Raadsmededeling
Van
Aan
Datum B&W vergadering
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Portefeuillehouder
Onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
7 juni 2022
111311
Han ter Heegde
Raadsmededeling moties en toezeggingen

1. Kennisnemen van de monitor moties en toezeggingen 2022-2025
2. Inleiding
Hierbij treft u de monitor moties en toezeggingen 2022-2025. Hierin leest u de
voortgang van de moties en toezeggingen vanaf de eerste raadsvergadering na de
verkiezingen.
3. Kernboodschap
Afgelopen oktober is met het presidium afgesproken dat de geactualiseerde
monitor moties en toezeggingen steeds gelijk met de voortgangsrapportage wordt
toegezonden. Vandaar dat u deze raadsmededeling nu ontvangt.
Ook werkt de organisatie aan een aangepast en verbeterd proces en overzicht voor
het afhandelen en monitoren van de moties en toezeggingen. Naar verwachting zal
dit bij de volgende voortgangsrapportage gereed zijn.
Voorafgaand aan de verkiezingen is het overzicht van de afgelopen raadsperiode
geactualiseerd aan het presidium toegezonden. Over de afhechting van de nog
openstaande (oude en nieuwe) punten, ontvangt u separaat een bericht. Voor nu
treft u op de volgende pagina de stand van zaken van de nieuwste moties en
toezeggingen.
4. Consequenties
De monitor is een instrument om de voortgang van aangenomen moties en
toezeggingen te monitoren. Hiermee bent u op de hoogte van de laatste stand van
zaken.
5. Communicatie
De monitor moties en toezeggingen wordt op de website bestuur.gooisemeren.nl
geplaatst.
6. Vervolg
Bij de volgende voortgangsrapportage ontvangt u een actuele en aangevulde
monitor. Daarnaast ontvangt u binnenkort separaat een overzicht voor de
afhechting van de moties en toezeggingen uit de raadsperiode 2018-2022.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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Raadsmededeling
Motie- en Toezeggingenmonitor Gooise Meren 2022-2025
Bijgaand een overzicht van de toezeggingen van het college en de aangenomen moties van de bestuursperiode 2022-2025. 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.
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Het college zegt toe dat de
aanbesteding niet zal
plaatsvinden voordat het
DO aan de raad is
voorgelegd.

De raad moet eerst het
krediet voteren voor het
opstellen van het DO. Het
DO wordt opgesteld en
voorgelegd ter
goedkeuring aan de raad.
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Vaststellen
Toekomstbeel
d parkgebied
Het Mouwtje
en
Bilderdijkpark

College zegt toe dat de
hengelsportvereniging
wordt betrokken bij de
verdere uitwerking.
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(mei 2022)
Wij zijn onlangs gestart
met de uitwerking van
het toekomstbeeld. De
hengelsportvereniging zal
hiervoor worden
uitgenodigd zodra wij
starten met het
participatiegedeelte
hiervan. De verwachting
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is dat dit nog voor de
zomer gebeurt.
(mei 2022)
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