Balemans: stopt als lid provinciale staten, woont in binnenstad Utrecht, maar zal 
optimaal beschikbaar zijn voor Stichtse Vecht. 
Henk van Rhee: berichtgeving in pers was niet correct. Als wethouder zal hij zich houden aan 
de plichten die voortvloeien uit de eed. 
Franko Živković-Laurenta: zal zoveel tijd besteden aan zijn takenpakket als nodig is, ook al is 
dat meer dan het aantal uren van zijn dienstverband. Er is gekozen voor verdeling over zes 
wethouders omdat daarmee een weerspiegeling van de verschillen in zetels tot uiting komt. 

d. Uitslag Stemming: 
e. Eric Balemans: 26 stemmen; 2 stemmen op Piet Ploeg; 2 stemmen op Klaas Wiersema; 

2 stemmen blanco 
f. Pieter de Groene: 31 stemmen; 1 stem op Linda Hogeveen 
g. Vital van der Horst: 25 stemmen; 1 stem op Piet Ploeg, 1 stem op Warner van Vossen, 1 

stem ongeldig, 4 stemmen blanco 
h. Henk van Rhee: 21 stemmen; 1 stem voor Linda van Dort, 10 stemmen blanco 
i. Jaap Verkroost: 31 stemmen; 1 stem blanco. 
j. Franko Živković-Laurenta: 29 stemmen; 2 stemmen op Klaas Wiersema, 1 stem blanco 
Alle zes kandidaten zijn gekozen. 

k. De wethouders leggen de eed af of doen de belofte. 
 

11. Vervullen van vacatures in de raad 
a. Verslag onderzoek geloofsbrieven door F. van Liempdt 
b. Besluit tot toelating van Gera Helling, Gerrit Phaff en Elmar de Ridder 
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c. De nieuwe raadsleden leggen de eed af of doen de belofte. 
 

12. Diverse benoemingen: 
a. De voorzitter geeft aan dat over de meeste voordrachten bij acclamatie kan worden besloten 

omdat er niet meer kandidaten zijn dan vacatures. Er is wel een stemming nodig voor het 
Plassenschap omdat er voor vijf plaatsen zes kandidaten zijn voorgedragen. 

b. Uitslag verkiezing voor leden Plassenschap: 
1. mevrouw G. Helling-Zeisseink: 31 stemmen 
2. mevrouw W.M.M. Hoek: 22 stemmen 
3. mevrouw G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp: 30 stemmen 
4. de heer D.T. Verwoert: 30 stemmen 
5. mevrouw E.J. Zeldenrust: 25 stemmen 
6. de heer P. Paul: 21 stemmen. 
De eerste vijf kandidaten zijn gekozen. 
Plv. lid: 
1. de heer W. van Vossen; 20 stemmen 
De heer Van Vossen is gekozen. 

c. Overige benoemingen bij acclamatie 
Presidium/voorzitters werksessies (4 leden, incl. de waarnemend voorzitter 
gemeenteraad) 
1. de heer F.W.H. van Liempdt 
2. de heer H. Noltes 
3. de heer S. Scherpenzeel 
4. de heer D.T. Verwoert 
 
Plaatsvervangend voorzitters werksessies (2) 
1. mevrouw H.J. Veneklaas 
2. de heer B.L. Verwaaijen 
 
Werkgeverscommissie (4 leden, waarvan 1 voorzitter) 
1. de heer M.J. van Dijk 
2. mevrouw E.J. Hogeveen 
3. de heer P.G. Paul 
4. mevrouw R.G. Vis-de Ceuninck van Capelle (voorzitter) 
 
Juniorenconvent (maximaal 6, waarvan 1 burgerlid) 
1. mevrouw P. Bredt-Aler 
2. mevrouw F.J.L. Goedendorp 
3. de heer R.J. van Liempdt 
4. de heer P. van Rossum 
5. mevrouw E.M. Swerts 
 
Auditcommissie (minimaal 4 en maximaal 6 leden) 
1. mevrouw G. Helling-Zeisseink 
2. de heer F.M. Masteling 
3. de heer I.C. Roetman 
4. de heer J.A. Vreeken 
 
Kerngroep Transities Sociaal Domein (3 leden en 1 plaatsvervangend lid) 
Lid 
1. de heer R. Druppers 
2. mevrouw E.J. Hogeveen 
3. mevrouw H.J. Veneklaas 
Plaatsvervangend lid 
1. de heer I.C. Roetman 
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Algemeen Bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (2 raadsleden als lid en 2 raadsleden als 
plaatsvervangend lid) 
Lid 
1. de heer D.E. van ’t Hof 
2. de heer R. Roos 
Plaatsvervangend lid 
1. de heer G.W. Phaff 
2. de heer W. van Vossen 

 
Algemeen Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden (1 raadslid als lid en 1 raadslid als 
plaatsvervangend lid) 
Lid 
1. mevrouw L.J. van Dort 
Plaatsvervangend lid 
1. mevrouw G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp 

 
Burgerleden voor de werksessies 
voor de fractie van de VVD : mevrouw P. Bredt-Aler 
  de heer C.J. van Nieuwenhoven 
voor de fractie van Lokaal Liberaal : de heer R. Bonhof 
  de heer O.R. Tijdgat 
voor de fractie van Streekbelangen : de heer J. Helling 
  mevrouw W. Portheine-Boom 
voor de fractie van Maarssen 2000 : mevrouw R. Habes 
  de heer A.M.E. Hesel 
voor de fractie van de ChristenUnie-SGP : de heer B. Vreugdenhil 
  de heer W.A. de Jong 
voor de fractie van de PvdA : de heer W. Bos 
  de heer J. Autar 
voor de fractie van GroenLinks : de heer T. Schuhmacher 
  mevrouw A. de Boer 
voor de fractie van Het Vechtse Verbond : de heer F.C. Portengen 
voor de fractie van Stichtse Vecht Beweegt : de heer P. van Rossum 
  de heer J. Roelofs. 
 

 
2. Spreekrecht inwoners: (verplaatst agendapunt) 
a. Gerard Baars (Bestuurslid Bewonersvereniging Maarsseveen-Molenpolder) over koopzondagen. 
b. De heer Schalij over Kockengen Waterproof. 
Reactie wethouder De Groene: de technische oplossingen van de heer Schalij komen aan de orde bij 
de uitwerking van de plannen. 
 
13. Kockengen Waterproof; Hamerstuk; conform besloten. 
 
14. Moties koopzondagen: 
a. Moties Lokaal Liberaal äanpassing verordening winkeltijden: verworpen (12 vóór; 20 tegen) 

(Lokaal Liberaal, Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks en Stichting Vecht Beweegt vóór; overigen 
tegen) 

b. 3e wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden: aangenomen (29 vóór, 3 tegen) 
(ChristenUnie-SGP en Stichtse Vecht Beweegt tegen; overigen vóór) 

 
15. Vaststelling verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de 

gemeente Stichtse Vecht 2014 en verordening Ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning 

a. Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden: gewijzigd vastgesteld 
(unaniem) 
Wijzigingen als gevolg van 3 amendementen Maarssen 2000 (unaniem aangenomen): 
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Artikel 8 Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) en accessoires 
Aan het raadslid wordt voor de uitoefening van het raadslidmaatschap op aanvraag een 
maandelijkse vergoeding verstrekt van € 34,93 bruto, voor de kosten van de aanschaf van een 
Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) met bijbehorend hoesje en pen. 
Raadsleden die in de vorige periode al een “vergoeding ineens” hebben ontvangen, ontvangen 
de nieuwe maandelijkse termijn vanaf 1 januari 2016. 

 
Artikel 20 Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) en accessoires 
Aan de wethouder wordt voor de uitoefening van het wethouderschap op aanvraag een 
maandelijkse vergoeding verstrekt van € 34,93 bruto, voor de kosten van de aanschaf van een 
Notebook of Pocket PC (m.n. iPad) met bijbehorend hoesje en pen. 
Wethouders die in de periode 2011-2014 (als wethouder of raadslid) al een “vergoeding in eens” 
hebben ontvangen, ontvangen de nieuwe maandelijkse termijn vanaf 1 januari 2016. 

 
b. Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning: conform vastgesteld. 

 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 
 
 
 
27 mei 2014 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
 
 
JAH 
25-4-2013 
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