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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda 
 

 Er is bericht van verhindering ontvangen van de raadsleden Bekkema, Vos, de Rooy en 
Vlaanderen; dhr. Marshall komt iets later (20:30 u). 

 Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de ChristenUnie: 
1.1 Motie respijtvoorziening Gooise Meren. Deze wordt geagendeerd als 3a. 

 Er zijn een amendement en een motie ingediend bij raadsvoorstellen die 
besluitvormend geagendeerd staan. Hierover zal nog meningsvorming plaats vinden.  
Het betreft: 

 Amendement 5b1 Toepassing besluit Veiligheidsregio’s (3b) 

 Motie 5c2 Creatief werken aan werk (3c) 

 De agenda wordt overigens vastgesteld. 
 

2. Vragenhalfuur 
De volgende vragen worden beantwoord: 
1. D66 – Brug bij sluis Muiden  

 
3. 
 

Meningsvormend 
 

a. 1.1 Motie respijtvoorziening Gooise Meren 
De motie wordt ingediend door de ChristenUnie. 
Motie wordt na debat aangehouden. 
 

b. Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGV (1045232) # 
Amendement 5b1 Toepassing besluit Veiligheidsregio’s (PvdA) 
Gedurende een periode van een jaar wordt geschrapt (uit 2b). 
 

c. Zienswijze arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan werk’ (1012380)  
Motie 5c2 Creatief werken aan werk (PvdA en GDP). 
 

4. Schorsing 
 

5. Besluitvormend 
 

a. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (987213) 
Stemverklaring van HvBNM en GDP. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
b. Vaststellen Zienswijze voorlopig brandrisicoprofiel en dekkingsplan BGV (1045232) # 

Stemverklaring van D66. 
Amendement 5b1 Toepassing besluit Veiligheidsregio’s – Verworpen ( met stemmen van 
PvdA en CU voor (3), overigen tegen (24) 
Voorstel zelf: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

c. Vaststellen Zienswijze arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan werk’ (1012380) # 
Voorstel: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
Motie 5c2 Creatief werken aan werk – Verworpen met stemmen van PvdA GL GDP CU voor 
(8) en D66 VVD CDA HvBNM 50PLUS tegen (19) 
 

6. Hamerstukken 
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a. Vaststellen belastingverordeningen (1007132) 

De belastingverordeningen worden unaniem vastgesteld. 
 

b. Vaststellen wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning (1009131) # 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

c. Verzoek om aanvulling op het gemeentefonds voor het opsporen van explosieven 
plangebied Crailo (1005872) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

d. Benoemen dhr. Rijnveld tot lid agendacommissie 
De raad benoemd dhr. Rijnveld tot lid van de agendacommissie. 
  

7. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken 

 Besluitenlijst raad 21 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Lijst ingekomen stukken: de stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

8. De burgemeester spreekt de raad toe bij de laatste raadsvergadering van 2018. 
 
Sluiting  21:20 uur. 

 


