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De voorzitter opent de vergadering 
Hij deelt mee dat de wethouder bij een andere vergadering is en daarom beginnen 
wij een kwartier later. Hij schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
Mevr. Soede geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel. Dit voorstel is nog een 
opgave van de harmonisatie van de regels van de drie gemeenten.  
 
De wethouder komt binnen. 
 
VVD zegt teleurgesteld te zijn door de kwaliteit van het stuk. Hij vraagt of dit voorstel 
niet botst met het beleid van burgerparticipatie van Gooise Meren. Hij vraagt 
waarom voor deze grens gekozen is van 4oo m en vijf panden oppervlakte. 
D66 sluit zich aan bij de vragen van de VVD. 
PvdA merkt op dat er in Muiden wel duidelijk beleid was. 400 m en vijf woningen is 
een fors oppervlak.  
CDA vraagt hoe het zit met beroep aantekeningen voor bewoners. Worden 
wijzigingen meteen opgenomen In het nieuwe bestemmingsplan? 
GL vraagt hoe vaak dit soort gevallen voorkomen? 
GOP vraagt of het alleen over woningen gaat of ook over andere functies. In Bussum 
gold het mandaat voor 1 woning, nu voor vijf. 
 
De wethouder gaat in op de vragen.  
De vraag is wat een klein initiatief is.  Het oppervlak en aantal woningen is arbitrair. 
De vraag van het CDA wordt nog nader uitgezocht. Het gaat nu alleen om woningen, 
niet om andere functies. We zullen de tekst hierop nog bekijken. De 
burgerparticipatie verandert niet, alleen wie het in de gemeentelijke organisatie gaat 
afhandelen. 



 

VVD vraagt nader naar de burgerparticipatie. Is er voor de raad een weg terug als een 
besluit tot reuring leidt. 
De wethouder merkt op dat dit niet kan bij een individueel project. Wel kan de 
delegatie altijd door de raad weer ingetrokken worden. 
CDA merkt op dat bij andere gemeenten in de regio met andere mandateringslijsten 
werken 

Mevr. Soede merkt op dat de  lijst in Huizen  uitgebreider is, wij beperken ons tot 
woningen. 
D66 vraagt of er geen afweging te maken is op wat de dienst de afgelopen jaren in de 
praktijk is tegengekomen? 
De wethouder zegt dat dit kan, maar dat gaat heel veel werk opleveren. Wij kunnen 
wel een periode elke keer melden als er zich zo’n geval voordoet. 
GOP heeft er moeite mee.  In een andere discussie wordt verwezen naar de regionale 
en lokale woonvisie. Waarom  wachten wij  niet tot er een eigen woonvisie is. 
De wethouder zegt dat een woonvisie hier los van staat. 
Mevr. Soede zegt dat dit mandateringsvoorstel losstaat van bouwopgaven: dat zijn 
geen geringe planologische beslissingen.  
De wethouder zegt dat we van tevoren nooit precies de criteria kunnen vaststellen. 
Hij benadrukt dat het voorgestelde oppervlak arbitrair is. Hij heeft geen bezwaar het 
oppervlak naar beneden bij te stellen. De aanvragen waar het over gaat zijn te zien 
op de gemeentepagina. 

Toezeggingen college   

Aanbevelingen 
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Het stuk kan naar de meningsvormende raad 

 


