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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
stadhuis in Naarden op woensdag 31 augustus 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, N.D.J. Kooij (D66), mevrouw N.J.C. van 
Tilburg, L.J.F. Zweers, H.J. de Hollander, J.A.I. de Lange, A. Mastenbroek (CDA), 
G.H.F. Broekhof, L.Hj. Voskuil, mevrouw M. de Wit (PvdA), J.P. Portengen, mevrouw 
H.B. Boudewijnse, F. Vos (GroenLinks), mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (HvB), 
A.F. Haije, B.D. Bergh (50PLUS), J.A. Kwekkeboom, R.M.M. Sweijen, J.J.M. van Wees 
(Gooise Ouderen Partij)  

 
Afwezig: De heer K.P.J. Wiss (PvdA) 

 
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 D. Muda 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 21.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen.  
 
De heer Balzar (D66) deelt mee dat hij een opmerking wil maken bij de ingekomen stukken. 
 
De heer Luijten (VVD) stelt voor om hamerstuk 3e, Advies aan het Commissariaat voor de Media over 
GooiTV als lokale publieke media-instelling (71364) als bespreekstuk te behandelen.  
 
De voorzitter concludeert dat de raad daarmee instemt.  
 
De heer Mastenbroek (CDA) zou graag agendapunt 3c, het vaststellen zienswijze begroting Goois 
Natuur Reservaat (GNR) (88623) willen verplaatsen naar de bespreekstukken. 
 
De voorzitter vraagt wat de raad daarvan vindt. 
 
De heer Voskuil (PvdA) brengt in herinnering dat dit soort voorstellen van tevoren gemeld zouden 
worden. Hij had dit graag van tevoren geweten. 
 
De voorzitter wijst erop dat een stuk verplaatsen naar het meningsvormende deel van de 
raadsvergadering betekent dat erover gedebatteerd wordt en dat dus ook duidelijk moet zijn waarover 
het debat gaat. Zij voegt eraan toe dat het verzoek om agendapunt 3e te verplaatsen wel van tevoren is 
aangekondigd. 
 
De heer Mastenbroek (CDA) wil alleen twee vragen stellen. 
 
De voorzitter vindt dat vragen stellen iets anders is dan debatteren.  
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De heer Mastenbroek (CDA) trekt zijn verzoek daarop in. 
 
De voorzitter zal de heer Mastenbroek bij de behandeling van de hamerstukken gelegenheid geven om 
zijn opmerkingen te maken. 
 
De heer Kwekkeboom (GOP) deelt mee dat de GOP bij nader inzien geen behoefte heeft aan de 
bespreking van het normenkader jaarrekening 2015 Naarden (94051) en de jaarstukken 2015 Naarden, 
Muiden, Bussum (68122). Beide kunnen als hamerstuk behandeld worden. 
 
De heer Zweers (CDA) deelt mee dat het CDA zich aansluit bij het voorstel van de GOP. 
 
De heer Kooij (D66) wijst de heer Mastenbroek erop dat het altijd mogelijk is om vragen te stellen aan 
het bestuur van het Goois Natuurreservaat.  
 
De voorzitter concludeert dat de raad akkoord gaat met zowel het normenkader jaarrekening 2015 
Naarden (94051) als de jaarstukken 2015 Naarden, Muiden, Bussum (68122). De agenda wordt 
vastgesteld met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen. Er is bericht van verhindering 
ontvangen van de heer Wiss (PvdA).  
 
2. Meningsvormende raad 
2a. Vaststellen normenkader jaarrekening 2015 Naarden (94051) 
Dit voorstel gaat direct naar de besluitvormende raad. 
 
2b.  Vaststellen jaarstukken 2015 Naarden, Muiden, Bussum (68122) 
Dit voorstel gaat direct naar de besluitvormende raad. 
 
2c. Advies aan het Commissariaat voor de Media over GooiTV als lokale publieke media-
instelling (71364) 
 
De heer Luijten (VVD) vindt het een interessant stuk dat terecht in dit stadium een formele insteek 
heeft, maar omdat ook de relatie met de gemeente, de bekostiging en de rol van een lokale publieke 
omroep aan de orde komen, wil de VVD graag wat dieper ingaan op de inhoud. De gemeente heeft 
volgens het stuk de mogelijkheid om tot op zekere hoogte voorwaarden te stellen aan een lokale 
omroep. De raad gaat binnenkort in een nieuwe setting vergaderen met allerlei nieuwe audiovisuele 
mogelijkheden. Hij ziet daarin kansen om de informatieverstrekking over het lokale bestuur te 
verbeteren. Hij vraagt of het college bereid is om op korte termijn het gesprek aan te gaan met GooiTV 
en de raad te informeren over de resultaten daarvan. In het kader van subsidies zou de VVD de 
uitkomsten van de gesprekken met GooiTV willen betrekken bij de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. 
De VVD wil niet bij voorbaat korten op de bijdrage, maar zou de gemeentelijke bijdrage wel beter 
onderbouwd willen zien, zodat de raad een gedegen besluit daarover kan nemen. 
 
De voorzitter vraagt of andere raadsleden het woord willen voeren op dit punt. 
 
De heer Haije (50PLUS) vindt 30.000 euro per jaar voor een omroep erg weinig. Bovendien kan hij zich 
niet voorstellen dat er geen overleg heeft plaatsgevonden tussen de wethouder en GooiTV.  
 
De heer Sweijen (GOP) wijst erop dat het raadsvoorstel alleen betrekking heeft op het zogenaamde pbo, 
ook al begrijpt hij het betoog van de VVD. 
 
De heer Zweers (CDA) verklaart dat het CDA enigszins verwonderd is over deze discussie op dit 
moment. Wat hem betreft is het mosterd na de maaltijd. Hij stelt voor om een voorstel tot bespreking 
aan de orde te stellen in de Agendacommissie.  
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De heer Balzar (D66) zou graag eerst een beknopt antwoord van het college willen horen, alvorens te 
besluiten of het zinvol is om het onderwerp naar de Agendacommissie te brengen. 
 
De voorzitter wil verwarring voorkomen. Zij heeft van de heer Luijten begrepen dat hij het voorliggende 
voorstel niet van de agenda wil halen, maar dat hij wil praten over aanvullende overeenkomsten. Zij 
geeft het woord aan wethouder Van Meerten. 
 
Wethouder Van Meerten heeft wel degelijk een aantal gesprekken gevoerd met GooiTV, waarbij ook een 
mogelijke samenwerking met de gemeente aan de orde is gekomen. Er is bijvoorbeeld gesproken over 
het uitzenden van raadsvergaderingen, maar dat was destijds technisch nog lastig. Zij is zeker bereid om 
het gesprek aan te gaan met GooiTV en zij is ervan overtuigd dat GooiTV daarvoor open staat, maar de 
raad zal eerst zelf de inhoudelijke discussie moeten voeren.  
 
De heer Luijten (VVD) beaamt dat zijn voorstel geen betrekking heeft op het voorliggende formele 
voorstel, waarin de VVD zich kan vinden. De heer Zweers vindt dat deze bespreking mosterd na de 
maaltijd is, maar het punt van de VVD is juist dat de raad nu pas informatie heeft gekregen over de relatie 
tussen de gemeente en GooiTV. Die informatie is aanleiding voor het voorstel om daarover op een later 
moment apart te spreken. Het zou helpen als het college daaraan voorafgaand informatie zou geven 
over de huidige stand van zaken, bijvoorbeeld met betrekking tot afspraken met GooiTV of voornemens 
van het college in die richting. De VVD wil de kansen om de democratie zo goed mogelijk over het 
voetlicht te brengen bij de inwoners in samenwerking met GooiTV, zo goed mogelijk benutten.  
 
De voorzitter begrijpt dat de VVD aan het college vraagt of het mogelijk is om op een ander moment te 
praten over de overeenkomsten die de gemeente met GooiTV gaat sluiten en wat daaronder zou moeten 
vallen. Zij constateert dat wethouder Van Meerten instemmend knikt. Zij stelt daarop voor om de 
Agendacommissie te vragen het onderwerp nogmaals te agenderen aan de hand van een notitie vanuit 
het college. Het voorliggende voorstel kan in stemming gebracht worden.  
 
3. Besluitvormende raad zonder debat 
3a. Vaststellen normenkader jaarrekening 2015 Naarden (94051) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.  
 
3b. Vaststellen jaarstukken 2015 Naarden, Muiden, Bussum (68122) 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) heeft het lastig gevonden om drie verschillende stukken te moeten 
lezen en met elkaar te vergelijken. Dat noemt zij een gemiste kans. De HvB stemt overigens wel in met 
het voorstel. 
 
De heer Zweers (CDA) sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Munneke-Smeets. Het CDA had graag 
enkele (zij het bijna retorische) vragen willen stellen over overeenkomsten die zij in de verschillende 
accountantsverslagen heeft geconstateerd. Het CDA zal die vragen schriftelijk stellen.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) verklaart dat de GOP voor zal stemmen, maar dat de GOP wel 
teleurgesteld is over de resultaten, temeer omdat de verantwoordelijke wethouders van Naarden en 
Bussum verleden jaar in verschillende persmededelingen hebben beloofd dat de financiën in 
Gooise Meren veel beter onder controle zouden zijn. 
 
De voorzitter stelt vast dat de raad de drie jaarstukken met de accountantsverklaringen vaststelt.  
 
3c.  Vaststellen zienswijze begroting Goois Natuur Reservaat (GNR) (88623) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
3d.  Instemmen met jaarrapportage 2015 Veiligheidshuis (73918) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
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e.  Advies aan het Commissariaat voor de Media over GooiTV als lokale publieke media-

instelling (71364) 
De voorzitter verwijst naar de discussie eerder vanavond en concludeert dat de raad besluit 
overeenkomstig het voorstel. 
 
3f. Vaststellen Verordening basisregistratie personen Gooise Meren 2016 (73097) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
3g.  Vaststellen bebouwde kom Gooise Meren op grond van de Boswet (11397) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
4. Vaststellen notulen gemeenteraad en ingekomen stukken  
4a. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 6 juli 2016  
De notulen van de vergadering van 6 juli 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4b. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 13 juli 2016 
De notulen van de vergadering van 13 juli 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4c. Ingekomen stukken  
De heer Balzar (D66) verwijst naar de brief van Buurtpreventievereniging Bredius I met betrekking tot 
hangjongeren. Omdat dit een heel lang lopend probleem is, wil hij daarvoor aandacht vragen, ook al 
weet hij dat hij zich tot de Agendacommissie had moeten wenden. 
 
De voorzitter constateert dat dat bij dezen gebeurd is. 
 
5. Sluiting 
De voorzitter sluit hierop de openbare raadsvergadering om 21.55 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 
14 september 2016 
 
 
griffier      voorzitter 

 


