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Datum 20 juni 2018 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Bellaart (VVD) 
Harmelen (D66) 
De Lange (CDA) 
Schimmel (PvdA) 
Portengen(GL) 
Van der Ham (HartvBNM) 
Elderman (GDP) 
Blom-Louwers (CU) 
Van der Schaaf (50Plus) 

Meesprekers K. Heerschop (GNR) 

Aanwezig namens 
college 

Boudewijnse 

Ambtelijke 
ondersteuning  

 

Voorzitter Sweerts 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
De wethouder geeft een korte toelichting. 
Mevr. Heerschop geeft een toelichting op de transitie en de huidige 
plannen. 
 
GDP vraagt naar de begrotingswijzigingen en naar het aanstellen van 
een tijdelijk medewerker. 
GL vraagt naar het indienen van geen zienswijze, terwijl Hilversum dat 
wel doet. En hij vraagt naar het beleidsplan en de verdienmogelijkheden 
voor de komende periode. 
PvdA vraagt naar het doorschuiven van bedragen en of er veel wordt 
ingeteerd op de bedragen van de transitie. 
D66 vraagt wat er  op tegen is het standpunt van Gooise Meren, die 
mondeling al is ingebracht, te bekrachtigen in een zienswijze. En 
gevraagd wordt naar het bevriezen van de gelden van de provincie. 
CDA vraagt of er overwogen is om in bepaalde gebieden van het GNR 
intree te gaan heffen 
VVD vraagt naar de postcode loterij: hoe onzeker zijn die inkomsten.  
50Plus vraagt naar de ICT en de scholing en opleiding. En gevraagd 
wordt of er geen verzekering is af te sluiten voor de risico’s. 
CU vraagt naar achterstallig onderhoud van de gebouwen. 
 
De wethouder gaat in op de vragen. 
Mevr. Heerschop gaat in op de openstaande vragen. 
CDA vraagt of er een plan B is als zaken niet lukken. 
Mevr. Heerschop: Nee. 
PvdA: vraagt naar samenwerking met provincie en Amsterdam en naar 
toekomstige fusies. 
Mevr.Heerschop gaat in op de MIRT. 
GDP vraagt door naar tijdelijke medewerker fondsenwerving. 
CU vraagt naar imkers. 
D66 vraagt naar budget voor nascholing. 

Toezeggingen college  

Aanbevelingen per Unaniem is men voor besluitvormende behandeling. 
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