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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda 

 Welkom in de raadsvergadering van 13 februari 2019.  

 Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Kwekkeboom; de heer 
Vlaanderen is ook afwezig.  

 Er is een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend, Zorgen Biomassacentrale 
NUON Diemen, deze wordt geagendeerd (3b). 

 Er is een motie ingediend over Sociale Woningbouw bij het bestemmingsplan 
Iepenlaan. Deze motie wordt geagendeerd als 3c. 

 De installatie van mw Vonk als raadslid is toegevoegd als agendapunt 1a. 

 Overigens wordt de agenda vastgesteld. 
 

1a Installatie Mw. Vonk als raadslid 
In de commissie onderzoek geloofsbrieven worden benoemd de raadsleden Millin, de 
Lange en Schimmel. 
Mw. Millin deelt mee dat zij de geloofsbrieven van mw. Vonk hebben onderzocht en dat 
alle stukken in orde zijn bevonden; de commissie adviseert de raad om haar toe te laten als 
lid van de raad. 
De raad besluit mw. Vonk toe te laten als lid van de raad met ingang van 28 februari. Zij 
legt vervolgens de verklaring en belofte af.  
 

2. 
 
 
 
 
TZ 

Vragenhalfuur 
 
Te behandelen vragen: 
GDP – Vastgoedportefeuille 
CDA – Golf aan inbraken en woningovervallen 
*Pfh geeft aan nog met nadere cijfers te komen tav (opgeloste) inbraken. 
 

3. Meningsvormende Raad 
 

a. 
 
 

Zienswijze Concessie Openbaar Vervoer (1146787) 
 
Er zijn twee amendementen en een motie ingediend: 
3a1 Motie – Rol gemeenteraden 
3a2 Amendement - Bereikbaarheid buitengebieden en kleine kernen 
3a3 Amendement - Verschuiven budget 
 
Over het voorstel en amendementen/motie wordt het debat gevoerd. Amendement 3a3 
wordt vervolgens ingetrokken. 
 

b. Motie Zorgen Biomassacentrale NUON Diemen 
 
De motie wordt toegelicht en in debat besproken. 
  

c. Motie Sociale Woningbouw 
 

4. Schorsing 
 

5. Besluitvormende raad 
 

a. Vaststellen Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en 
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Vechtstreek (1163530) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

b. Vaststellen Zienswijze Concessie Openbaar Vervoer (1146787) 
 

 Amendement Bereikbaarheid buitengebieden en kleine kernen wordt ingetrokken. 

 Raadsvoorstel zelf wordt aangenomen met stemmen GDP tegen (27-2). 

 Motie Rol gemeenteraden wordt verworpen met stemmen PvdA, GDP, CU, Vonk, 
Portengen (8), overigen tegen (21). 

Stemverklaring van mw. Vonk. 
 

c. Vaststellen bestemmingsplan Het Spiegel – Iepenlaan 4a (1047849) 

 Bestemmingsplan wordt unaniem aangenomen. 

 Motie Sociale Woningbouw wordt verworpen met stemmen GDP, PvdA, CU, de Vos 
voor (7), overigen tegen (22). 

Stemverklaring D66, HvBNM. 
 

d. Motie Zorgen Biomassacentrale NUON Diemen 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

6. Hamerstukken 
 
 

a. Vaststellen zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2019 1 t/m 2 
(1128944) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

b. Verdagingsbesluit op bezwaar over niet opheffen geheimhouding VOK De Krijgsman 
(1188410) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

c. Vaststellen Stappenplan integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Gooise 
Meren (1196432) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
d. Bijdrage in kosten opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven op het 

KNSF-terrein (deel 6) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

7. Vaststellen besluitenlijst 23 januari 2019 en lijst ingekomen stukken 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

8. Sluiting 
22:38 uur. 
 

 


