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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 15 juni 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.B.F. Niehe (VVD), M. Balzar, J.G.L. de Haan, 
mevrouw M.J. Rijnja-Stam, M.T. Fambach (D66), mevrouw N.J.C. van Tilburg, L.J.F. 
Zweers, A. Mastenbroek, H.J. de Hollander, J.A.I. de Lange (CDA), G.H.F. Boekhoff (tot 
agendapunt 2), K.P.J. Wiss, L.Hj. Voskuil, F.A.M. Winnubst (vanaf agendapunt 2) (PvdA), 
J.P. Portengen, mevrouw B. Boudewijnse, F. Vos (GroenLinks), mevrouw 
M.C.G. Munneke-Smeets (Hart voor Bussum), A.F. Haije, B.D. Bergh (50PLUS), J.A. 
Kwekkeboom, R.M.M. Sweijen en J.J.M. van Wees (Gooise Ouderen Partij).  

 
Afwezig: Mevrouw M. de Wit (PvdA) en de heer N.D.J. Kooij (D66) 

 
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 Kooij (D66) en mevrouw De Wit (PvdA).  
Er is wateroverlast geweest in Bussum, ook in het stadhuis. Het heeft de aandacht van het college en er 
wordt gekeken of er meer oplossingen bedacht moeten worden. Daarnaast heeft de heer Boekhoff een 
brief gestuurd waarin hij heeft aangegeven te stoppen als raadslid. De vraag is of dit onderwerp 
toegevoegd kan worden als agendapunt 1a zodat daarna overgegaan kan worden tot de installatie van 
zijn opvolger. Mevrouw Rijnja-Stam, mevrouw Van Tilburg en de heer Haije zijn gevraagd om als 
commissie voor geloofsbrieven te fungeren. Zij hebben al enige werkzaamheden verricht zodat straks 
snel overgegaan kan worden tot de installatie.  
De raad stemt hiermee in.  
De heer Wiss (PvdA) stelt voor om agendapunt 2a, Vaststellen zienswijze begroting en jaarstukken 
Tomingroep, naar de besluitvormende raad te verschuiven aangezien de fractie geen vragen en/of 
opmerkingen heeft. 
De raad stemt hiermee in. 
De agenda wordt hierop gewijzigd vastgesteld. 
 
1a. Installatie raadslid PvdA  
De voorzitter geeft het woord aan de heer Boekhoff om zijn afscheid toe te lichten. 
 
De heer Boekhoff (PvdA) vertelt dat hij voor het laatst aanwezig is als raadslid omdat hij een intensieve 
nieuwe baan heeft gevonden die wat hem betreft niet te combineren is met hoe hij het werk van raadslid 
wil invullen. Het was gevoelsmatig geen gemakkelijke beslissing gezien de betrokkenheid van de raad. 
Hij wenst de raadsleden toe dat het meer lukt om hoofd- en bijzaken te scheiden in het debat zodat er 
meer recht gedaan wordt aan hun inzet en betrokkenheid. Iedereen wordt bedankt voor de goede 
samenwerking, dus ook het college en de ambtelijke organisatie. Ook de voorzitter wordt bedankt voor 
de prettige en kundige wijze waarop zij de vergaderingen heeft geleid. Tot slot bedankt de heer Boekhoff 
zijn partijgenoten en de kiezers en wenst hij zijn opvolger, de heer Winnubst, veel succes.  
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Er volgt applaus 
 
De voorzitter vindt het jammer dat de heer Boekhoff afscheid neemt, omdat hij een bepaalde vorm van 
wijsheid heeft die het prettig maakt om met hem samen te werken, en bedankt hem voor deze prettige 
samenwerking.  
 
Er volgt applaus en er worden bloemen overhandigd.  
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Rijnja-Stam, voorzitter van de Commissie van de 
Geloofsbrieven, om het onderzoek naar de geloofsbrieven van de heer Winnubst toe te lichten.  
 
Mevrouw Rijnja-Stam vertelt dat de geloofsbrieven zijn ontvangen, onderzocht en in orde bevonden. De 
heer Winnubst voldoet aan de eisen die de wet stelt om als raadslid beëdigd te worden en daarom is het 
advies om hem toe te laten als lid van de raad van Gooise Meren.  
 
Er volgt applaus vanuit de gehele raad.  
 
De voorzitter verzoekt de heer Winnubst naar voren te komen en neemt hierop de belofte af: 

Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam 

of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in 

dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 

zal aannemen. Ik zweer of ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de , dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 

mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  

 

De heer Winnubst: Dat verklaar en beloof ik! 
 
De voorzitter feliciteert de heer Winnubst met zijn installatie en wenst hem succes.  
 
Er volgt applaus en er worden bloemen uitgereikt. 
 
De voorzitter stelt voor om eerst de raadsvergadering af te handelen zodat er daarna de gelegenheid is 
om de heer Winnubst te feliciteren en afscheid te nemen van de heer Boekhoff.  
 
2. Meningsvormende raad 
Er zijn geen punten voor de meningsvormende raad.  
 
3. Besluitvormende raad zonder debat 
3a. Vaststellen zienswijze begroting en jaarstukken Tomingroep (55643) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.  
 
3b. Toestemming voor wijziging gemeenschappelijke regeling Stads- en streekarchief (52069) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.  
 
3c.  Verzoek aan minister BZK voor bijdrage opsporen en ruimen van niet gesprongen 

explosieven op het KNSF-terrein (57171) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
4. Vaststellen notulen gemeenteraad en ingekomen stukken  
4a. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 1 juni 2016  
De notulen van 1 juni 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.  
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4b. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 8 juni 2016 
De notulen van 8 juni 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4c. Ingekomen stukken  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit hierop de openbare raadsvergadering om 21.45 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op  
29 juni 2016 
 
 
griffier      voorzitter 

 


