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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
gemeentehuis in Bussum op woensdag 18 mei 2016 
 

 
Aanwezig: A.H.J.J. Luijten, A.E.P. Vlaanderen, mevrouw M.H.J. Potjer-Scholten, J.J. Kruyt, 

J. Duyts, M.J.R. Marshall, H.M. Bellaart, R. Niehe (VVD), M. Balzar, J.G.L. de Haan, 
mevrouw M.J. Rijnja-Stam, M.T. Fambach, N.D.J. Kooij (D66), mevrouw N.J.C. van 
Tilburg, A. Mastenbroek, H.J. de Hollander, J.A.I. de Lange (CDA), G.H.F. Boekhoff, 
K.P.J. Wiss, mevrouw M. de Wit, L.Hj. Voskuil (PvdA), J.P. Portengen, mevrouw 
H.B. Boudewijnse, F. Vos (GroenLinks), mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (HvB) A.F. 
Haije (50PLUS), J.A. Kwekkeboom, J.J.M. van Wees en R.M.M. Sweijen (Gooise 
Ouderen Partij)  

 
Afwezig: De heer L.J.F. Zweers (D66) en de heer B.D. Bergh (50PLUS) 

 
Voorzitter: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
 
Wethouders: Mevrouw M. van Meerten-Kok, mevrouw M. Sanderse, de heer G. Struik, de heer 

H. Boland en de heer J. Franx. 
 

Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 

Verslag:  Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 21.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van de heer Bergh (50PLUS) en de heer Zweers (CDA). Het voorstel is om als 
agendapunt 3d de bekrachtiging geheimhouding overgelegde stukken De Krijgsman te agenderen. 
Verder zijn er drie moties vreemd aan de orde aangekondigd. De vraag is of de raad nog andere 
wijzigingen in de agenda wil aanbrengen. 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) wil graag agendapunt 3d, de bekrachtiging geheimhouding 
overgelegde stukken De Krijgsman, in de meningsvormende raad behandelen. 
De heer Kooij (D66) zou ook agendapunt 3c, voorlopig advies gunning accountantsdiensten, in de 
meningsvormende raad behandelen om in beslotenheid een terugkoppeling te krijgen van de 
beoordelingscommissie. 
De heer Bellaart (VVD), lid van deze beoordelingscommissie, zegt dat hier nog geen inzicht in kan 
worden verschaft omdat er nog geen gunning is. 
De voorzitter zegt dat de heer Kooij vraagt om in beslotenheid meer informatie te krijgen en dat hier op 
zich geen bezwaar tegen is.  
De heer Boekhoff (PvdA) vraagt of het nodig is om dit in beslotenheid te doen.  
De heer Kooij (D66) zou de drie betreffende accountants eventueel niet willen beschadigen door dit in 
de openbaarheid te doen.  
De voorzitter stelt voor om het onderwerp aan de meningsvormende raad toe te voegen en dit in 
beslotenheid te behandelen.  
De agenda wordt hierop gewijzigd vastgesteld.  
 
2. Meningsvormende raad 
2a. Vaststellen zienswijze begroting Omgevingsdienst (41440) 
De heer Boekhoff (PvdA) geeft aan dat er ongerustheid was over dat de bezuinigingen op de 
omgevingsdienst behaald zouden worden door vooruit te lopen op eventuele extra inkomsten. Het 
college heeft dit goed verwerkt in de zienswijze en de wethouder heeft in het Gesprek een goede 
toelichting gegeven op de inhoudelijke werkzaamheden van de omgevingsdienst, dus de fractie kan 
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instemmen met het voorstel.  
2b. Vaststellen begrotingswijziging verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) 
De voorzitter geeft het woord aan de PvdA die een motie heeft aangekondigd.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat de fractie nooit een voorstander is geweest van het verplaatsen van de 
volkstuinen, maar het besluit is genomen dus dit is nu het uitgangspunt. De uitplaatsing is echter 
financieel nog niet geregeld. Er is geen begroting gemaakt met een uitsplitsing naar onderdelen, maar er 
is slechts een bedrag gereserveerd. Aan de uitstraling van de opstal worden eisen gesteld die niet door 
de vereniging zelf gefinancierd kunnen worden, dus het college wordt opgeroepen om de vereniging 
hierin te faciliteren. De fractie dient hiertoe de volgende motie in.  
 
Motie 
Onderwerp: Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden 
Indiener(s): Charles Wiss, namens de fractie van de PvdA 
 
Roept het college op 
 
de vereniging volkstuinen Westbatterij te faciliteren bij het vinden van de meest geschikte 
financieringsvorm voor het realiseren van de opstallen, zodat de in het kader van het project De 
Krijgsman noodzakelijk geworden verplaatsing van de volkstuinen naar boerderij Hoogerlust voortgang 
kan vinden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting

 

Spreekt uit dat: 
- De verplaatsing van de volkstuinen het gevolg is van de Vaststellingsovereenkomst Krijgsman. 
- Gebleken is dat de gemeente strenge eisen stelt aan de uitstraling van de nieuw te bouwen 

opstallen op de locatie Hoogerlust. 
- De vereniging aangeeft opstallen te laten bouwen die kunnen voldoen aan deze eisen. 
- Deze opstallen een afschrijvingstermijn hebben van 20 jaar, volgens opgave van de vereniging. 
- De vereniging aangeeft zonder krediet geen opstallen te kunnen bouwen of zonder 

garantstelling geen lening kan verwerven. 
- Zonder nadere afspraken hervestiging derhalve ernstig wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk is. 
 

*** 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) vindt het een sympathieke motie waarvan de gedachtegang 
gesteund kan worden. De vraag aan de PvdA is echter wat er precies van het college gevraagd wordt met 
betrekking tot de meest geschikte financieringsvorm en of de fractie zich geen zorgen maakt over de 
hoogte van de huur.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat de vereniging zelf een bepaald type huisjes en opstal in gedachte heeft en 
als dat gerealiseerd wordt er geen zorgen zijn over de huur. De motie is opzettelijk zo geformuleerd dat 
er verschillende manieren van financiering gezocht kunnen worden. Het is een aansporing aan het 
college om de vereniging te laten zien dat zij gesteund wordt door de gemeente.  
 
De heer Mastenbroek (CDA) heeft overwogen om te verzoeken om besluitvorming over het voorstel uit 
te stellen omdat er nog onduidelijkheid is over welke kosten KNSF voor haar rekening neemt, of dit 
bedrag ongeveer gelijk is aan het bedrag dat de gemeente wil doteren en wie verantwoordelijk is voor de 
uitplaatsing naar een andere locatie. Gezien de beantwoording van de technische vragen heeft de fractie 
niet het idee dat er meer duidelijkheid komt als het voorstel wordt uitgesteld en er meer vragen zouden 
worden gesteld. Nu is er een nieuwe kwestie naar voren gekomen en dat is de opstal en de financiering 
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hiervan. Na overleg met de coalitie is het CDA tot de conclusie gekomen dat dit niet de 
verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar van de vereniging en KNSF. KNSF heeft aangegeven dat 
er een voorstel is voor het invullen van de tuinen en de opstal en de vereniging heeft gezegd nog te 
willen kijken naar eventuele eigen investeringsmogelijkheden om te komen tot een acceptabele opstal 
voor de tuinders. Wat het raadsvoorstel betreft heeft de fractie enige reserves met betrekking tot het 
zomaar beschikbaar stellen van 250.000 euro en dient daarom een amendement in om hier een extra 
voorwaarde aan te koppelen.  
 
Amendement  
Onderwerp: Verplaatsing Volkstuinen 
Indieners: M. Balzar (D66), A. Luijten (VVD), A. Mastenbroek (CDA), J. Portengen (GL) 
 
Bestaande tekst: 
Geen 
 
Nieuwe tekst:

 

Toevoegen aan beslispunten: 
 
3. Het beschikbaar krediet ter waarde van €250.000 beschikbaar te stellen onder voorwaarde van een 
overeenkomst tussen KNSF en de tuindersvereniging Westbatterij Muiden. 
 
Toelichting

 

Ter vergadering.         
        *** 
 
De heer Wiss (PvdA) vindt het jammer dat de coalitie blijkbaar buiten de raadzaal beraadslaagt en de 
rest van de raad niet kan deelnemen aan die discussie.  
 
De heer Sweijen (GOP) zegt dat de gemeente de morele plicht heeft om te zorgen dat de afspraken die 
in het geheim gemaakt zijn uitgevoerd worden, maar de vraag aan de raad is of zij op een dergelijke niet 
transparante, onzorgvuldige manier met onvoldoende oog voor de consequenties op de lange termijn 
wil doorgaan. Het voorstel dat voorligt, deugt aan verschillende kanten niet. Bij het maken van de 
afspraken is niet gekeken naar met name de financiële gevolgen met welke deze raad nu geconfronteerd 
wordt. Er wordt ook ten onrechte gesteld dat de te maken kosten aangemerkt kunnen worden als 
bovenwijkse voorzieningen en er wordt dus geld gebruikt uit een reserve die er eigenlijk niet zou mogen 
zijn omdat een bestemmingsreserve alleen ingesteld mag worden voor zeer specifieke doelen. In het 
Besluit ruimtelijke ordening staat een limitatieve opsomming van wat je onder bovenwijkse 
voorzieningen mag verstaan en daar valt de verplaatsing en inrichting van volkstuinen niet onder. De 
fractie heeft er dus erg veel moeite mee om in te stemmen met dit raadsvoorstel, maar het is wel de 
morele plicht van de gemeente om ervoor te zorgen dat de volkstuinen worden verplaatst. Dit wordt ook 
gevoed door de onduidelijkheid die er is over de financiering van de verplaatsing en over of er voldoende 
leden overstappen.  
 
De heer Vos (GroenLinks) is het met de vorige sprekers eens dat het een lastig dossier is, maar de 
tuinders hebben in principe ingestemd met de verplaatsing en zijn niet ontevreden over het beoogde 
terrein. Er zijn alleen nog vragen over de financiering en de opstal. De fractie kan instemmen met het 
amendement omdat als de gemeente 250.000 euro investeert het dan niet zo kan zijn dat een andere 
vereniging dan de tuindersvereniging uit Muiden gebruik gaat maken van het terrein. Wat de motie van 
de PvdA betreft over de opstal zouden de KNSF en de tuindersvereniging hier samen uit moeten kunnen 
komen en is GroenLinks er geen voorstander van om dit in een motie vast te leggen. De fractie is wel 
benieuwd naar het antwoord van de wethouder op de vraag van GOP over de dekking.  
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Wethouder Boland is het ermee eens dat dit artikel in de VOK duidelijker geformuleerd had kunnen 
worden. Op grond van het artikel heeft de gemeente onderhandeld met KNSF en de Wegbatterij over de 
verdeling van de kosten van het verplaatsen van de volkstuinen. Het college is ervan overtuigd dat met 
het gevraagde krediet het terrein gereedgemaakt kan worden voor de volkstuinen en de gemeente 
daarmee voldoet aan de morele verplichting die uit de VOK voortvloeit. De gemeente is aanwezig bij de 
besprekingen en denkt mee, maar met het aannemen van de motie wordt de scheidslijn tussen de 
verschillende verantwoordelijkheden juist minder duidelijk. Het amendement is in lijn met de insteek van 
het college en dat is dat het krediet pas uit wordt gegeven als het zinvol gebruikt wordt. In de wet staat 
niet de verplaatsing van volkstuinen expliciet genoemd, maar het is wel de bedoeling van de wet dat de 
kosten die nodig zijn om een plan te realiseren, maar buiten de grenzen van het plan vallen, onder de 
bovenwijkse kosten vallen.  
 
De heer Sweijen (GOP) vraagt bij interruptie onder welke categorie het verplaatsen van volkstuinen dan 
volgens het Bro valt.  
 
Wethouder Boland weet dit niet precies, maar het principe van bovenwijkse voorzieningen is dat als er 
kosten zijn buiten het plangebied deze op de ontwikkelaar verhaald kunnen worden middels de 
bovenwijkse voorzieningen en dit is zo afgesproken met de ontwikkelaar.  
 
De voorzitter geeft de fracties het woord in de tweede termijn.  
 
De heer Vos (GroenLinks) gaat ervan uit dat dit het laatste krediet is dat voor de verplaatsing van de 
volkstuinen verstrekt wordt en vraagt de wethouder dit te bevestigen.  
 
De heer Mastenbroek (CDA) geeft aan dat de fractie de motie van de PvdA niet steunt, omdat de 
verantwoordelijkheden zoals afgesproken gehandhaafd moeten worden en de gemeente geen actieve 
bemiddelende rol moet vervullen.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt hierop dat de motie niet anders bedoeld is dan een oproep aan het college om 
waar mogelijk het vinden van een financieringsvorm te ondersteunen.  
 
De heer Sweijen (GOP) volgt de wethouder in hetgeen hij over de motie heeft gezegd en de fractie zal 
deze dus niet steunen. Het belang van de tuinders staat voorop, maar zorgvuldigheid in besluitvorming is 
ook van groot belang. Een volgende keer zou er een meer gedegen raadsvoorstel moeten voorliggen en 
zou er eerst een discussie moeten plaatsvinden over bijvoorbeeld de grondexploitatie omdat de GOP het 
nog steeds niet eens is met de interpretatie van het college. Het amendement van het CDA geeft wel 
wat meer zekerheid dus de fractie zal deze steunen.  
 
Wethouder Boland geeft op de vraag van GroenLinks aan dat de onderhandelingen over de volkstuinen 
wat het college betreft zijn afgesloten.  
 
2c.  Bekrachtiging geheimhouding overgelegde stukken De Krijgsman (60319) 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) begrijpt niet waarom op basis van het genoemde artikel 25 van de 
Gemeentewet de plattegronden ook onder de geheimhouding zouden moeten vallen. De fractie hoopt 
niet dat het een precedent schept en dat privaatrechtelijke partijen straks van een gemeenteraad 
kunnen eisen dat er geheimhouding wordt gelegd op stukken die van belang zijn om openbaar te maken.  
 
De heer Vos (GroenLinks) vraagt of er een moment is dat de geheimhouding definitief wordt opgeheven 
en zo ja, of dat moment kan worden vastgelegd in de stukken.  
 
De voorzitter ziet dat de wethouder even overleg moet plegen om tot een antwoord te komen dus stelt 
voor door te gaan met de vergadering en hier na de schorsing op terug te komen.  
De raad stemt hiermee in.  
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2d. Motie vreemd aan de orde over ‘Instellen klankbordgroep burgerparticipatie’ 
De heer Kruyt (VVD) geeft aan dat de fusieraad de aanbeveling van de fusiewerkgroep om een 
klankbordgroep in te stellen die zich bezig zou moeten houden met burgerparticipatie heeft 
overgenomen. Dit is nog niet gebeurd en daartoe wordt er een motie ingediend. Deze wordt mede 
ingediend namens D66, CDA en GroenLinks. Het is expliciet niet de bedoeling dat de klankbordgroep de 
rol van de raad overneemt, maar deze heeft een adviserende rol richting raad en college. 
 
Motie 
Onderwerp: Instellen klankbordgroep burgerparticipatie 
Indiener(s): Jelmer Kruyt (VVD), Nellejet van Tilburg (CDA), Theo Fambach (D66), Barbara Boudewijnse 
(GL) 

S p r e e k t  u i t: 
 
Een ‘klankbordgroep burgerparticipatie’ in te stellen, die kan fungeren als scharnierpunt tussen college 
en raad op het vlak van burgerparticipatie en waarvoor iedere fractie een afgevaardigd lid kan aanwijzen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
1. De visie van de gemeente Gooise Meren het belang benadrukt van een lokale samenleving 

waarin iedereen mee kan doen en waarbij participatie ook het proces betreft van 
gemeentelijke beleids- en besluitvorming; 

2. Goede, laagdrempelige burgerparticipatie kan bijdragen aan de kwaliteit van en het 
draagvlak voor gemeentelijk beleid; 

3. De fusieraad de door de fusiewerkgroep burgerparticipatie voorbereide ‘Visie op 
burgerparticipatie Gooise Meren’ in meerderheid heeft aangenomen en in deze visie 
expliciet en op verzoek van de fusieraad vermeld staat dat er binnen de nieuwe raad een 
nieuwe werkgroep/klankbordgroep burgerparticipatie ingesteld zou moeten worden die 
betrokken blijft bij de verdere uitwerking van de visie in de thans voorliggende college nota 
‘Doe democratie’; 

4. Aan deze aanbeveling vooralsnog geen gevolg is gegeven, terwijl deze in lijn is met de 
ambities van de coalitie om burgerparticipatie verder te ontwikkelen (zoals verwoord in het 
coalitieakkoord) en diverse recente projecten laten zien hoe belangrijk het is om 
belanghebbenden op de juiste wijze te betrekken bij het proces; 

5. Raad en college een gemeenschappelijk belang hebben bij burgerparticipatie en daarin dus 
ook effectief en efficiënt met elkaar zouden moeten kunnen afstemmen; 

6. De klankbordgroep burgerparticipatie geen taken overneemt van de raad en dus ook geen 
formele ‘tussenlaag’ zal vormen tussen raad en college, maar louter o.b.v. haar kennis en 
kunde een adviserende rol heeft richting de raad en het college over de inzet van 
burgerparticipatie in de breedste zin van het woord; 

7. Iedere fractie een lid kan aanwijzen die zitting neemt in de klankbordgroep 
burgerparticipatie, maar hiertoe niet verplicht is. 

8. De klankbordgroep burgerparticipatie zelf niet deelneemt aan het participatieproces en 
daarin dus ook geen inhoudelijke rol speelt, maar toeziet op en toe werkt naar een goede 
procedure waarbij de gestelde uitgangspunten voor participatie centraal staan. Dat kan van 
toepassing zijn op losse projecten en op vormen van structurele participatie.  

9. De klankbordgroep burgerparticipatie informatie kan ophalen bij deelnemende partijen 
(zoals inwoners, ondernemers, ondernemersverenigingen, buurtplatforms, wijkraden, etc.) 
over de manier waarop zij de participatie ervaren en op welke wijze deze verbeterd zou 
kunnen worden. 
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*** 
De heer Kwekkeboom zegt dat GOP de motie wil ondersteunen omdat burgerparticipatie in de nieuwe 
gemeente beter moet. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) verbaast het dat deze aanbeveling nu in de vorm van een motie wordt 
ingediend omdat deze door de fusieraad is overgenomen en in het coalitieprogramma staat. 
 
De heer Kruyt (VVD) geeft aan dat het wel in het coalitieakkoord staat maar de klankbordgroep nog 
steeds niet is ingesteld en het daar nu echt tijd voor wordt.  
 
De heer Boekhoff zegt dat de PvdA geen voorstander is van het instellen van allerlei klankbordgroepen, 
omdat de raad de kaders stelt en toeziet op de uitvoering. Burgerparticipatie is echter een bijzonder 
onderwerp dat alle thema’s raakt en daarom zal de fractie voor de motie stemmen. Dit is voornamelijk 
ook omdat staat toegelicht dat de klankbordgroep geen tussenlaag is en het vooral om het proces gaat.  
 
2e.  Motie vreemd aan de orde over ‘Legesheffing evenementen aan stichtingen die een 

algemeen belang dienen’ 
De heer Wiss (PvdA) vertelt dat de motie gaat over verenigingen die zich in de kernen met behulp van 
veel vrijwilligers bezighouden met het organiseren van evenementen rondom feestdagen en 
herdenkingen. Bij de subsidiëring wordt nu leges geheven en dan komt het voor dat de hoogte van de 
leges en de hoogte van de subsidie niet meer met elkaar in balans zijn. Om hier iets aan te doen dient de 
fractie een motie in.  
 
Motie 
Onderwerp: Legesheffing evenementen van stichtingen die een algemeen belang dienen 
Indiener(s): Charles Wiss, namens de fractie van de PvdA 
 
Verzoekt het college  
 
te onderzoeken op welke wijze subsidiabelen met doelstellingen van algemeen nut tegemoet gekomen 
kunnen worden, zodat het subsidiebedrag ten goede komt aan het beoogde doel en niet grotendeels 
terugvloeit naar de gemeente en dit voor te leggen aan de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting

 

Spreekt uit dat: 
- de Stichting Muiderbergse feesten €1000,00 ontvangt aan subsidie; 
- voor de evenementen Koningsdag, braderie, Sinterklaasintocht en de winterfair €516,00 betaald 

moet worden, derhalve meer dan de helft van het subsidiebedrag;  
- deze evenementen in de voormalige gemeente Muiden golden als meldingsplichtige 

evenementen, waarvoor geen leges behoefde te worden betaald;  
- Deze stichting evenals vergelijkbare stichtingen in de andere kernen van Gooise Meren goed 

(vrijwilligers)werk verricht in het algemeen belang, meer in het bijzonder met betrekking tot de 
interactie tussen de bewoners, de burgerparticipatie en het bevorderen van de 
maatschappelijke cohesie. 

 
*** 

 
De heer Vos (GroenLinks) vraagt zich af waarom de PvdA het woord leges niet in het dictum heeft 
opgenomen of dat de fractie dit breder ziet. GroenLinks kan de motie in ieder geval steunen.  
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De heer Wiss (PvdA) antwoordt dat het woord leges bewust niet in het dictum is opgenomen omdat de 
fractie aan het college wil overlaten hoe dit te repareren.  
 
De heer De Haan (D66) geeft aan dat de fractie de motie niet zal steunen omdat het vooruitloopt op het 
nog vast te stellen subsidiebeleidskader.  
 
De heer Den Hollander (CDA) sluit zich aan bij de woorden van D66 en vraagt de wethouder of van de 
motie geen precedentwerking uitgaat en of het helder te definiëren is wanneer een doelstelling het 
algemeen nut tegemoet komt.  
 
De heer Bellaart (VVD) vraagt de PvdA of met het aannemen van deze motie evenementen die niet 
gesubsidieerd worden dan niet anders behandeld worden.  
 
Wethouder Franckx zegt dat de legesverordening net is vastgelegd dus het college deze discussie bij de 
volgende legesverordening zou willen voeren. Daarnaast zou er inderdaad een precedentwerking van 
deze motie uitgaan en dat zou problemen kunnen opleveren. Het voorstel is om het nog vast te stellen 
subsidiekader als beginpunt te nemen en hier kan dan duidelijk in omschreven worden welke 
evenementen wel of niet voor vrijstelling in aanmerking komen. Het is een sympathieke motie, maar het 
zou beter zijn om hier volgend jaar over te praten.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) zegt dat als er subsidie aangevraagd wordt er bekend is dat er leges 
betaald moeten worden. De fractie kan meegaan in het voorstel van de wethouder om hier op een later 
moment over te discussiëren en steunt de motie dus niet.  
 
De heer Vos (GroenLinks) denkt ook gezien de woorden van de wethouder dat het beter is om de motie 
nu niet aan te nemen, ook al wordt de inhoud gesteund, maar het op een later tijdstip te behandelen.  
 
De heer Bellaart (VVD) heeft nog geen antwoord gekregen van de PvdA op zijn vraag over het wel heffen 
van leges aan het ene evenement en niet aan het andere evenement.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat degenen die geen subsidie aanvragen sowieso geen vrijstelling kunnen 
krijgen.  
 
De heer Bellaart (VVD) geeft aan dat op die manier ongelijkheid ontstaat en dat lijkt niet wenselijk.  
 
De heer Vos (GroenLinks) vraagt hierop of er bij een eventuele wijziging juridische consequenties kunnen 
zijn voor de gemeente.  
 
Wethouder Franckx weet niet of het zal leiden tot juridische problemen omdat de betreffende 
vereniging dan wel de financiën moet hebben om een procedure aan te gaan. Het voorstel blijft om dit 
voorstel bij de nieuwe subsidieverordening en de nieuwe legesverordening te bespreken.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt of het college bereid is om deze gedachtegang alvast om te zetten in 
voorstellen.  
 
De voorzitter heeft de wethouder horen zeggen dat dit niet nu per motie vastgelegd zou moeten 
worden, maar dat hij met de raad hierover in gesprek gaat.  
 
De heer Wiss (PvdA) geeft hierop aan de motie in te trekken. 
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2f.  Motie vreemd aan de orde over ‘Bussum op ijs’  
De heer Marshall (VVD) vindt dat het tienjarig jubileum van ‘Bussum op ijs’ gevierd zou moeten kunnen 
worden op het parkeerterrein van het gemeentehuis, ondanks de verbouwing, en daartoe wordt samen 
met CDA en D66 een motie ingediend.  
 
Motie 
Onderwerp: Bussum op IJs 
Indiener(s): Mark Marshall (VVD) Arie Mastenbroek (CDA) Maarten Balzar (D66) 
 

S p r e e k t  u i t: 
 
Dat het college een uiterste inspanning levert om te zorgen dat het evenement Bussum op IJs ook tijdens 
de verbouwing van het gemeentehuis Gooise Meren in Bussum kan worden gehouden op het 
parkeerterrein van het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
1. Bussum op IJs haar 10- jarig jubileum heeft en dit graag op de huidige plek wil vieren; 
2. Het evenement op de huidige plek een grote aantrekkingskracht heeft; 
3. Aangetoond is dat sponsors zouden afhaken als Bussum op IJs verplaatst wordt; 
4. Het organiseren van het evenement op de huidige plek geen extra kosten met zich meebrengt, 

omdat de toegekende subsidie reeds opgenomen is in de begroting; 
5. Alleen op de locatie bij het gemeentehuis de benodigde krachtstroom beschikbaar is, zonder dat 

hieraan extra kosten zijn verbonden; 
6. De aannemer van de verbouwing het terrein tijdens het evenement (tijdelijk) anders kan 

inrichten zodat het organiseren van Bussum op IJs op deze plaats doorgang kan vinden. 
 
*** 

 
Mevrouw Van Tilburg (CDA) geeft aan dat zij zich vanwege haar bestuursfunctie bij ‘Bussum op ijs’ zal 
onthouden van stemming.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt het college om aan te geven wat het eventueel aannemen van de motie 
betekent voor de veiligheid en de financiën en wat onder een uiterste inspanning wordt verstaan.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) wil ook weten of het aannemen van de motie extra kosten met zich 
meebrengt en of het überhaupt haalbaar is in de planning van de verbouwing.  
 
De heer Haije (50PLUS) vindt het een goede motie. Als het echt niet kan dan kan er ook uitgeweken 
worden naar een andere plek zodat het in ieder geval doorgaat.  
 
Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) sluit zich aan bij de woorden van de PvdA en vraagt zich af of het 
evenement ook net zo leuk is als het in een bouwput wordt gehouden.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) heeft dezelfde vragen als de andere fracties en wacht de beantwoording 
van de wethouder af.  
 
Wethouder Van Meerten zegt de motie te omarmen, maar er wordt nog uitgezocht of dit mogelijk te 
maken is en zo niet welke andere mogelijkheden er zijn. De vragen over de kosten en de veiligheid 
kunnen dan ook nog niet beantwoord worden. Er is ook overleg met de organisatie en die moet per 1 juli 
een aantal zaken regelen, dus er is haast geboden. Daarnaast trekt het evenement veel bezoekers en is 
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het dus ook van belang voor de ondernemers en de gemeente. Het college zal echt alles doen om het 
mogelijk te maken zonder extra kosten, maar hier wordt nog bij de raad op teruggekomen.  
 
Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) denkt dat met de beantwoording van de wethouder de motie niet 
meer nodig is.  
 
Hierop wordt overgegaan tot de besloten behandeling van agendapunt 2f over de voorlopige gunning 
accountsdiensten.  
 
2c.  Bekrachtiging geheimhouding overgelegde stukken De Krijgsman (60319) 
De voorzitter geeft de wethouder het woord om de openstaande vragen van Hart voor Bussum te 
beantwoorden.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat de plattegronden ook onder de geheimhouding vallen aangezien deze 
een illustratie zijn van de financiële en bedrijfseconomische belangen. In de VOK staat geen moment 
genoemd waarop de geheimhouding zou eindigen, maar er is eerder toegezegd dat op het moment dat 
het bestemmingsplan definitief wordt het college het gesprek weer aan zal gaan over de geheimhouding. 
Gezien de belangen wordt de raad geadviseerd om niet eenzijdig de geheimhouding op te zeggen.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) gaat het erom dat er goed wordt onderbouwd waarom er 
geheimhouding wordt opgelegd. Er staat geen deugdelijke onderbouwing in de stukken en daarnaast is 
het een zorgelijke ontwikkeling dat partijen geheimhouding kunnen eisen van een gemeenteraad. De 
fractie zal dus niet instemmen met de bekrachtiging geheimhouding.  
 
De voorzitter schorst hierop de vergadering. 
 
Schorsing 
 
3. Besluitvormende raad zonder debat 
3a. Vaststellen zienswijze begroting Omgevingsdienst (41440) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.  
 
3b. Vaststellen begrotingswijziging verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) 
De voorzitter brengt het amendement in stemming.  
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
De voorzitter brengt hierop het gewijzigde raadsvoorstel in stemming.  
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
Hierop wordt de motie van de PvdA in stemming gebracht.  
De motie wordt met 4 stemmen tegen 25 stemmen verworpen. Voorgestemd heeft de fractie van de 
PvdA. Tegengestemd hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, GOP, 50PLUS en Hart voor 
Bussum.  
 
3c.  Voorlopige gunning accountantsdiensten (59466) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
3d.  Bekrachtiging geheimhouding overgelegde stukken De Krijgsman (60319) 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 
Mevrouw Munneke-Smeets zegt dat HvB tegen zal stemmen aangezien er geen goede argumenten zijn 
gegeven met een goede onderbouwing en een juiste verwijzing.  
  
De heer Kwekkeboom (GOP) sluit zich hierbij aan en de GOP zal dus tegen stemmen.  
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De heer Kooij (D66) geeft aan dat de fractie voor zal stemmen omdat het belangrijk is om afgesproken 
overeenkomsten na te komen. 
 
De heer Haije (50PLUS) sluit zich aan bij de woorden van Hart voor Bussum. 
 
Het raadsvoorstel wordt met 24 stemmen tegen 5 stemmen aangenomen. Voorgestemd hebben de 
fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA. Tegengestemd hebben de fracties van GOP, 50PLUS 
en Hart voor Bussum.  
 
De voorzitter geeft nog aan dat met dit besluit de geheimhouding ook geldt voor degenen die tegen 
hebben gestemd.  
 
3 e.  Motie vreemd aan de orde over ‘Instellen klankbordgroep burgerparticipatie’ 
De voorzitter brengt de motie in stemming.  
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) geeft aan in te zullen stemmen, maar roept om voortaan geen moties 
in te dienen waar de hele raad al achter staat omdat dit onnodig tijd kost.  
 
De motie wordt unaniem aangenomen.  
 
3f. Motie vreemd aan de orde over ‘Bussum op ijs’ 
Mevrouw Van Tilburg verlaat de vergadering gezien haar bestuursfunctie bij ‘Bussum op IJs’ en onthoudt 
zich van stemming.  
De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.  
 
4. Vaststellen notulen gemeenteraad en ingekomen stukken  
4a. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 20 april 2016 
De notulen van 20 april 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4c. Ingekomen stukken  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit hierop de openbare raadsvergadering om 23.05 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 1 juni 
2016 
 
 
griffier      voorzitter 
 
 

 


