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Opening en vaststelling agenda 
 
Er zijn vier moties Vreemd aan de Orde van de dag ingediend en worden als volgt 
geagendeerd:  
1a. Motie regionale afstemming Regio Gooi en Vechtstreek – VVD/CDA 
1b. Motie Optie geothermie voor Crailo – VVD/D66/Hart voor 
BNM/ChristenUnie/PvdA/GroenLinks 
 
De volgende moties worden nu aangehouden en betrokken bij behandeling in volgende 
(raads)vergadering:  
1c. Motie Sloepenroute – onderzoek brughoogte – ChristenUnie 
1d. Motie passantenhaven Muiden en nieuwe vaarverbinding voorzien van sluis - 
ChristenUnie 
 

1a. Verzoek tot interpellatie 
Er is een verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie. Deze wordt door de raad 
toegestaan en geagendeerd tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 oktober a.s. 
om 20.00 uur.  
 
De agenda wordt overigens vastgesteld 
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Vragenhalfuur 
A. Te behandelen vragen 

1. GroenLinks - Strandhuizen Muiderberg 
2. VVD – Ongeregeldheden najaarskermis 
3. VVD – Voorgestelde omroepfusie – deze vragen worden schriftelijk beantwoord. 
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Meningsvormende Raad 
 

3a Motie regionale afstemming Regio Gooi en Vechtstreek – VVD/CDA 
Motie wordt kort toegelicht. 
 

3b Motie Optie geothermie voor Crailo – VVD/D66/Hart voor BNM/ ChristenUnie/ PvdA/ 
GroenLinks 
Motie wordt kort toegelicht.  
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Schorsing 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

5 Besluitvormende raad  
 

 5a. Motie regionale afstemming Regio Gooi en Vechtstreek – VVD/CDA 
Motie wordt unaniem aangenomen. 
 

 5b. Motie Optie geothermie voor Crailo – VVD/D66/Hart voor 
BNM/ChristenUnie/PvdA/GroenLinks 
Motie wordt unaniem aangenomen. 
 

6 Besluitvormende Raad / hamerstukken 
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6a Vaststellen brief inhoudende beslissing op wob-verzoek over invoering en afschaffing 
vermakelijkhedenretributie. 
De brief wordt unaniem conform vastgesteld. 
 

6b Geen zienswijze in te dienen m.b.t. het innemen van een achtervangpositie t.b.v. een 
door Het Gooi en Omstreken aan te trekken lening (981047) 
Unaniem wordt conform voorstel besloten. 
 

6c Vaststellen van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het 
herontwikkelen van de locatie Stadskantoor Naarden, Raadhuisstraat 2 te Naarden 
(973323) 
Unaniem wordt conform voorstel besloten. 
 

7 Vaststellen besluitenlijst en notulen en lijst ingekomen stukken 

 Besluitenlijst en Notulen 19 september 2018 – Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 

 Lijst van ingekomen stukken – Stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

8 Sluiting 20:53 uur. 
 

 


