
Nr. Datum Partij Type Status Onderwerp Dictum Voortgang en afhandeling (datum) Mozard nummer Pfh. Afdeling

T1712 7-jun-17 Toezegging Openstaand Harmonisatie parkeerbeleid Het projectvoorstel m.b.t. aanpak voor het vervolgtraject Parkeerbeleid i.c.m. Economische Visie komt voor de zomer.
NS M&O

M1708 12-jul-17 PvdA, VVD Motie Openstaand Van de regen in de drup (PN 

programma 5)

• Onderzoek te doen naar maatregelen die het, ook in bestaande bouw, aantrekkelijk maken om het hemelwater af te koppelen van het 

rioolstelsel en op het eigen perceel op te vangen;

• Bij nieuwbouw het aansluiten van de hemelwaterafvoer op het rioolstelsel actief te ontmoedigen, tenzij er geen reëel alternatief is; 

• Hierbj ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht met hun specifieke expertise op het gebied van water(-berging) te betrekken;

• Bij het onderzoek naar mogelijke maatregelen ook de effectiviteit en wenselijkheid van zogenaamde 'honingmaatregelen', die elders in 

het land toegepast worden, te betrekken;

• De uitkomsten zo mogelijk te verwerken in de herziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) dat in het najaar wordt verwacht;

• Op basis daarvan aan de raad een voorstel voor te leggen voor de invoering van maatregelen die het afkoppelen van hemelwater 

stimuleren;

• Inwoners actief te informeren over de meerwaarde van afkoppeling en hoe deze te realiseren;

• In de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken het streven mee te nemen dat de corporaties in de komende periode actief 

meewerken aan het afkoppelen van hun woningbezit, waar dat mogelijk is;

• Zich middels deze motie door de Raad gesteund te weten bij het realiseren van deze doelen.

BB M&O

T1719 12-jul-17 Toezegging Openstaand Uitgangspuntennotitie harmonisatie 

voorschoolse voorzieningen

De uitvoeringsplannen worden toegezonden aan de raad.
GH M&O

M1710 20-sep-17 GDP, VVD, 

Hart voor BNM, 

50PLUS

Motie Openstaand Ruim baan voor ondernemers • Het ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente te bevorderen, o.a. door;

- Het Digitaal ondernemersdossier (“Mijn overheid voor ondernemers”) op korte termijn te implementeren;

- Het Ondernemersloket uit te bouwen en nadrukkelijker onder de aandacht te brengen;

- Concrete maatregelen te treffen om de regeldruk voor ondernemers waar mogelijk verder te verminderen;

- Een vast aanspreekpunt (‘accountmanagement’) in te stellen voor ondernemers  – voor zover dat geen onderdeel uitmaakt van het 

ondernemersloket;

De bovenliggende doelstelling is opgenomen in de 

Economische visie (Samenspel op alle niveaus, en 

de tien uitgangspunten voor ruimte voor 

ondernemerschap). De motie geeft richting aan de 

wijze van invulling van de doelstelling. Het college 

neemt de motie in acht bij de invulling van de 

doelstelling en zal door het college betrokken 

worden bij de invulling van het 

uitvoeringsprogramma bij de Economische visie. 

(mail 11-12-2017)

GH Dienstverlening

T1726 22-nov-17 Toezegging Openstaand Aankoop Crailo Het verschil in het vastgestelde ruimtelijk kader en het ambitiedocument m.b.t. de invulling van de Palmkazerne wordt uitgezocht.
JF M&O

M1713 13-dec-17 GDP Motie Openstaand Aankoop Brediusgronden • Te onderzoeken of de Muider ijsclub Eendracht – al dan niet in de vorm van medegebruik – een plek kan krijgen op of nabij het aan te 

leggen sportcomplex op de Brediusgronden, danwel op een andere locatie in Muiden als dat onmogelijk blijkt, die gedurende vorstperiodes 

gebruikt kan worden als landijsbaan; 

• De raad over de uitkomst van dit onderzoek nader te informeren.

JF Projecten

M1716 18-dec-17 CDA, 50+ Motie Openstaand Speelplaats Lange Heul • Om zich in te spannen dat de toezegging van de ontwikkelaar, om een kinderspeelplaats op het binnenterrein bij het winkelcentrum in te 

richten, gerealiseerd gaat worden;

• Het onderhoud van de speeltuin door de gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar wordt gewaarborgd.
JF Projecten

M1717 18-dec-17 Raads-breed Motie Openstaand Ouderenbeleid en seniorenraad • De Seniorenraad Gooise Meren als rechtstreekse gesprekspartner van het gemeentebestuur te betrekken bij zaken betreffende 

ouderenbeleid bij zorg & welzijn, wonen, woonomgeving en mobiliteit en de Seniorenraad daarmee als adviesorgaan te beschouwen;

• Hiertoe in een convenant op te nemen hoe de Seniorenraad op genoemde beleidsterreinen en ten aanzien van andere relevante 

onderwerpen, ouderen betreffende, bij de beleidsvorming kan worden betrokken.

BB M&O

T1728 18-dec-17 Toezegging Openstaand De Deen Het onderhoud van de speeltuin door de gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar wordt geborgd. JF Projecten

T1802 24-jan-18 Toezegging Openstaand MIRT De wethouder zegt toe een overzicht te sturen met de projecten op korte, middellange en lange termijn.
AL

Strategie en

Control

T1803 24-jan-18 Toezegging Openstaand Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Wethouder zegt toe dat de raadsleden in de gelegenheid zullen zijn mee te denken als het revolverend fonds wordt ingesteld. GH M&O

M1801 24-jan-18 PvdA Motie Openstaand Ambitiedocument implementatie 

Omgevingswet

• Om gekoppeld aan het ontwikkeltraject van de ambtelijke dienst met betrekking tot de nieuwe werk- en denkwijze in het kader van de 

Omgevingswet, in samenwerking met de griffie een trainingsprogramma voor de raad te ontwikkelen zodat ook de raad kennis heeft van 

de Omgevingswet, de veranderende werkwijze en de vereiste verandering in mentaliteit ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken;

• In overleg met de griffie aan de nieuwe raad een voorstel voor te leggen voor dit ontwikkeltraject.

Met de raad is een eerste afspraak gepland over de 

Omgevingswet. In kwartaal 4 volgt een tweede 

sessie met de raad inzake besluiten die aan de raad 

worden voorgelegd aan de raad. Hiervoor wordt 

nog een voorstel bij de griffie gelegd.

JF
Strategie en

Control

T1805 31-jan-18 Toezegging Openstaand Aanvullend Erfpachtbeleid Stand van zaken over verkochte erfpachtpercelen richting raad in september 2018. JF M&O

T1807 14-feb-18 Toezegging Openstaand Strategisch 

Accommodatiebeleidsplan

Het college zegt toe om de lijst strategisch/monumentaal vastgoed met de raad te bespreken.
639134 JF M&O

M1804 14-feb-18 PvdA, VVD, 

D66

Motie Openstaand Strategisch 

Accommodatiebeleidsplan - 

sportsubsidie

Ervoor zorg te dragen dat indien sportverenigingen door de nieuwe kostprijs gerelateerde kostprijstoerekening voor hun accommodatie in 

een financieel nadelige positie terecht komen, zij een beroep kunnen doen op de Algemene subsidie verordening om zo het ontstane 

financiële tekort, vergeleken met de huidige situatie, te kunnen egaliseren.
639134 AL M&O

Motie- en Toezeggingenmonitor Gooise Meren 2018-2022

Bijgaand een overzicht van de toezeggingen van het college en de aangenomen moties en de bestuursperiode 2018-2022. Dit overzicht bevat dus niet alle ingediende moties; vaak worden moties nog staande de vergadering ingetrokken, worden ze aangehouden of verworpen. Wel toegevoegd zijn die moties 

die zijn ingetrokken na een duidelijke toezegging van het College, net als andere toezeggingen door het college op belangrijke punten tijdens een raadsvergadering. Amendementen zijn niet opgenomen omdat met het aannemen van een amendement het besluit direct veranderd is; dat wordt ook direct 

doorgevoerd. Griffier en voorzitter tekenen het raadsbesluit na controle van juistheid besluit (dus incl. aangenomen amendementen).

Een aantal moties en toezeggingen is grijs gearceerd. Aan het presidium wordt voorgesteld deze als afgehandeld te beschouwen.

Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 13 februari 2019



M1806 7-mrt-18 VVD Motie Openstaand Financiële afspraken Huizen - 

archiefdienst

Spoedig het gesprek aan te gaan met de gemeente Huizen om de onevenwichtigheid in de kosten per inwoner voor de huidige 

gezamenlijke archiefdienst te gaan corrigeren, bij voorkeur met ingang van 2018.

26/11/18: Half september heeft de PFH gesproken 

met de PFH van de gemeente Huizen. Daarna is er 

half oktober nogmaals een brief gezonden met de 

vraag tot het innemen van een standpunt inzake 

het verzoek van GM. Half november nogmaals 

nagebeld en de verwachting is dat er eind december 

een standpunt ligt van de gemeente Huizen  inzake 

de onevenwichtigheid/nabetaling.

07/09/18: Er wordt gezocht naar een geschikte 

datum in sept/okt om dit onderwerp te laten 

bespreken met de nieuwe portefeuillehouders.

GH FIA

T1813 23-mei-18 GDP Toezegging Openstaand Vragen over hoogspanningskabels 

onder huizen

College zal bij Tennet navragen of er metingen zijn gedaan. 
GH Projecten

T1814 23-mei-18 GDP Toezegging Openstaand Vragen over JOP Keverdijk College zegt toe om niet eerder tot realisatie over te gaan zolang vragen van de raad onbeantwoord zijn GH M&O

T1815 23-mei-18 GDP Toezegging Openstaand Vragen over JOP Keverdijk College zegt toe om de raad te informeren over informatiebijeenkomsten voor inwoners.
GH M&O

T1817 13-jun-18 PvdA Toezegging Openstaand N.a.v. ingetrokken motie over 

geluidsmetingen

De raad  wordt actief op de hoogte gehouden over de voortgang van de gesprekken met de bewoners en de acties die daaruit volgen. 
805819 GH Projecten

T1818 13-jun-18 CU Toezegging Openstaand N.a.v. ingetrokken motie over 

inloophuis
de pilot Inloophuis wordt door het college meegenomen, met dien verstande dat deze wordt ingepast/aangepast aan andere activiteiten 

en de behoeften in die buurt. 
805819 BB M&O

T1820 27-jun-18 Toezegging Openstaand Jaarstukken 2017  College zegt toe nog te antwoorden op de vraag wie er toezicht houdt en waarom er geen boetes op  hondenpoep zijn uitgedeeld terwijl 

inwoners dit als groot(ste) probleem ervaren.
800754 HH BMO

T1821 27-jun-18 Toezegging Openstaand Jaarstukken 2017  College zegt toe een thema-uur/avond aan te vragen over Sociaal Domein: geldstromen, inrichting, organisatie, waar het geld vandaan 

komt, hoe met budgetten wordt omgegaan. 800754 BB M&O

T1822 4-jul-18 Toezegging Openstaand Uitvoeringskrediet Ontsluitingsweg 

A1 – De Krijgsman/Bredius (incl. 

bruggen Muidertrekvaart)

De raad zal betrokken worden bij de busroute die nog komt (net als anderen). In het kader van de opstelling van de vaststelling 

van het stedenbouwkundig plan  van de Bredius zal 

een en ander nader worden uitgewerkt. Dit is voor 

zien voor kwartaal 4 van 2018. (mail 10/9/18)
752649 JF Projecten

T1823 4-jul-18 CDA Toezegging Openstaand Motie lobbyist verdiept spoor (motie 

ingetrokken na toezegging)

College zegt toe bij MIRT en in de regio blijvend aandacht te vragen voor het verdiept spoor In het vierde kwartaal 2018 wordt een 

themabijeenkomst georganiseerd over de visie en 

de strategie voor de korte en lange termijn van het 

spoor  ( o.a. wens/mogelijkheden van een verdiepte 

ligging) (mail 10/9/18)

JF Projecten

T1824 19-sep-18 Toezegging Openstaand Mondelinge vragen over het plan van 

een weg over de hei.

De wethoudersbrief uit Hilversum wordt aan de raad beschikbaar gesteld
JF BMO

M1809 19-sep-18 VVD, GL, 

HartvBNM, 

50Plus, D66

Motie Openstaand Geen zelfstandige financiering vanuit 

MRA

(Zich in te spannen) te bewerkstelligen dat de MRA het Convenant dusdanig interpreteert dat het niet ‘zelfstandig’ – in materiele zin - als 

(co-)financier optreedt in (MRA-)projecten behoudens de voorfase van initiatieven (zoals: verkenningen, haalbaarheidsstudies, 

conceptontwikkeling, etc.), en dat dit principe als zodanig verwerkt wordt in Werkplannen & Begrotingen van de MRA.  949782 AL
Strategie en

Control

M1810 19-sep-18 D66, VVD, 

HvBNM, PvdA. 

GL, 50Plus

Motie Openstaand Vertegenwoordiging Gooi & 

Vechtstreek in MRA platform 

mobiliteit

Zich blijvend in te spannen om te bewerkstelligen dat de regio Gooi & Vechtstreek vertegenwoordigd zal zijn in het MRA Platform 

Mobiliteit. 949782 AL
Strategie en

Control

M1811 10-okt-18 VVD CDA PvdA 

GL HvBNM 

D66 CU 50Plus

Motie Openstaand Regionale afstemming regio G&V Verzoekt de griffie om in te plannen:

1. P&C, begroting en jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek jaarlijks bij voorkeur in juni, doch uiterlijk de derde week van juni ; 

2. RSA programmering en voortgang jaarlijks bij voorkeur in november doch uiterlijk de derde week van november;

En draagt het college op:

1. te bevorderen dat de benodigde stukken tijdig door de regio worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten (minimaal 8 weken 

voorafgaand aan de raadsvergadering te rekenen vanaf 1 juni);

2. de besluitvorming van genoemde regiostukken tijdig voor te bereiden zodat de raden op bovengenoemde data kunnen besluiten;

3. in overleg te treden met de Regio Gooi en Vechtstreek om de terugkoppeling aan de raden aan de hand van dit schema te stroomlijnen.  

992941 AL
Strategie en 

Control / Griffie

M1812 10-okt-18 VVD D66 

HvBNM  CU 

PvdA  GL

Motie Openstaand Duurzame energie voor Crailo Te onderzoeken of de toepassing van geothermie een optie kan zijn bij de ontwikkeling van het Crailo gebied.

992941 JF Projecten

M1813 7-nov-18 GL; CU; 

hartvBNM; D66

Motie Openstaand Verlaging maximum rijsnelheid A1 Om met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nadrukkelijk in overleg te treden om  de maximale rijsnelheid op de rijksweg A1, 

tussen kilometerpaal 17.0 tot kilometerpaal 21.8, van 120 km/u te verlagen naar een maximale rijsnelheid van 100 km/u. 992941 BB M&O

M1814 7-nov-18 VVD Motie Openstaand Financiéle gevolgen visie 

buitenruimte
1.  de gemeenteraad op korte termijn inzicht te verschaffen in de opbouw van de meerkosten van circa €1.7 miljoen jaarlijks voor het 

beheer en onderhoud van de buitenruimte ten opzichte van de huidige situatie en daarbij nadrukkelijk de keuzemogelijkheden – zoals 

mede ingegeven door de Visie Buitenruimte - voor te leggen met bijbehorende kostenposten; 

2. geen onomkeerbare verplichtingen aan te gaan met betrekking tot beheer en onderhoud van de Buitenruimte opdt de gemeenteraad -

ingeval van een andere afweging na verkregen inzicht - in gelegenheid is de Visie Buitenruimte op aspecten te herzien met het oog op de 

structurele lasten.

992941 GH
BORG en FIN en 

BEL



M1815 7-nov-18 D66; GL; GDP; 

VVD; 

HartvBNM

Motie Openstaand Kengetallen verduurzaming en 

energietransitie

Zo snel als redelijkerwijs mogelijk een set van kengetallen te ontwikkelen en op te nemen in de P&C cyclus om de rollen en 

verantwoordelijkheden van de gemeente Gooise Meren in het kader van het Klimaatakkoord te kunnen volgen. Als onderdeel daarvan of 

ter illustratie alvast te starten met het bijhouden van kengetallen in de begroting 2020-2023 met betrekking tot het aantal Wp aan 

zonnepanelen, het aantal gasloze woningen, het aantal 0-op-de-meter woningen, etc. die tot voorbeeld kunnen strekken.
992941 BB M&O

M1816 7-nov-18 D66 Motie Openstaand Onderwijskansenbeleid 1.Om de overleggen tussen gemeente en de schoolbesturen te benutten om inzichtelijk te krijgen hoe de verdeling van de gelden door de 

besturen (met daarbij de doelgroepkinderen en de drempel als richtlijn te hanteren*) verdeeld worden. Dit zodat de inzet van middelen 

evenredig verdeeld worden onder de scholen die dit het hardst nodig hebben;

2.Om het onderwijskansenbeleid integraal op te pakken met het beleid op voor- en vroegschoolse educatie en beleid: ‘Jeugd en Gezin spil 

sociale basis’;

3.Bij het ontwikkelen en implementeren van het onderwijskansenbeleid concrete acties toe te voegen om de kansengelijkheid te 

optimaliseren, bijvoorbeeld een buurtgerichte aanpak in samenhang met ouderbetrokkenheid, Versa en taal- en leesinterventies samen 

met de bibliotheek. Deze acties moeten meetbaar en ambitieus zijn. 

4.De raad over voorgaande te informeren.

992941 GH M&O

M1817 7-nov-18 GDP; CDA; 

50Plus

Motie Openstaand Mouwtje monument 1. Om – nadat het beheerplan tot stand is gekomen – op basis van een deskundige inventarisatie te bepalen of het gehele park ’t Mouwtje 

in Bussum kan worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst;

2. Bij de actualisering van de monumentenlijst ook voor andere beeldbepalende locaties/parken in de openbare ruimte de afweging te 

maken of deze een monumentenstatus verdienen en de raad hierover uiterlijk 1 juli nader te informeren.
992941 AL M&O

M1817 7-nov-18 GDP; D66; CDA Motie Openstaand Nauwkeurige afweging i.h.k.v. 

wegvallende inkomsten 

precariobelasting

Spreekt uit:

Dat de raad zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt om na zorgvuldige afweging een nadere of andere invulling te geven aan de 

oplossingsrichting van het college om de per 2022 wegvallende inkomsten uit precariobelasting op te vangen. 

Roept het college op: 

1.Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 de raad een uitgebreide(re) onderbouwing te doen toekomen van de in de begroting 

opgenomen oplossingsrichting om de per 2022 wegvallende inkomsten uit precariobelasting op te vangen;

2.De raad daarbij ook te voorzien van een aantal alternatieve mogelijkheden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

992941 GH FIN en BEL

M1818 21-nov-18 GDP; 50Plus; 

D66

Motie Openstaand Wijkwethouders aanspreekbaar 1. De raad uiterlijk 1 februari a.s. nader te informeren over de manier waarop het wijkwethouderschap naar een hoger niveau wordt getild 

en voldoende onder de aandacht wordt gebracht bij inwoners/ondernemers; 

2. Bij de nieuwe invulling in elk geval mee te nemen dat wijkwethouders op regelmatige basis fysiek aanwezig zijn in de wijk (bijv. in de 

vorm van een spreekuur), zodat zij op vaste momenten laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor inwoners en ondernemers en zelf kunnen 

ervaren wat er op straat leeft; 

992941 HH Strategie&Control

T1825 23-jan-19 Toezegging Openstaand Bestemmingsplan Het Spiegel-

Iepenlaan 4a
De wethouder zegt toe op een later moment terug te komen op (de grootte van) het compensatiefonds NS M&O

T1826 23-jan-19 Toezegging Openstaand Bestemmingsplan Het Spiegel-

Iepenlaan 4a
De wethouder zal nagaan of anterieure overeenkomsten in het vervolg ook niet-geanonimiseerd aan de raad verstrekt kunnen worden. NS M&O / BMO

T1827 23-jan-19 Toezegging Openstaand Regionale samenwerkingsagenda College zegt toe schriftelijk terug te komen op de stand van zaken mbt nakomen rapport Grip op Samenwerking (RKC). AL Strategie

M1819 23-jan-19 Raadsbreed Motie Openstaand AED Netwerk 1. De raad bij de aankomende perspectiefnota een concreet plan te doen toekomen, waarmee wordt bewerkstelligd dat er i.s.m. 

inwoners(organisaties) en andere partners in Gooise Meren een dekkend en 24/7 beschikbaar AED netwerk ontstaat en in stand blijft, met 

voldoende buurthulpverleners die een AED kunnen bedienen;

2. Voor de financiering van het plan zo mogelijk of gedeeltelijk dekking te zoeken in de reserve sociaal domein of een aanvullend c.q. 

alternatief dekkingsvoorstel aan de raad voor te leggen en te verwerken in de perspectiefnota.

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).

1199910 BB M&O

M1820 23-jan-19 VVD, GL, CU, 

50PLUS

Motie Openstaand Wijkplatforms Een beleidskader te ontwikkelen voor gemeentelijke ondersteuning van wijkplatforms in het kader van de participerende overheid en wijk- 

en kerngericht werken en dit voor het zomerreces aan de raad voor te stellen. In dat beleidskader in ieder geval op te nemen onder welke 

voorwaarden een wijkplatform aanspraak maakt op ondersteuning, aan welke voorwaarden de organisatie van een wijkplatform moet 

voldoen (statuten, bestuur, rooster van aftreden, verantwoording, etc.), hoe een samenwerking tot stand komt en wordt beëindigd, en hoe 

een zekere mate van representativiteit van een wijkplatform voor de inwoners van de wijk/wijken wordt gewaarborgd.

1199917 GH M&O

M1821 23-jan-19 Raadsbreed Motie Openstaand Voortzetting klankbordgroep 

Burgerparticipatie

Een Klankbordgroep Burgerparticipatie in te stellen, die kan fungeren als scharnierpunt tussen college en raad op het vlak van 

democratische en bestuurlijke vernieuwing en waarvoor iedere fractie een afgevaardigd lid kan aanwijzen.

En vraagt het college

1. Om een voorstel voor te bereiden voor een pilot ‘democratische vernieuwing’ waarin een vervolg wordt gegeven op de raadsbijeenkomst 

‘Verhouding tussen inwoners en gemeente’;

2. Dit voorstel uiterlijk Q2 2019 toe te sturen aan de raad, inclusief (financiële) consequenties;

1199920 GH Strategie

T1828 13-feb-19 Toezegging Openstaand Cijfers opgeloste inbraken De portefeuillehouder zegt toe met nadere cijfers te komen ten aanzien van (opgeloste) inbraken. HH BMO

M1822 13-feb-19 Motie Openstaand Biomassacentrale NUON 1.       Verduidelijking te brengen met betrekking tot de feitelijke uitstoot van schadelijke stoffen (ook tav aanvoer/afvoer) als gevolg van de 

vestiging van een biomassacentrale zoals beoogd, in vergelijking tot de huidige situatie;

2.       Aan te geven wat de bevoegdheden zijn van de gemeente Gooise Meren in dit dossier en wat de mogelijkheden zijn om invloed uit te 

oefenen bij bevoegd gezag op de onderhavige besluitvorming;

BB
Strategie / M&O / 

VTH


