
Nr. Datum Partij Type Status Onderwerp Dictum Voortgang en afhandeling (datum) Mozard nummer Pfh. Afdeling

T1712 7-jun-17 Toezegging Openstaand Harmonisatie parkeerbeleid Het projectvoorstel m.b.t. aanpak voor het vervolgtraject Parkeerbeleid i.c.m. Economische Visie komt voor de 

zomer.

(maart 2019) Op dit moment is het college bezig met de evaluatie van de huidige parkeerregeling. Over het proces rondom de 

evaluatie is de raad met een raadsmededeling geinformeerd. Het college gaat de gemeenteraard in een themabijeenkomst 

informeren over vervolgtraject Parkeerbeleid (wens is voor de zomer 2019). 
NS M&O

T1719 12-jul-17 Toezegging Openstaand Uitgangspuntennotitie harmonisatie 

voorschoolse voorzieningen

De uitvoeringsplannen worden toegezonden aan de raad. (maart 2019) In juli 2018 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd met een raadsmededeling (792793 RM Uitstel implementatie 

harmonisatie en onderwijsachterstandenbeleid). Daarin staat dat de huidige systematiek en subsidiëring van het peuterwerk wordt 

verlengd tot 1 januari 2020 en dat het maken van plannen wordt meegenomen  met het opstellen van het 

onderwijsachterstandenbeleid. Dit beleid is voorzien voor het najaar (ronde 11).

GH M&O

T1726 22-nov-17 Toezegging Openstaand Aankoop Crailo Het verschil in het vastgestelde ruimtelijk kader en het ambitiedocument m.b.t. de invulling van de Palmkazerne 

wordt uitgezocht.

(maart 2019) Dit onderwerp komt aan de orde bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan in het najaar 2019: er ligt dan een 

Cultuurhistorische Rapportage die ook een analyse bevat van het ruimtelijk kader en ambitiedocument. JF M&O

M1716 18-dec-17 CDA, 50+ Motie Openstaand Speelplaats Lange Heul • Om zich in te spannen dat de toezegging van de ontwikkelaar, om een kinderspeelplaats op het binnenterrein 

bij het winkelcentrum in te richten, gerealiseerd gaat worden;

• Het onderhoud van de speeltuin door de gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar wordt gewaarborgd.

(maart 2019) Stand van zaken volgt later. Bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk.

JF Projecten

T1803 24-jan-18 Toezegging Openstaand Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Wethouder zegt toe dat de raadsleden in de gelegenheid zullen zijn mee te denken als het revolverend fonds 

wordt ingesteld.

(maart 2019) Er is op dit moment nog geen initiatief voor een revolverend fonds bij een van de scholen.

GH M&O

M1801 24-jan-18 PvdA Motie Openstaand Ambitiedocument implementatie 

Omgevingswet

• Om gekoppeld aan het ontwikkeltraject van de ambtelijke dienst met betrekking tot de nieuwe werk- en 

denkwijze in het kader van de Omgevingswet, in samenwerking met de griffie een trainingsprogramma voor de 

raad te ontwikkelen zodat ook de raad kennis heeft van de Omgevingswet, de veranderende werkwijze en de 

vereiste verandering in mentaliteit ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken;

• In overleg met de griffie aan de nieuwe raad een voorstel voor te leggen voor dit ontwikkeltraject.

(maart 2019) Het college is op dit moment bezig met de selectie voor een partij die de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de 

programma’s voor ons gaat opstellen en begeleiden. Zodra het bureau gecontracteerd is, volgt een kennismaking met de raad. 

Tegelijk vertelt het college de stand van zaken omtrent het eigen proces. 
JF Projecten

T1807 14-feb-18 Toezegging Openstaand Strategisch 

Accommodatiebeleidsplan

Het college zegt toe om de lijst strategisch/monumentaal vastgoed met de raad te bespreken. (maart 2019) In januari 2019 is de tussenstap met de raad gedeeld: de A en B lijst. Er wordt gewerkt aan beleid voor het vastgoed (B 

lijst), waaronder het strategische vastgoed en het monumentale erfgoed. Zodra dit kan, wordt dit met de raad besproken. 
639134 JF M&O

M1804 14-feb-18 PvdA, VVD, 

D66

Motie Openstaand Strategisch 

Accommodatiebeleidsplan - 

sportsubsidie

Ervoor zorg te dragen dat indien sportverenigingen door de nieuwe kostprijs gerelateerde kostprijstoerekening 

voor hun accommodatie in een financieel nadelige positie terecht komen, zij een beroep kunnen doen op de 

Algemene subsidie verordening om zo het ontstane financiële tekort, vergeleken met de huidige situatie, te 

kunnen egaliseren.

(maart 2019) Er wordt gewerkt aan beleid voor tariefharmonisering. Daarmee komt er inzicht in wat de gevolgen zijn door de 

verschillende sportverenigingen. 

639134 AL M&O

T1814 23-mei-18 GDP Toezegging Openstaand Vragen over JOP Keverdijk College zegt toe om niet eerder tot realisatie over te gaan zolang vragen van de raad onbeantwoord zijn. (maart 2019) Op dit moment loopt het participatietraject. De uitvoering is nog niet aan de orde. 
GH M&O

T1817 13-jun-18 PvdA Toezegging Openstaand N.a.v. ingetrokken motie over 

geluidsmetingen

De raad  wordt actief op de hoogte gehouden over de voortgang van de gesprekken met de bewoners en de 

acties die daaruit volgen. 

(maart 2019) In mei van dit jaar wordt het meten van de geluidbelasting bij het naarderbos afgerond. Vnuit het programma 

Leefbaarheid wordt medio april een bijeenkomst georganiseerd, waar inwoners en andere belangstellenden welkom zijn en waar 

onder andere aandacht is voor geluid / beleving van geluidoverlast. Daarna zal het college de raad informeren  over de stand van 

zaken.

805819 GH M&O

T1821 27-jun-18 Toezegging Openstaand Jaarstukken 2017 College zegt toe een Thema-uur/avond aan te vragen over Sociaal Domein: geldstromen, inrichting, organisatie, 

waar het geld vandaan komt, hoe met budgetten wordt omgegaan. 

(maart 2019) Bij de ontwikkeling van het beleidsplan Sociaal Domein plannen wij een Thema-avond in.

800754 BB M&O

M1812 10-okt-18 VVD D66 

HvBNM  CU 

PvdA  GL

Motie Openstaand Duurzame energie voor Crailo Te onderzoeken of de toepassing van geothermie een optie kan zijn bij de ontwikkeling van het Crailo gebied. (maart 2019) GEM is bezig met de verkenning. De verwachting is dat we rond de zomer over de beantwoording terug komen.

992941 JE Projecten

M1815 7-nov-18 D66; GL; GDP; 

VVD; 

HartvBNM

Motie Openstaand Kengetallen verduurzaming en 

energietransitie

Zo snel als redelijkerwijs mogelijk een set van kengetallen te ontwikkelen en op te nemen in de P&C cyclus om de 

rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente Gooise Meren in het kader van het Klimaatakkoord te kunnen 

volgen. Als onderdeel daarvan of ter illustratie alvast te starten met het bijhouden van kengetallen in de 

begroting 2020-2023 met betrekking tot het aantal Wp aan zonnepanelen, het aantal gasloze woningen, het 

aantal 0-op-de-meter woningen, etc. die tot voorbeeld kunnen strekken.

(maart 2019) Het oppakken van dit onderwerp staat op de rol in het twee de kwartaal van dit jaar.

992941 BB M&O

M1816 7-nov-18 D66 Motie Openstaand Onderwijskansenbeleid 1.Om de overleggen tussen gemeente en de schoolbesturen te benutten om inzichtelijk te krijgen hoe de 

verdeling van de gelden door de besturen (met daarbij de doelgroepkinderen en de drempel als richtlijn te 

hanteren*) verdeeld worden. Dit zodat de inzet van middelen evenredig verdeeld worden onder de scholen die 

dit het hardst nodig hebben;

2.Om het onderwijskansenbeleid integraal op te pakken met het beleid op voor- en vroegschoolse educatie en 

beleid: ‘Jeugd en Gezin spil sociale basis’;

3.Bij het ontwikkelen en implementeren van het onderwijskansenbeleid concrete acties toe te voegen om de 

kansengelijkheid te optimaliseren, bijvoorbeeld een buurtgerichte aanpak in samenhang met 

ouderbetrokkenheid, Versa en taal- en leesinterventies samen met de bibliotheek. Deze acties moeten meetbaar 

en ambitieus zijn. 

(maart 2019) Met het maken van nieuw onderwijsachterstandenbeleid zijn we op dit moment bezig. De punten uit de motie worden 

daarin meegenomen.

992941 GH M&O

M1817 7-nov-18 GDP; CDA; 

50Plus

Motie Openstaand Mouwtje monument 1. Om – nadat het beheerplan tot stand is gekomen – op basis van een deskundige inventarisatie te bepalen of 

het gehele park ’t Mouwtje in Bussum kan worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst;

2. Bij de actualisering van de monumentenlijst ook voor andere beeldbepalende locaties/parken in de openbare 

ruimte de afweging te maken of deze een monumentenstatus verdienen en de raad hierover uiterlijk 1 juli nader 

te informeren.

(maart 2019) Dit onderwerp wordt opgepakt en in de 2e helft van het jaar vindt een terugkoppeling naar de gemeenteraad plaats.

992941 AL M&O

Motie- en Toezeggingenmonitor Gooise Meren 2018-2022

Bijgaand een overzicht van de toezeggingen van het college en de aangenomen moties van de bestuursperiode 2018-2022. Dit overzicht bevat dus niet alle ingediende moties; vaak worden moties nog staande de vergadering ingetrokken, worden ze aangehouden of verworpen. Wel toegevoegd zijn die moties die zijn ingetrokken na een duidelijke toezegging van het College, net als andere 

toezeggingen door het college op belangrijke punten tijdens een raadsvergadering. Amendementen zijn niet opgenomen omdat met het aannemen van een amendement het besluit direct veranderd is; dat wordt ook direct doorgevoerd. Griffier en voorzitter tekenen het raadsbesluit na controle van juistheid besluit (dus incl. aangenomen amendementen).

Een aantal moties en toezeggingen heeft de status afgehandeld (voorstel). Aan het presidium wordt voorgesteld deze als afgehandeld te beschouwen.

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 3 juli 2019



M1817 7-nov-18 GDP; D66; CDA Motie Openstaand Nauwkeurige afweging i.h.k.v. 

wegvallende inkomsten 

precariobelasting

Spreekt uit:

Dat de raad zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt om na zorgvuldige afweging een nadere of andere invulling 

te geven aan de oplossingsrichting van het college om de per 2022 wegvallende inkomsten uit precariobelasting 

op te vangen. 

Roept het college op: 

1.Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 de raad een uitgebreide(re) onderbouwing te doen toekomen 

van de in de begroting opgenomen oplossingsrichting om de per 2022 wegvallende inkomsten uit 

precariobelasting op te vangen;

2.De raad daarbij ook te voorzien van een aantal alternatieve mogelijkheden om tot een sluitende 

meerjarenbegroting te komen.

(maart 2019) De motie wordt meegenomen bij het opstellen van de Perspectiefnota 2020. In juni en juli wordt de Perspectiefnota in 

de gemeenteraad behandeld.

992941 GH FIN en BEL

T1827 23-jan-19 Toezegging Openstaand Regionale samenwerkingsagenda College zegt toe schriftelijk terug te komen op de stand van zaken m.b.t. nakomen rapport Grip op 

Samenwerking (RKC). 

(maart 2019) Een procesvoorstel is in voorbereiding en wordt geagendeerd voor het (eerstvolgende) presidium.
AL Strategie

M1819 23-jan-19 Raadsbreed Motie Openstaand AED Netwerk 1. De raad bij de aankomende perspectiefnota een concreet plan te doen toekomen, waarmee wordt 

bewerkstelligd dat er i.s.m. inwoners(organisaties) en andere partners in Gooise Meren een dekkend en 24/7 

beschikbaar AED netwerk ontstaat en in stand blijft, met voldoende buurthulpverleners die een AED kunnen 

bedienen;

2. Voor de financiering van het plan zo mogelijk of gedeeltelijk dekking te zoeken in de reserve sociaal domein of 

een aanvullend c.q. alternatief dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen en te verwerken in de 

perspectiefnota.

Indieners geven (op verzoek van college) aan dat het dictum van de motie (‘bewerkstelligen’) gelezen moet worden in 

de geest van overweging 8 (afhankelijkheid van anderen).

(maart 2019) Een en ander zal nader worden uitgewerkt in het plan van aanpak. Dit is voorzien voor het derde kwartaal 2019.

1199910 BB M&O

M1820 23-jan-19 VVD, GL, CU, 

50PLUS

Motie Openstaand Wijkplatforms Een beleidskader te ontwikkelen voor gemeentelijke ondersteuning van wijkplatforms in het kader van de 

participerende overheid en wijk- en kerngericht werken en dit voor het zomerreces aan de raad voor te stellen. In 

dat beleidskader in ieder geval op te nemen onder welke voorwaarden een wijkplatform aanspraak maakt op 

ondersteuning, aan welke voorwaarden de organisatie van een wijkplatform moet voldoen (statuten, bestuur, 

rooster van aftreden, verantwoording, etc.), hoe een samenwerking tot stand komt en wordt beëindigd, en hoe 

een zekere mate van representativiteit van een wijkplatform voor de inwoners van de wijk/wijken wordt 

gewaarborgd.

(maart 2019) Beleidskader wordt op dit moment ontwikkeld. De raad wordt op een later moment geïnformeerd over de voortgang.

1199917 GH M&O

M1821 23-jan-19 Raadsbreed Motie Openstaand Voortzetting klankbordgroep 

Burgerparticipatie

Een Klankbordgroep Burgerparticipatie in te stellen, die kan fungeren als scharnierpunt tussen college en raad op 

het vlak van democratische en bestuurlijke vernieuwing en waarvoor iedere fractie een afgevaardigd lid kan 

aanwijzen.

En vraagt het college

1. Om een voorstel voor te bereiden voor een pilot ‘democratische vernieuwing’ waarin een vervolg wordt 

gegeven op de raadsbijeenkomst ‘Verhouding tussen inwoners en gemeente’;

2. Dit voorstel uiterlijk Q2 2019 toe te sturen aan de raad, inclusief (financiële) consequenties;

(maart 2019) Dit is in voorbereiding in samenspraak met klankbordgroep. Bijeenkomst wordt belegd.

1199920 GH Strategie

M1823 3-apr-19 VVD Motie Openstaand Gooise Karavaan Om met de politie Midden-Nederland en de gemeentes in de regio Gooi en Vechtstreek om tafel te gaan en 

samen naar een oplossing voor de ontstane situatie te zoeken eventueel in samenspraak met het 

portefeuillehoudersoverleg / de afdeling sociaal domein van de regio. 

1362617 BB BMO/Strategie

M1824 3-apr-19 VVD Motie Openstaand Maatschappelijke rol Dudok Nadrukkelijk te overwegen om op te schalen met betrekking tot de instrumenten die de gemeente ten dienste 

staan – al dan niet in samenwerking met buurgemeenten – om verdere uitholling van de sociale woningvoorraad 

z.s.m. te doen stoppen.

1362620 NS M&O

M1825 3-apr-19 PvdA Motie Openstaand OV concessie-Bereikbaarheid Ter 

Gooi

Om er bij alle verantwoordelijke partijen, de Provincie, de Regio en de gemeente Hilversum op aan te dringen dat 

er in gezamenlijkheid zorg voor wordt gedragen  dat Tergooi een OV halte krijgt die zo gesitueerd is dat 

eenieder, dus ook mensen met een beperking (rolstoel, rollator, krukken, slechtziend, slecht ter been met 

begeleider etc) veilig van bushalte naar hoofdingang kunnen komen.

1362629 GH M&O

T1830 3-apr-19 GDP Toezegging Openstaand Brief afwijzen parkeervergunning De portefeuillehouder zegt toe de antwoordbrief van het college m.b.t. het afwijzen van een parkeervergunning 

aan de raad ter beschikking te stellen.
1274502 NS M&O

M1826 22-mei-19 VVD; GL Motie Openstaand Slinger aan Collectieve Opwekking 1. Te onderzoeken in hoeverre méér budget beschikbaar kan komen voor gerichtere ondersteuning voor een 

effectieve en professionele gemeentelijke energie-coöperatie waarin rekening wordt gehouden met betaalde en 

onbetaalde activiteiten. 

2. In relatie hiermee het proces van de rationalisering van het gemeentelijk vastgoed, voor dat deel van het 

vastgoed dat niet in aanmerking komt voor afstoting, te onderzoeken of en op welke wijze de daken om niet 

beschikbaar gemaakt kunnen worden voor collectieve opwekking van elektriciteit ten behoeve van de bebouwde 

omgeving in Gooise Meren.

1477420 BB M&O

T1831 22-mei-19 Toezegging Openstaand Brieven LIS Toegezegd wordt dat de antwoordbrieven van het college op de volgende ingekomen stukken aan de raad ter 

beschikking worden gesteld:

1398781 Bomenbrief voor Raad en College

1401474 Stichting Vakantie KinderFeest

1401221 Consortium Muiderport

1401933 Klacht ontbreken zienswijze Albert Grootlaan

1402962 Klacht behandeling zienswijzen Albert Grootlaan

1403514 Klacht proces zienswijzen Albert Grootlaan

1403427 Klacht m.b.t. proces burgerparticipatie Albert Grootlaan

1431714 Stichting De Limiten en Valkeveen - Parkeeroverlast

1374511 Erfgoedvereniging Heemschot- aangezicht Het Spiegel Bussum

1445489 Kindervakantiehuis Valkeveen - Geluidsoverlast ivm nieuw BP Speelpark Oud Valkeveen

1398781

1401474

1401221

1401933

1402962

1403514

1403427

1431714

1374511

1445489

M&O

M1839 22-mei-19 GDP Motie Openstaand Stedenbouwkundige opzet Bredius Nader juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van een privaatrechtelijk kettingbeding inzake blijvende 

toewijzing aan specifieke doelgroepen en de raad over de uitkomsten daarvan te rapporteren.
1221664 JE Projecten

T1833 12-jun-19 Toezegging Openstaand Gebiedsvisie en Centrumplan Bussum De raad zal betrokken blijven bij de verdere uitwerking.
NS BORG

T1834 12-jun-19 VVD Toezegging Openstaand Brief LIS Toegezegd wordt dat de antwoordbrief van het college op het volgende ingekomen stuk aan de raad ter 

beschikking wordt gesteld:

1484181 Nieuwbouwplannen tuingronden in Het Spiegel
1484181 M&O

T1835 26-jun-19 Toezegging Openstaand Jaarstukken 2018 - Peilnota Sociaal 

Domein
College zegt toe met regelmaat rapportages te sturen over de stand van zaken zoals RM1486650 van 26-6-2019. BB M&O

T1836 26-jun-19 Toezegging Openstaand Voortgangsverslag 2019-1 - Nieuwe 

vaarverbinding College zal nog kijken naar de labeling van deze gelden zodat duidelijker is waar het voor is. Zie amendement 2b1 

Krediet verstrekken voor Verkeersonderzoek t.b.v. de nieuwe vaarverbinding (Naarden buiten de Vesting  

JE M&O

T1837 26-jun-19 Toezegging Openstaand Perspectiefnota - Inwoners en bestuur College zegt toe dat de balans van gelijke aandacht meegenomen wordt in de verdere ontwikkeling van het plan 

voor wijk- en kerngericht werken.
GH M&O

T1838 26-jun-19 Toezegging Openstaand Perspectiefnota - Duurzaamheid, 

water en groen

N.a.v. ’t Mouwtje: College zegt toe bij opstellen beleidsnota cultuur Gooise Meren, inclusief visie op 

cultuurhistorische aspecten van parken en natuur, ook belanghebbenden/stakeholders te betrekken.
BB BORG

https://bestuur.gooisemeren.nl/agenda-raadsvergadering/meetings/agenda.html?tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=4895&cHash=47a21ec94f4e50d1e6f750c7ed936a1d
https://bestuur.gooisemeren.nl/agenda-raadsvergadering/meetings/agenda.html?tx_windmeetings_windmeetings%5Bdocument%5D=4895&cHash=47a21ec94f4e50d1e6f750c7ed936a1d


M1827 3-jul-19 D66 Motie Openstaand Perspectiefnota - Begeleiding 

statushouders

1. Te onderzoeken op welke wijze de gemeente een rol kan spelen/regie kan nemen om statushouders beter te 

begeleiden naar werk en niet te wachten tot 2021;

2. In dit onderzoek een analyse van knelpunten te maken, waardoor blijkt waarom statushouders nu 

onvoldoende in beeld zijn en daardoor de noodzakelijke begeleiding missen.

3.  Daarbij de vraag meenemen of dit afwijkt van hoe dit bij andere gemeenten gesteld is; 

4. Na te gaan of te nemen maatregelen in de richting van versneld regiehouderschap past binnen de begroting en 

de raad hierover te informeren.

BB M&O

M1828 3-jul-19 VVD Motie Openstaand Perspectiefnota - Zonnegeluidswal A1 

Naarderbos

1. Zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland om te bezien of, en onder welke

voorwaarden, aanvullende financiering van de provincie voor een (zonne)geluidswal bij de A1 ter hoogte van het

Naarderbos mogelijk is.

2. In het kader van de leefbaarheid ook de mogelijkheid van de plaatsing van een (zonne)geluidswal op andere

locaties (bijv. Thijssepark) in Gooise Meren te bespreken.

GH BORG

M1829 3-jul-19 PvdA Motie Openstaand Perspectiefnota - Gebarentolk Uitwerking te geven aan het beginsel van de inclusieve samenleving t.a.v. mensen met een auditieve beperking 

door onder meer bij officiële en feestelijke gelegenheden gebarentolken in te zetten.  Bijvoorbeeld door vanaf 

2020 de gebarentolk in te zetten bij de dodenherdenking(en) en de Nieuwjaarsreceptie, en deze inzet na het 1e 

jaar te evalueren, alvorens de inzet verder uit te breiden.

BB BMO

M1830 3-jul-19 GDP Motie Openstaand Perspectiefnota - Buitenruimte 

gemeentehuis

1. Bij de presentatie aan de raad van scenario’s voor aanpassing van de buitenruimte rond het gemeentehuis, ook 

een (doorgerekende) variant op te nemen waarbij alleen tot de meest noodzakelijke optimalisaties tegen 

minimale kosten wordt overgegaan – met behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen;

2. De raad hierover uiterlijk 1 oktober 2019 nader te informeren.
NS BORG

M1831 3-jul-19 GDP Motie Openstaand Perspectiefnota - Rolverdeling bij 

participatie

1. Bij het bepalen van kaders en handvatten voor burgerparticipatie een onderscheid te maken tussen projecten 

met hoge en lage impact op de leefomgeving;

2. Bij projecten met een hoge impact op de leefomgeving een belangrijkere rol voor de gemeente te beleggen, 

teneinde voldoende grip te houden op participatietrajecten en deze op een transparante, efficiënte en effectieve 

wijze te laten plaatsvinden;

3. Compensatie van eventuele gemeentelijke kosten te regelen in de anterieure overeenkomst met de 

betreffende ontwikkelaars; 

4. Bij projecten met een lage(re) impact het burgerparticipatietraject (georganiseerd door de initiatiefnemer zelf) 

adequaat te monitoren gedurende het proces en niet (enkel) daarna;

5. De raad hierover conform de eigen planning van het college in Q4 van dit jaar te informeren.

GH M&O

M1832 3-jul-19 CDA Motie Openstaand Perspectiefnota - Inclusieve 

speelplekken voor kinderen

Bij de inrichting van nieuwe speelplaatsen, dan wel bij vervanging van speeltoestellen of renovatie van 

speelplaatsen in de openbare ruimte, zo mogelijk rekening te houden  met de  toegankelijkheid en inrichting 

voor kinderen met een (fysieke) beperking;

BB BORG

M1833 3-jul-19 CDA Motie Openstaand Perspectiefnota - Tijdelijke 

huisvesting onderwijs
1. De nadere uitwerking van het Integraal huisvestingsplan onderwijs en de daarvoor noodzakelijke tijdelijke 

huisvesting, in de tijd gezien,  zo efficiënt en optimaal mogelijk uit te voeren zodat de noodzakelijke kosten 

zo laag mogelijk uitvallen.

2. Bij de nadere uitwerking van de tijdelijke huisvesting vooral ook te kijken naar duurzame oplossingen, 

zoals herbestemming van de tijdelijke huisvesting voor b.v. starters-, senioren- en/of sociale huurwoningen.

3. De raad tijdig wordt geïnformeerd over de verschillende opties en keuze mogelijkheden voor de tijdelijke 

huisvesting.

GH M&O

M1834 3-jul-19 CDA Motie Openstaand Perspectiefnota - Zoekrichting 

maatregelen verhogen 

parkeertarieven

Bij de nadere uitwerking van de zoekrichtingen, ivm de te nemen maatregelen om meerjarig de begroting 

sluitend te krijgen, v.w.b. het punt verhogen parkeertarieven dit integraal te bezien in het totaal van het te 

voeren parkeerbeleid, de nog vast te stellen uitgangspunten voor de mobiliteitsvisie en de relevantie 

beleidsvisies zoals de economische visie en het centrumplan Bussum.

GH/NS M&O

M1835 3-jul-19 HvBNM Motie Openstaand Perspectiefnota - Saldo opbrengsten 

nieuw gerealiseerde woningen
Het saldo van de extra baten en lasten die de gemeente zal ontvangen als gevolg van de aanzienlijke 

hoeveelheid nieuwe woningen en extra inwoners die de gemeente zal hebben tussen Q4 2018 en Q4 2019, 

mee te nemen in de begroting 2020-2024 voor zover deze nog niet zijn opgenomen in de perspectiefnota.

GH FIN en BEL

M1836 3-jul-19 VVD Motie Openstaand Perspectiefnota - Extra variant(en) bij 

IHP ivm de kosten tijdelijke 

huisvesting onderwijs.

1.  Alternatieve opties te onderzoeken behalve die genoemd in het vastgestelde IHP, zoals die van een moderne 

onderwijscampus met sportfaciliteiten waarin krachten gebundeld worden op een locatie in Gooise Meren voor 

het Vitus College, het Willem de Zwijger College en/of het Goois Lyceum, die de investeringen (en/of de kosten) 

voor (tijdelijke) huisvesting kunnen beperken;

2. De gemeenteraad te rapporteren over de bevindingen, hetgeen kán leiden tot de vraag naar verdere 

uitwerking van deze (of een andere) variant naast de beoogde varianten uit het vastgestelde Integraal 

Huisvestingsplan;

GH M&O

M1837 3-jul-19 PvdA Motie Openstaand Orange the World 1. Onze gemeente dit jaar deel te laten nemen aan de internationale  Campagne “Orange the World”; 

2. Dit zichtbaar te maken d.m.v. het oranje uitlichten van een bouwwerk of kunstwerk in de gemeente Gooise 

Meren 

3. Aandacht te vragen voor het stoppen van geweld tegen vrouwen via de voor onze gemeente gebruikelijke 

media; 

4. De benodigde middelen uit de algemene reserve te putten; 

5. Bij de behandeling van de begroting 2020 e.v. te bezien of ook in volgende jaren deelname gewenst is en zo ja 

daarin te voorzien.

1545412 GH M&O

M1838 3-jul-19 50PLUS Motie Openstaand Najaarskermis Tijdens de najaarskermis in 2019 als extra maatregel tijdelijke camera’s, al dan niet gecombineerde licht/camera 

units, in te zetten binnen het aanloopgebied naar de Kermis. 
1545416 HH BMO

T1839 3-jul-19 Toezegging Openstaand Voorzieningen Onderwijshuisvesting College zegt toe dat er geen geld wordt uitgegeven tot het onderzoek is afgerond en evt. alternatieven in beeld 

zijn; de raad zal daarover gerapporteerd worden.
GH M&O

M1839 3-jul-19 VVD Motie Openstaand Voortgangsverslag 2019-1 - Beheer 

buitenruimte

1. Om voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie 

Buitenruimte - de volgende uitgangspunten te hanteren om de raad te rapporteren over de gevolgen voor de 

budgetten:

a. In algemene zin Gooise Meren op niveau ‘voldoende’, inclusief de centra van de kernen en de stations, muv de 

centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden om die beide op niveau ‘goed’ te beheren;

b. Specifiek voor Groen: Naarden-Vesting en de vesting van Muiden op niveau ‘goed’, de centra van kernen en 

stations op ‘voldoende’ en de buitengebieden op ‘sober/matig’;

c. Specifiek voor Speelplekken: meer in te zetten op zelfbeheer en daarbij het niveau ‘sober-voldoende’ te 

hanteren met inspecties eens in de twee jaar;

d. Specifiek voor Sportaccommodaties: meer in te zetten op zelfbeheer en niveau ‘sober-voldoende’ te hanteren;

e. Specifiek voor Wegen en Straatmeubilair: voor beeldkwaliteit in te zetten op ‘sober’ (C) en voor technische 

kwaliteit op  ‘veilig’ (B-C; algemeen: tussen matig en voldoende);

f. Specifiek voor Bouwwerken (Kunstwerken): het niveau ‘voldoende’ en ‘veilig’.

2. Aansluitend op de aangenomen motie van november 2018 ter zake, geen onomkeerbare verplichtingen aan te 

gaan met betrekking tot onderhoud en beheer van de buitenruimte, opdat de gemeenteraad in de gelegenheid is 

op basis van verkregen – financieel – inzicht de uitgangspunten uit de Visie Buitenruimte op aspecten te herzien, 

zodanig dat die eventuele aanpassingen nog in het Voortgangsverslag 2019-2 hun beslag krijgen.

1428902 BB BORG


