Besluitenlijst raad Gooise Meren
25 mei 2022
1.

Opening (20:00 uur)
 De voorzitter heet iedereen welkom bij de raadsvergadering van 25 mei 2022.
 Er is bericht van verhindering ontvangen van Dhr. Schröder en mw. Groot Koerkamp

a.

Installatie raadslid
De raad benoemt in de commissie voor onderzoek geloofsbrieven de raadsleden Mw. van Roden,
mw. Wiss en dhr. Wyers. Aan mevrouw Constandse wordt op haar verzoek ziekteverlof verleend, zij
wordt als raadslid opgevolgd door de heer Fambach. Mw. Van Roden geeft aan dat de commissie
onderzoek geloofsbrieven de geloofsbrief van dhr. Fambach in orde heeft bevonden en adviseert
hem toe te laten als lid van de raad. De raad besluit aldus. Dhr. Fambach legt de verklaring en
belofte af.

b.

Benoemen steunfractieleden en fractiemedewerker
De steunfractieleden Blussé van Oud Alblas (PvdA), Nederhorst (GL) en fractiemedewerker Schenk
(PvdA) worden benoemd en leggen de verklaring en belofte af.

c.

Vaststelling agenda
 Er zijn vier amendementen ingediend bij besluitvormend agendapunt 5a, PvE
Naardertrekvaart. Deze worden toegevoegd aan de meningsvormende raad als agendapunt 3b.
 Op voorstel van mw. le Noble wordt agendapunt 3a van de agenda afgehaald en aan het college
teruggegeven voor aanpassingen. De wethouder zegt daarbij toe om met een gewijzigd
voorstel te komen m.b.t. het bouwvlak.
 Op voorstel van dhr. Wyers wordt de motie onder 5.d (Subsidiemogelijkheid Scouting)
meningsvormend behandeld (3.c).
 Dhr. Kruijt stelt voor om het verslag van Informateur Hendriks toe te voegen aan de agenda. Dit
voorstel wordt verworpen.
 Dhr. Balzar stelt voor om de agendacommissie te vragen om een raadsvergadering in te
plannen waar het verslag van de informateur kan worden besproken. Dit voorstel wordt
aangenomen.
 De leden van fractie GDP verlaten hierna de vergadering.

2.

Vragenhalfuur
Er zijn geen vragen die mondeling beantwoord worden.

3.

Meningsvormende raad

a.

Bestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E
Dit agendapunt is vervallen.

b.

Amendementen Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar
stellen krediet
 A22-38 Amendement Maximale bootlengte & geen kajuit (GDP)
 A22-39 Amendement Behoud natuurlijke oeverA22-40 (GDP)
 A22-40 Amendement Minimaal 60 boten Naardertrekvaart (GDP)
 A22-41 Amendement Proces volgorde Programma van Eisen en Voorlopig ontwerp
aanlegvoorziening Naardertrekvaart (CDA)
Tijdens de bespreking wordt bij A22-41 de overweging nr. 3 geschrapt.

c.

M22-37 Motie Subsidiemogelijkheid voor Scoutingverenigingen in Gooise Meren (GDP)
Op voorstel van mw. Bekkema wordt de motie aangehouden tot de volgende vergadering.

4.

Schorsing
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5.

Besluitvormende raad
Aanwezig zijn 23 leden.

a.

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet
(43858)
o A22-41 Amendement Proces volgorde Programma van Eisen en Voorlopig ontwerp
aanlegvoorziening Naardertrekvaart (CDA)
Het amendement wordt aangenomen met de stem van dhr. Luijten tegen; hij geeft aan zich vergist te
hebben en had voor willen stemmen.
o A22-38 Amendement Maximale bootlengte & geen kajuit (GDP)
Het amendement wordt verworpen met de stem van PLEK voor.
o A22-39 Amendement Behoud natuurlijke oeverA22-40 (GDP)
Het amendement wordt verworpen met de stem van PLEK voor.
o A22-40 Amendement Minimaal 60 boten Naardertrekvaart (GDP)
Het amendement wordt unaniem verworpen.
o Voorstel zelf:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen incl. aangenomen amendement.

b.

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijkpark (52731)
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

c.

Sloop en nieuwbouw Tweemaster (60680)
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

d.

M22-37 Motie Subsidiemogelijkheid voor Scoutingverenigingen in Gooise Meren (GDP)
Agendapunt is vervallen.

e.

Regeling bijdrage scootmobielstallingen Woon(zorg)complexen
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

6.

Hamerstukken

a.

Vaststellen verordening vertrouwenscommissie voorbereiden aanbeveling over herbenoeming
burgemeester (benoemen leden) (87993)
De verordening wordt unaniem vastgesteld.
Tot lid van de VC worden benoemd de raadsleden Kruijt, Sweerts, Bellaart, le Noble, Vos, Veerman,
Bekkema, de Goede
Tot voorzitter van de VC wordt benoemd dhr. Kruijt
Als adviseur van de VC worden toegevoegd: wethouder Luijten en secretaris Voorhorst.

7.

Diverse benoemingen derde tranche
o Leden Radenadviescommissie Crailo
Als lid worden benoemd de raadsleden Schröder, Balzar en Vos; vanuit Hilversum de raadsleden Lancé,
van de Linde en van Hattum; vanuit Laren de raadsleden van den Berg, de Jong en Grunwald.
o Lid en plv. lid MRA Raadtafel
Als lid wordt benoemd dhr. Bellaart; als plv. lid wordt benoemd dhr. de Jonge
o Lid klankbordgroep Veiligheidsregio
Als lid wordt benoemd dhr. Wyers.

8.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken
De besluitenlijst van 20 april 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.
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9.

Sluiting
21:55 uur.

3

