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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda 

 Er is bericht van verhindering ontvangen van dhr De Vos (CDA). 
Er zijn drie moties Vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze worden 
meningsvormend geagendeerd.  
- Gemeentelijke regio op uitbreiding AED Netwerk 
- Beleidskader wijkplatforms 
- Mandaat Burgerparticipatie 

 Op het voorstel Projectplan bestemmingsplan Oud Valkeveen is een amendement 
ingediend. Het voorstel stond direct voor besluitvorming geagendeerd; het 
amendement wordt nog kort meningsvormend geagendeerd. 

 Overigens wordt de agenda vastgesteld. 
 

2. Vragenhalfuur 
Er zijn geen vragen voor mondelinge beantwoording.  
 

3. Meningsvormende Raad 
 

a. 
 
 

Zienswijze Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek (1087135) 
Er is een amendement ingediend: 
3a1 Gerichte loting spoed zoek regeling 
 

b. 
TZ 
TZ 

Bestemmingsplan Het Spiegel – Iepenlaan 4a (1047849) 
*Op een later moment komt de pfh terug op (de grootte van) het compensatiefonds.  
*De wethouder zal nagaan of anterieure overeenkomsten in het vervolg ook niet-
geanonimiseerd aan de raad verstrekt kunnen worden.  
 

c. 
 
 
 
 
 
 
 
TZ 

Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 (1089093) 
Er zijn vijf amendementen ingediend: 
3c1 Geen prioritering speerpunten 
3c2 Realisatie distributiecentrum 
3c3 Subsidiariteitsprincipe verduidelijkt 
3c4 Beschikbaarheid juiste jeugdzorg 
3c5 Vraag gestuurd OV 
 
*College zegt toe schriftelijk terug te komen op de stand van zaken mbt nakomen rapport 
Grip op Samenwerking (RKC).  
 

d. Motie – Gemeentelijke regio op uitbreiding AED netwerk 
Indieners geven (op verzoek van college) aan dat het dictum van de motie 
(‘bewerkstelligen’) gelezen moet worden in de geest van overweging 8 (afhankelijkheid 
van anderen). 
 

e. Motie – Beleidskader wijkplatforms 
College ziet geen meerwaarde in de motie maar wil deze wel als handreiking zien om een 
thema-uur over de thematiek te organiseren.  
 

f. Motie – Mandaat Burgerparticipatie 
Besproken. 
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g Amendement op Projectplan bestemmingsplan Oud Valkeveen (1132128) 
Besproken. 
 

4. Schorsing 
 

5. Besluitvormende raad 
Over alle voorstellen/moties wordt vanavond ook besloten, behalve over ag.pt 5b. 
 

a. Vaststellen Zienswijze Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek (1087135) 
* Amendement – 3a1 Gerichte loting spoed zoek regeling: Verworpen (5-25, CU en GDP 
voor, overigen tegen). 
* Raadsvoorstel zelf: Unaniem aangenomen. 
 

b. Vaststellen Bestemmingsplan Het Spiegel – Iepenlaan 4a (1047849) 
Stemming aangehouden tot 13 februari 2019. 
 

c. Zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 (1089093) 
* Amendementen: 

 3c1 Geen prioritering speerpunten – Aangenomen (16-14, GDP HvBNM PvdA CDA CU 
50Plus voor, VVD D66 GL tegen) 

 3c2 Realisatie distributiecentrum – Aangenomen (25-5, GL CDA tegen, overigen voor) 

 3c3 Subsidiariteitsprincipe verduidelijkt – unaniem Aangenomen  

 3c4 Beschikbaarheid juiste jeugdzorg (gewijzigd) – unaniem Aangenomen 

 3c5 Vraag gestuurd OV (gewijzigd) – Verworpen (12-18,  CU GDP (3) GL PvdA CDA 
voor, VVD HvBNM D66 50Plus GDP (1 Vlaanderen) tegen)  

 
* Raadsvoorstel zelf: Unaniem aangenomen. 

 
d. Vaststellen Projectplan bestemmingsplan Oud Valkeveen (1132128) 

* Amendement – 5d1 Toevoegen Stakeholders - unaniem Aangenomen 
* Raadsvoorstel zelf: Unaniem aangenomen. 
 

e. Motie  – Gemeentelijke regio op uitbreiding AED netwerk 
Zie ook aanvulling onder ag.pt. 3d. 
De motie wordt unaniem aangenomen.  

 
f. Motie – Beleidskader wijkplatforms 

Stemverklaring VVD en D66. 
Aangenomen (17-13, VVD HvBNM GL 50Plus CU voor, GDP D66 PvdA CDA tegen) 
 

g.  Motie – Mandaat Burgerparticipatie 
Unaniem aangenomen. 
 

6. Hamerstukken 
 
 

a. Bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven op 
het KNSF terrein (deel 5) (1090992) # 
Unaniem aangenomen. 
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b. Verdagingsbesluit voor beslissing op bezwaar tegen raadsbesluit over WOB-verzoek 
vermakelijkhedenretributie (1128276) # 
Unaniem aangenomen. 
 

c. Kredietvotering vervangingsinvestering groen (1058882) # 
Unaniem aangenomen. 

 
d. Reactie op concept ontwerp provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer (1096349) # 

Unaniem aangenomen. 
 

7. Vaststellen besluitenlijst 12 december 2018 en lijst ingekomen stukken 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

8. Sluiting 
23:13 uur. 

 


