
 

 
Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Economische visie 

Datum 15 november 2017 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Duyts 
(D66) Kooij 
(CDA) Mastenbroek 
(PvdA) Winnubst 
(GL) Vos 
(HvBNM) Munneke Smeets 
(50PLUS) Van der Schaaf (later binnen) 
(Gewoon GooiseMeren) Sweijen 
(GDP) Kwekkeboom 

Meesprekers Joop van Dort (FIN) 
Brigitta Boonacker (OVGM) 
Fred Zunneberg (BPV Centrum Bussum) 
Ellen van Vossen (stadsmanager Muiden en dorpsmanager Bussum) 
Ad van der Vliet (Werkgroep Havenvisie Muiden) 
Ben Boogaard (Muiden bloeit) 

Aanwezig namens college Van Meerten, Struik 

Ambtelijke ondersteuning  Vreeke 

Voorzitter Potjer 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken kort 
toe.  
Dhr. Boogaard stelt zich voor. 
Mevr. Van Vossen licht haar standpunt toe. Vraagt naar concrete stappen, met 
nadruk op de buitenhaven.  
Dhr. Van Dort merkt op dat de FIN hier goed bij betrokken is en is blij met het 
stuk. 
Mevr. Boonacker geeft complimenten over het stuk. 
Dhr. Zunneberg gaat nog nader in op de plannen rond het Scapino. 
Dhr. Van der Vliet gaat verder in op de haven van Muiden. 
Het college geeft een korte toelichting op het raadsvoorstel. 
 
GL vraagt FIN en ondernemingsvereniging of er behoefte is aan de plannen bij 
Crailo. 
Dhr Van Dort geeft hier antwoord op. 
GDP vraagt naar het faciliteren naar ruimte voor hogere kwaliteit voor 
supermarkten. Gaat dit over AH bij Scapino? 
Wethouder Van Meerten gaat hier op in. Mevr. Vossen vult dit aan.  
HvBNM vraagt naar het participatietraject van een paar jaar geleden. 
Mevr. Boonacker merkt op dat er veel veranderd is sinds die tijd. 
De wethouder zegt dat de gebiedsvisie geactualiseerd gaat worden. 
PvdA mist de activiteit van de gemeente zelf, bijvoorbeeld voor het actief 
werven van werkgelegenheid. Hij vraagt naar regelruwe gebieden en waarom 
wij ons uitspreken voor flexplekken. 
Wethouder Van Meerten gaat op de vragen in. Mevr. Van Vossen vult dit aan. 
D66 vraagt naar de bereikbaarheid, vooral van Muiderberg. 
De wethouder gaat hier op in.  
Mevr. Van Vossen vraagt zich af of de bus wel het goede middel is. 



 

CDA vraagt hoe dynamisch de visie is en naar de digitale infrastructuur. 
Wethouder Struik gaat hier nader op in. 
VVD vraagt naar flexplekken en naar hoe de actiepunten worden gemonitord. 
Wethouder Van Meerten gaat hier op in. 
PvdA vraagt naar het verminderen van wet en regelgeving. 
Wethouder Van Meerten geeft antwoord. 
GDP vraagt naar de term waarderende economie. En de relatie daarvan met 
de tien uitgangspunten. 
Wethouder Struik gaat hier op in. Mevr. Van Vossen vult dit aan. 
Dhr Van der Vliet merkt op dat veel ondernemers ook inwoners zijn. 
Wethouder Van Meerten zegt dat er een dashbord is om de uitwerking te 
monitoren. Dhr. Vreeke legt dit verder uit. 
HvBNM vraagt hoe het centrum van Bussum vitaal te maken. Hoe is de relatie 
tussen meer bedrijvigheid en de leefbaarheid voor bewoners? 
Wethouder Van Meerten gaat hier op in, met aanvulling door wethouder 
Struik en mevr. Van Vossen. 
GL vraagt dhr. Van der Vliet naar de buitenhaven in Muiden. 
Dhr. Van der Vliet gaat in op de havenvisie. 
GDP gaat verder in op de haven. 
PvdA merkt op de havenvisie niet te kennen. 

Toezeggingen college  

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

VVD: meningsvormend 
D66: besluitvormend 
CDA: meningsvormend 
PvdA: meningsvormend 
GL: meningsvormend 
HvBNM: meningsvormend 
50PLUS: besluitvormend 
Gewoon GooiseMeren: meningsvormend 
GDP: meningsvormend 

 


