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1 Opening en vaststelling agenda 
 

 Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Schimmel en mw Bekkema. 
 De heer Gerben Struik heeft een verzoek ingediend om na afloop van zijn 

ziekteverlofperiode (na 18/7/2018), opnieuw gebruik te maken van het ziekteverlof. 
Alle besluiten daartoe zijn inmiddels genomen. In de commissie voor onderzoek 
geloofsbrieven  van mw. Vonk worden benoemd de leden Elderman, Millin en 
Sweerts. Benoeming en beëdiging is direct na vaststelling van de agenda.  

 Er is een motie Vreemd aan de orde ingediend mbt. Lobbyist verdiept spoor; deze 
wordt geagendeerd als 3c.  

 De agenda wordt overigens vastgesteld 
 
Benoeming en beëdiging 

 Namens de commissie geeft mw. Elderman aan dat de geloofsbrieven akkoord zijn 
bevonden en dat zij de raad adviseren mw. Petra Vonk toe te laten als lid van de raad 
met ingang van 19 juli 2018. De raad besluit aldus. Mw. Vonk legt de verklaring en 
belofte af.  

 De VVD heeft dhr. Paul Rijpstra voorgedragen als  steunfractielid VVD. De raad stemt 
in met zijn benoeming. Dhr. Rijpstra legt de verklaring en belofte af.  

 
2. 
 
 
 
TZ 
 
 
TZ 
 
 

Vragenhalfuur 
A. Mondelinge beantwoording tijdens de vergadering 
1. Hart voor BNM – McDonalds 
2. Hart voor BNM – Buitenhaven Muiden 

College zegt toe dat bij een volgende publicatie zonodig nog duidelijker de status zal worden 
vermeld (besluitvorming door raad moet nog plaatsvinden).  

3. VVD – Aandacht en kosten Oud Valkeveen-Naarderbos 
College zegt toe in het 2e voortgangsverslag 2018 inzicht te geven in de gemaakte kosten. 

4. D66 – Vertrek Elan uit Breeduit 
5. GDP – Participatie Borgronden 
6. VVD – Participatie Borgronden (alleen de aanvullende vragen 3-5) 

 

3. Meningsvormende raad 

3a. Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (853074) 
Er zijn bij dit voorstel 2 moties en een amendement ingediend. Een van de moties 
voorziet bij aanname dat de gehele behandeling van dit voorstel wordt aangehouden tot 
een volgende vergadering. Daarom volgt eerst debat over deze motie én vindt 
besluitvorming plaats. Als de motie dan wordt aangenomen, wordt verdere behandeling 
uitgesteld. Als de motie wordt verworpen, wordt overgegaan tot verdere behandeling van 
het voorstel en de andere motie en het amendement. 
 
Moties 

 3a1. Motie Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (VVD) 
 
Besluitvorming motie 3a1:  
De motie wordt aangenomen met stemmen van VVD D66 GL 50+ HvBNM voor (20) en GDP 
PvdA CDA tegen (9). 
 
Verdere behandeling wordt uitgesteld. 
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3b. 
 
 
 
TZ 
 

Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 – De Krijgsman/Bredius (incl. bruggen 
Muidertrekvaart) (752649) 
 
Er is 1 motie ingediend, 3b1. Motie Krijgsman 

 De raad zal betrokken worden bij de busroute die nog komt (net als anderen). 
 

3c. 
 
TZ 

1.1 Motie lobbyist verdiept spoor 
Motie wordt aangehouden na bespreking. 

 College zegt toe bij MIRT en in de regio blijvend aandacht te vragen voor het het 
verdiept spoor. 

 
4. Schorsing 

 
5. Besluitvormende Raad 

 
5a. Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport Grip op samenwerking (853074) 

Behandeling is uitgesteld (zie agendapunt 3a). 
 

5b. Verlenen Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg A1 – De Krijgsman/Bredius (incl. 
bruggen Muidertrekvaart) (752649) 
Ordevoorstel: eerst over motie stemmen. 

 Motie Krijgsman – Verworpen met stemmen PvdA voor (2), overigen tegen (27).  

 Voorstel zelf – Aangenomen met stemmen van PvdA tegen.  
 

5c. Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingen van het Goois Natuurreservaat 
(802055) 
Over het voorstel wordt unaniem conform besloten.  
 

5d. Vaststellen Jaarstukken 2017 (800754) en Voortgangsverslag I (786858) 
De jaarstukken 2017 en het eerste  Voortgangsverslag 2018 worden unaniem vastgesteld. 
Stemverklaring GDP bij Jaarstukken. 
 

6. Hamerstukken 
 

6a. Vaststellen verordening radenadviescommissie GEM Crailo BV en benoeming leden 
(864414) # 

 Over de eerste drie punten (vaststellen verordening, beschikbaar stellen budget en 
benoemen leden Hilversum /Laren) wordt unaniem conform besloten.  

 Stemverklaring GDP, VVD, PvdA. 
 Schriftelijke stemming beslispunt 4, benoemen van leden Gooise Meren.  
 Stemcommissie: dhr de Vos, mw. Le Noble en mw. Schimmel. 

 Uitslag stemming (aantal stemmen): Bellaart (29), Bruins (20), Kwekkeboom (12), Vos 
(26). Daarmee zijn de leden Bellaart, Bruins en Vos benoemd in deze commissie. 

 
7. Benoemen leden werkgeverscommissie 

Mw. Le Noble, mw. Potjer en dhr. de Lange worden benoemd in deze commissie.  
 

8. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken 

 Besluitenlijst 13 juni 2018 
Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 
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 Lijst van ingekomen stukken 
Stukken worden behandeld zoals voorgesteld. Nog binnenkomende gelijksoortige brieven 
m.b.t. insectenbeheer zullen op gelijke wijze behandeld worden.  

 
9. Sluiting 

22:05 uur 
 


