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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda 

 Er is bericht van verhindering ontvangen van mw Sweerts, mw. Schimmel en dhr. Vos. 
Dhrn Kruijt en Hagens komen later. 

 De agenda wordt overigens vastgesteld. 

2.a Benoeming en beëdiging wethouder  
In de commissie onderzoek geloofsbrieven worden benoemd de raadsleden Millin, van 
Harmelen en de Lange. In de commissie voor stemopneming worden benoemd de 
raadsleden Nuij, Portengen en Timmerman. 
Mw. Millin deelt mee dat zij de geloofsbrieven hebben onderzocht van de door Hart voor 
BNM voorgestelde kandidaat de heer Nico Schimmel; hij voldoet aan de eisen die de wet 
aan hem stelt om tot wethouder benoemd te kunnen worden.  
Na schriftelijke stemming wordt de heer Schimmel door de raad benoemd als wethouder 
van de Gemeente Gooise Meren. Hij geeft aan deze benoeming te aanvaarden, waarna hij 
de eed aflegt.  
 

2.b Benoemen en beëdigen raadslid 
Vanwege de benoeming als wethouder is er een opengevallen plaats in de raad. Mw. Millin 
deelt mee dat zij de geloofsbrieven van de heer Herman Rijnveld hebben onderzocht en 
dat alle stukken in orde zijn bevonden; de commissie adviseert de raad om hem toe te 
laten als lid van de raad. 
De raad besluit de heer Rijnveld toe te laten als lid van de raad. Hij legt vervolgens de 
verklaring en belofte af.  
 

3. 
 
 
 
 
 
TZ 
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Vragenhalfuur 
De heren Kruijt en Hagens zijn binnengekomen. 
Beantwoording ter vergadering: 

1. D66 – Kustlijn Muiderberg – vragen worden ingetrokken na de raadsmededeling. 
2. GDP – GAD controles op afvalscheiding. 

College zal vragen nog nader beantwoorden:  

 Waar gaat het geld van de boetes op afvalscheiding naar toe?  

 Hoeveel waarschuwingen/boetes worden er gegeven en zijn die naar doelgroepen in 
te delen? 

 
4. Besluitvormende raad 

 
a. Vaststellen Beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 (973880) 

 Stemverklaring GDP. 

 Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

b. Vaststellen Nota Reserves en Voorzieningen (990681) 

 Stemverklaring PvdA en CU. 

 Het voorstel is aangenomen met stemmen van PvdA tegen (26-2) 
 

c. Motie Wijkwethouders aanspreekbaar 
Tijdens de besluitvormende raad op 7 november staakten de stemmen.  
Stemverklaring VVD, D66, 50PLUS 
De motie wordt aangenomen met stemmen van D66 GDP PvdA HvBNM 50PLUS 
Mastenbroek voor (16) en VVD GL CU de Lange tegen (12). 
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5. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken 

 Besluitenlijst raad 7 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Lijst ingekomen stukken: de stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

6. Sluiting openbare deel vergadering 20:52 uur. 

 


