Besluitenlijst raadsvergadering van 29 januari 2019, aanvang 19.30 uur
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Pim van Rossum
Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet
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Riëtte Habes en Arjan Kroon
Wim Ubaghs
Mieke Hoek
Hans van Maanen

Wethouders
VVD
GroenLinks
CDA
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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van de
raad.
Zij spreekt een In Memoriam uit voor Marc Witteman en Jaap Verkroost en heet daarbij de
familie en bekenden welkom.

Schorsing van 19.45 tot 19.50 uur.
2.

Spreekrecht inwoners.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

2a. Dankwoord waarnemend raadsvoorzitter.
Rob Roos bedankt de ambtelijke organisatie en andere betrokkenen voor de organisatie van het
afscheid van Marc Witteman. In het bijzonder noemt hij hierbij de vrijwilligers van de brandweer
Kockengen, de gemeentesecretaris, de afdeling communicatie en waarnemend burgemeester
Yvonne van Mastrigt.
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3.

Vaststellen van de agenda.
De voorzitter deelt mee dat twee moties vreemd aan de orde van de dag zijn aangekondigd, t.w.
a. een motie van GroenLinks, PvdA en CDA over het Kinderpardon en
b. een motie van de PVV over geen voorrang voor statushouders in nieuwbouw in
Zwanenkamp.
Zij stelt voor beide moties eerst in de betreffende commissies te bespreken.
GroenLinks vraagt om, gezien het debat in de Tweede Kamer van morgen, de motie vanavond
in de raad te behandelen.
PVV is voorstander van beide moties vanavond bespreken of beide moties naar de commissies
verwijzen.
VVD, Lokaal Liberaal, Streekbelangen, Stichts Appèl, Maarssen 2000 en ChristenUnie-SGP zijn
voorstander van een behandeling in de commissie.
PvdA wil de motie Kinderpardon direct in de raad bespreken.
CDA sluit zich hierbij aan en verwijst de motie van de PVV naar de commissie.
Het Vechtse Verbond wil de motie Kinderpardon ook vanavond bespreken en heeft over de
motie van de PVV geen mening.
De voorzitter concludeert dat een meerderheid beide moties naar de desbetreffende commissies
verwijst.
Daarmee is de agenda ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 12 en 18
december 2018.
Beide besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur voor de leden van de raad.
PVV stelt vragen over de aanwezigheid van Chroom-6 bij gemeentelijke bruggen en andere
civiele kunstwerken.
Wethouder Klomps antwoordt dat de gemeente Stichtse Vecht eerst informatie bij de provincie
moest inwinnen over dit onderwerp, alvorens met een antwoord op vragen te kunnen komen.
Vanaf nu wordt onderzoek naar de aanwezigheid van Chroom-6 bij lokale kunstwerken in de
planning meegenomen. Medewerkers van de gemeente zijn niet in aanraking geweest met
Chroom-6. Het onderhoud van de genoemde bruggen is in opdracht van de provincie uitgevoerd
door externen.

6.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Maarssen 2000 vraagt om het antwoord op brief B-01 over overlast van scheepvaart op het
Amsterdam-Rijnkanaal ook naar de raad te sturen.
PvdA vraagt om het antwoord op brief B-12 over diverse zaken in Loenen aan de Vecht ook
naar de raad te sturen.
Toezeggingen burgemeester:
1. van brief B-01 over overlast van scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal de
beantwoordingsbrief ter kennisname naar de raad sturen;
2. van brief B-12 over diverse zaken in Loenen aan de Vecht de beantwoordingsbrief ter
kennisname naar de raad sturen.
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7.

Benoeming leden Pioniersgroep.
Bij acclamatie zijn de heren D.J. van der Wal en J.G. van den Boogaard benoemd.

8.

Verlenging tijdelijke vervanging raadslid wegens ziekte.
De heer A.J. Kroon is als tijdelijk lid van de gemeenteraad toegelaten tot en met 4 juni 2019.

Hamerstukken
9.

Bestemmingsplan Laan van Niftarlake 129 in Tienhoven.
Conform vastgesteld.

10. Onderwijshuisvestingsprogramma 2019.
Conform vastgesteld.
11. Aanvullend budget nieuwbouw kindcentrum Harmonieplein.
Conform vastgesteld.
12. Gemeentefonds Decembercirculaire 2018.
Conform vastgesteld.
13. Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht.
Conform vastgesteld.
14. Regionaal Risico Profiel.
Conform vastgesteld.
15. Bekrachtiging geheimhouding Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018.
Conform vastgesteld.
Bespreekstukken
16. Wijziging Verordening Winkeltijden Stichtse Vecht.
De raad is drie opties voorgelegd:
optie A: de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 18.00 uur voor de
gehele gemeente; of
optie B: de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 20.00 uur voor de
gehele gemeente; of
optie C: de openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 12.00 tot 20.00 uur voor de
gehele gemeente.
PvdA is voor optie C.
ChristenUnie-SGP en CDA zijn niet voor verruiming. Zijn voor geen van de drie opties.
VVD, Lokaal Liberaal en Streekbelangen zijn voor optie B.
PVV is voorstander van optie A. Als hier geen meerderheid voor is, dan voor optie B.
Wethouder Klomps antwoordt dat er geen nader onderzoek komt naar de behoefte aan ruimere
openingstijden.
Schorsing van 20.45 tot 20.50 uur.
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De voorzitter legt uit dat eerst over de meest verstrekkende optie zal worden gestemd, dat is
optie B. Is daar geen meerderheid voor dan wordt gestemd over optie A en vervolgens, indien
nodig, zal er gestemd worden over optie C.
Stemverklaringen:
GroenLinks heeft in de commissie het standpunt ingenomen voor optie C te zijn. Na
heroverweging is een meerderheid van de fractie voor optie B. De fractie zal verdeeld stemmen.
PVV zal voor de meest verstrekkende optie stemmen.
Optie B is vastgesteld met 24 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van CDA,
PvdA, ChristenUnie-SGP en Tjeerd Schuhmacher van GroenLinks. Vóór: de fracties van Lokaal
Liberaal, PVV, Streekbelangen, Stichts Appèl, VVD, Maarssen 2000, Het Vechtse Verbond en 4
leden van de fractie van GroenLinks.)
17. Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
Stemverklaring:
VVD kan voor het voorliggende perceel instemmen met het voorstel. Dit houdt niet automatisch
in dat in toekomstige, soortelijke situaties de fractie ook met een aanwijzing zal instemmen. De
fractie zal verdeeld stemmen.
De aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten is vastgesteld met 24 stemmen vóór en 9
stemmen tegen. (Tegen: de fracties Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Stichts Appèl en
Jos van Nieuwenhoven van de VVD. Vóór: de fracties PVV, Streekbelangen, CDA, 5 leden van
de VVD, PvdA, Maarssen 2000, ChristenUnie-SGP en GroenLinks.)
18. Extra krediet raadzaal Koetshuis Boom en Bosch.
Lokaal Liberaal, PVV, CDA, Maarssen 2000 en ChristenUnie-SGP zijn tegen het beschikbaar
stellen van een extra krediet van € 338.000,--.
Streekbelangen, VVD, PvdA, GroenLinks en Het Vechtse Verbond zijn voor het beschikbaar
stellen van een extra krediet.
In 2e termijn wordt verzocht om hoofdelijke stemming.
ChristenUnie-SGP verzoekt om schorsing voor een moment van bezinning om tot een
weloverwogen besluit te komen.
Schorsing van 22.00 tot 22.05 uur
Stemverklaring:
Lokaal Liberaal zal tegen stemmen. Het besluit heeft verstrekkende gevolgen voor komende
gemeenteraden en de bereikbaarheid van de raadzaal. Is voorstander van het bekijken van
mogelijke andere opties.
Hoofdelijke stemming begint bij nr. 24, de heer De Ronde.
Vóór stemmen: de heer Van Dijk, de dames Bredt-Aler en De Vries, de heren Van
Nieuwenhoven, Roos en Toonen, mevrouw Schoevaars, de heren Wisseborn, Nederend,
Theunen, Schuhmacher en Gemke, de dames Beekman, Swerts en Hoek, de heer Helling,
mevrouw Van Vliet en de heer Verstoep.
Tegen stemmen: de heren De Ronde, Kroon, Bonhof, Ubaghs, Verwaaijen, Van Liempdt en
Van Rossum, de dames Habes en Overdijkink, de heer Overbeek, de dames Van LindenbergHess en Kox-Meijer, de heren Tijdgat, Van Maanen en Roetman.
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Het beschikbaar stellen van een extra krediet voor de nieuwe raadzaal in het Koetshuis van
Boom en Bosch is met 18 stemmen vóór en 15 stemmen tegen, vastgesteld.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur.
5 maart 2019

Griffier

Voorzitter

MdJ,
30-1-2019
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