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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda 
 

 Welkom bij de raadsvergadering van 18 september 2019, op de tribune en via de 
website en facebook. 

 Er wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid Carry Hölscher uit Naarden en 
oud-burgemeester Jack Patijn van Naarden.  

 De heren Duyts en de Lange zijn afwezig. 

 De heer Bruins is iets later (20:15 u; tijdens 3a). 

 Agendapunt 6e wordt kort meningsvormend behandeld (3d).  

 Een vernieuwd amendement tiny forest wordt toegevoegd aan de agenda (3b). 

 Motie vreemd aan de orde Verlichting fietspad Naardervaart/Rijksweg (CDA) wordt 
toegevoegd aan de agenda (3c) 

 De agenda wordt overigens vastgesteld. 
 

2. 
 
 
 

Vragenhalfuur 
De volgende vragen worden mondeling beantwoord door het college:  
1. Hart voor BNM – Spandoek “Wij gaan weer naar school” 
 

3. Meningsvormende Raad 
 

a. Dierenwelzijnsbeleid (1399731) 
 

b. Amendement Tiny Forest (2c24) “nieuw” 
 

c.  Motie CDA Verlichting fietspad Naardervaart/Rijksweg 
De wethouder zegt toe om te onderzoeken en met Rijkswaterstaat te overleggen of het 
mogelijk is om op de donkerste plekken (m.n. onder viaducten) verlichting aan te brengen 
en dit binnen 6 weken aan de raad terug te koppelen. 
 

d. Beslissen op bezwaar inzake niet opheffen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst 
Krijgsman 
 

4. Schorsing 
 

5. Besluitvormende raad 
 

a. Vaststellen Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk (1489856) 
De heer Kwekkeboom is niet aanwezig bij de stemming. Voorstel wordt unaniem 
aangenomen. 
 

b. Vaststellen Dierenwelzijnsbeleid (1399731) 
De heer Kwekkeboom is niet aanwezig bij de stemming. Voorstel wordt unaniem 
aangenomen. 
 

c. Vaststellen Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (1545108) 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
Stemverklaring D66. 
 

d1 Amendement Tiny Forest (2c18) # “oud” 
Verworpen (4-25; GDP voor). 
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 Amendement Tiny Forest (2c24) “nieuw” 

Aangenomen (25-4; GDP tegen) 
 

d2 Vaststellen Perspectiefnota 2020 # 
Aangenomen (22-7, GDP en PvdA tegen) 

 
e. Motie CDA Verlichting fietspad Naardervaart/Rijksweg 

De motie wordt aangehouden gelet op de toezegging. 
 

6. Hamerstukken 
 

a. Kennisnemen Jaarstukken 2018 en bestemming jaarrekeningresultaat 2018 OFGV 
(1515636) # 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

b. Toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling OFGV (1567264) 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

c. Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp 2019 (1266627) 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

d. Toepassen coördinatieregeling Wet Ruimtelijke Ordening voor Eslaan 10 Bussum 
Voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

e. Beslissen op bezwaar inzake niet opheffen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst 
Krijgsman 
Stemverklaring GDP.  
Voorstel wordt aangenomen (22-7; GDP en PvdA tegen) 
 

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken 
 

a. Besluitenlijst 3 juli 2019 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. Lijst ingekomen stukken 
De stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
Reactie van college op brieven m.b.t. 5G netwerk worden aan de raad gezonden (1568042, 
1630407), evenals die over permanente verlichting parkeerterreinen (1501193).  
 

8. Sluiting 21.22 uur 

 


