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1 Opening Gemeenteraadsvergadering Gooise Meren van 23 mei 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Mastenbroek 

 Gelet op de extra raadsvergadering van volgende week woensdag, worden in de 
commissie voor onderzoek geloofsbrieven van wethouders en evt. opvolgende 
raadsleden benoemd de raadsleden: mw. Potjer-Scholten, dhr. de Lange en dhr. van 
der Schaaf. 

 Agendapunt 7 (diverse benoemingen) wordt grotendeels doorgeschoven naar 30 mei 
a.s. 

 Vaststelling agenda; de agenda wordt overigens vastgesteld.  
 
a. Beëdiging leden Rekenkamercommissie 
De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. 
 In de vergadering van 14 februari 2018 heeft de raad de heer Wilfred Goedmakers 
benoemd en de heer Wouter Zijlman herbenoemd als lid van de Rekenkamercommissie 
Gooise Meren, met ingang van 1 juni a.s..  
Voordat zij hun werk kunnen uitvoeren, leggen zij de eed of verklaring en belofte af.  
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A. Mondelinge beantwoording tijdens de vergadering 
1. GDP – Vragen over hoogspanningskabels onder huizen in Naarden 
* College zal bij Tennet navragen of er metingen zijn gedaan. 
* In het college zal besproken worden of zij voor de buurt een informatiebijeenkomst gaan 
organiseren. 
2. GDP – Vragen over JOP op de Keverdijk 
* College zegt toe om niet eerder tot realisatie over te gaan zolang vragen van de raad 
onbeantwoord zijn 
* College zegt toe om de raad te informeren over informatiebijeenkomsten voor inwoners. 
 

3 /4 Meningsvormende raad /  Schorsing (n.v.t.) 
 

5. Besluitvormende raad 
 

5a. Vaststellen zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veiligheidsregio 
(765996) 
Het  voorstel wordt zonder beraadslaging of stemming aangenomen. 
 (stemverklaring VVD) 
 

5b. Geen zienswijze indienen m.b.t. ontwerpbegroting werkvoorzieningschap 
Tomingroep 2019 (774274) 
Het  voorstel wordt zonder beraadslaging of stemming aangenomen. 
 

6. Besluitvormend (hamerstukken) 
 

6a. Instemmen met verklaring College in het kader van de Vangnetuitkering BUIG 2017 
(760475) 
Het  voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 
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6b. Geen zienswijze indienen inzake innemen achtervang positie voor door Dudok Wonen 
aan te trekken lening (788946) 
Het  voorstel wordt zonder stemming aangenomen. 
 

7. 
 
 

Diverse benoemingen 
Elisa Nuij (50PLUS) wordt benoemd als lid van de agendacommissie. 
 

8. 
 

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken 
 
- Besluitenlijst 25 april 2018 
Besluitenlijst  wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
- Lijst van ingekomen stukken 
Stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

9. Sluiting (20:40 uur) 
 


