
1 

Notulen van de openbare extra vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in 
het gemeentehuis in Bussum op woensdag 8 juni 2016 
 

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

M.J.R. Marshall, H.M. Bellaart(VVD), J.G.L. de Haan, mevrouw M.J. Rijnja-Stam, 
M.T. Fambach, N.D.J. Kooij (D66), A. Mastenbroek, mevrouw N.J.C. van Tilburg, L.J.F. 
Zweers, H.J. de Hollander, J.A.I. de Lange (CDA), G.H.F. Boekhoff, K.P.J. Wiss (PvdA), 
J.P. Portengen, mevrouw H.B. Boudewijnse (GroenLinks), de heer B.D. Bergh 
(50PLUS), J.A. Kwekkeboom, .M.M. Sweijen en J.J.M. van Wees (Gooise Ouderen 
Partij)  

 
Afwezig: Mevrouw M. de Wit (PvdA), mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (HvB), de heer J. Duyts 

(VVD), de heer R.B.F. Niehe (VVD), de heer M. Balzar (D66), de heer L.Hj. Voskuil 
(PvdA), de heer F. Vos (GroenLinks) en de heer A.F. Haije (50PLUS) 

 
Voorzitter: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
 
Wethouders: Mevrouw M. van Meerten-Kok en mevrouw M. Sanderse  

 
Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
Verslag:  Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van de heer Haije (50PLUS), de heer Niehe (VVD), de heer Balzar (D66), de heer 
Voskuil (PvdA), de heer Vos (GroenLinks), de heer Duyts (VVD), mevrouw Munneke-Smeets (HvB) en 
mevrouw De Wit (PvdA). Dit betekent dat er 23 raadsleden aanwezig zijn en er dus een quorum is om tot 
besluitvorming te kunnen komen. Er wordt uitgelegd dat de meningsvormende raad niet over wordt 
gedaan omdat deze afgerond is in de vorige vergadering en het dus echt gaat om de besluitvorming.  
 
2 Vaststellen subsidiebeleidskader Gooise Meren 2017 (48051) 
De voorzitter geeft aan dat de amendementen achtereenvolgens in stemming zullen worden gebracht. 
Hierover kunnen stemverklaringen worden afgegeven. Bij elk amendement en bij de motie zullen ook 
nog even de overwegingen van het college worden genoemd.  
 
De heer De Haan ((D66) vertelt dat er de afgelopen week veel overleg is geweest en dit er toe heeft 
geleid dat het amendement over de duurzaamheid van D66 en het CDA wordt ingetrokken.  
 
De voorzitter brengt hierop amendement 2b1, Bevorderen toerisme, in stemming. Het college kan met 
dit amendement leven. 
 
Mevrouw Boudewijnse zegt dat GroenLinks het amendement overbodig vindt en het daarom niet zal 
steunen.  
 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 21 tegen 2 stemmen aangenomen. Voorgestemd 
hebben de fracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GOP en 50PLUS. Tegengestemd heeft de fractie van 
GroenLinks.  
 
De voorzitter gaat over naar het amendement ‘Doeltreffendheid subsidiekader’ van het CDA en D66. 
Het college kan met dit amendement leven.  
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Mevrouw Boudewijnse zegt dat GroenLinks ook dit amendement overbodig vindt omdat het in feite al 
zo zal gaan als het amendement voorstelt.  
 
De heer Boekhoff (PvdA) geeft aan dat de fractie zich bij de woorden van GroenLinks aansluit.  
 
De heer Bergh (50PLUS) zegt dat dit ook het geval is voor 50PLUS.  
 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 18 tegen 5 stemmen aangenomen. Voorgestemd 
hebben de fracties van VVD, D66, CDA, en GOP. Tegengestemd hebben de fracties van GroenLinks, 
PvdA en 50PLUS.  
 
De voorzitter gaat naar het amendement van de VVD over het betrekken van subsidies bij de 
bezuinigingen.  
 
Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) vindt dat de discussie hierover niet bij de discussie over het 
subsidiebeleidskader hoort, maar bij de discussie over de Perspectiefnota. Daarom zal de fractie het 
amendement niet steunen, maar het is wel sympathiek dat mensen die subsidie willen aanvragen 
gewaarschuwd worden dat er bezuinigingen kunnen aankomen.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat de subsidies beoordeeld moeten worden op de inhoud en het doel, en niet 
alleen op de financiën. De PvdA zal tegen het amendement stemmen.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) sluit zich aan bij GroenLinks en PvdA en de GOP zal dus ook tegen 
stemmen.  
 
De heer Bergh (50PLUS) geeft aan dat de fractie zich ook aansluit bij de woorden van GroenLinks en de 
PvdA.  
 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 15 tegen 8 stemmen aangenomen. Voorgestemd 
hebben de fracties van VVD, D66 en CDA. Tegengestemd hebben de fracties van GroenLinks, PvdA, 
GOP en 50PLUS. 
 
De voorzitter geeft het woord aan 50PLUS die iets wil zeggen over de ingediende motie.  
 
De heer Bergh (50PLUS) geeft aan dat de motie wordt ingetrokken, mede naar aanleiding van de 
antwoorden van de wethouder in de vorige vergadering. 50PLUS blijft het wel vreemd vinden dat het 
aangeven van een grens van 100.000 euro voor subsidies stuit op tegenwerking terwijl dit bij de 
garantiestelling en leningen wel wordt toegestaan. De fractie zal hierop terugkomen bij de 
Perspectiefnota.  
 
De voorzitter brengt hierop het geamendeerde raadsvoorstel in stemming.  
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur.  
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op  
15 juni 2016 
 
 
griffier      voorzitter 


