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1 
 
 
 
 

Opening (21:00 uur) en vaststelling agenda 
 

 Welkom bij de raadsvergadering van 6 november 2019, op de tribune en via de 
website en facebook.  

 Het voorstel onder 3a vervalt van de agenda. De agenda wordt overigens vastgesteld. 

2. Besluitvormende raad  
 

a. 
 

Vaststellen Voortgangsverslag 2019-2 (1632238) 
 

Het tweede Voortgangsverslag 2019-2 wordt unaniem vastgesteld. 
 

b. Vaststellen Programmabegroting 2020-2023 (1632835) 
 
De volgende amendementen en moties zijn ingetrokken of aangehouden: 
2b5 Motie Onderzoek 30KM op toegangswegen Gooise Meren (CDA) 
2b7 Amendement Meer BOA’s op straat (CDA) 
2b20 Motie Eikenprocessierups (PvdA) 
2b22 Motie Rentetarieven sociaal krediet (50PLUS) 
2b28 Motie Anoniem solliciteren (50PLUS) 
2b31 Motie IHP beheersmaatregelen en ondersteuning schoolbesturen (CDA) 
 
Een aantal amendementen en moties is gewijzigd naar aanleiding van het debat. De 
wijzigingen worden kort toegelicht.  

 Amendement 2b2 Extra BOA Jeugd (HvBNM) (behoefte aan toelichting? Reactie pfh?) 

 Amendement 2b4 Dierenwelzijn (GDP) (idem) 

 Motie 2b16 Streefpercentage inhuur externen (GDP) (idem) 

 Motie 2b23 Taakstelling huisvesting statushouders (CU) (idem) 

 Motie 2b24 Right to Challenge – Bid (CU) (idem) 
 
Stemmingen:  
Eerst wordt gestemd over amendementen, dan over de Begroting zelf, en dan over de 
moties. Vanwege de financiële consequenties wordt besloten eerst over de motie 2b1 
Indexering 2020 te stemmen.  
 

Motie 
2b1 Indexering 2020 – Aangenomen (24-7); mw. Millin geeft aan dat zij voor had willen 
stemmen. Stemverklaring GL 
 
Amendementen  
 
2b2 Extra BOA Jeugd – Aangenomen (21-10) Stemverklaring 50PLUS, PvdA 
2b4 Dierenwelzijn – Aangenomen (unaniem) Stemverklaring VVD 
2b11 Aanpak lerarentekort en tekort pm-ers – Verworpen (12-19) 
2b15 Doseerlichten Naarden-Vesting – Aangenomen (28-3) 
2b27 Conclusie beheer en onderhoud Buitenruimte – Aangenomen (21-10) 
 

 Vaststellen Programmabegroting 2020-2023 (1632835) 
Inclusief zojuist aangenomen amendementen 
Aangenomen (24-7) Stemverklaring PvdA GDP 
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 Moties 

 
2b3 Schoolveiligheid – Aangenomen (19-12) Stemverklaring VVD 
2b6 Verzoek vereenvoudiging NAW gegevens aanvraagformulieren - Verworpen (9-22) 
2b8 Overgaan op smart openbare straatverlichting – Verworpen (13-18) 
2b9 Verlichting fietspad Naardervaart Rijksweg – Verworpen (10-21) 
2b10 Verbeteren toegankelijkheid gemeentehuis – Verworpen (8-23) 
2b12 Dreigend lerarentekort en tekort pm-ers – Verworpen (14-17) Stemverklaring D66 
2b13 Keuzes maken voor een betere solvabiliteit – Verworpen (7-24) Stemverkl. D66 VVD 
2b14 Kindervragenuurtje – Verworpen (13-18) 
2b16 Streefpercentage inhuur externen – Verworpen (4-27) Stemverklaring GL 
2b17 Grip op aanbesteding IHP – Verworpen (7-24) stemverklaring HvBNM  VVD 50PLUS 
2b18 Gelden Naarden buiten de Vesting – Verworpen (13-18) 
2b19 Ontzorgen bij problematische schulden – Aangenomen (23-8) 
2b21 Verzilverlening – Verworpen (9-22) 
2b23 Taakstelling huisvesting statushouders – Verworpen (6-25) Stemverklaring GL PvdA  
2b24 Right to Challenge – Bid – Verworpen (5-26) Stemverklaring GDP 
2b26 Terughoudend bij inbreiding beschermd gebied – Aangenomen (24-7) Stemv. PvdA 
2b29 Groene leges – Verworpen (7-24) Stemverklaring GL D66 VVD 
2b30 Aanpak wateroverlast kwetsbare locaties – Verworpen (11-20) 
 
Daarmee is de Begroting 2020-2023 vastgesteld.  
 

3 Hamerstukken 
 

a. Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk 
Agendapunt vervallen. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken 
 

5. Sluiting openbare deel; bgm verzoekt om sluiten van de deuren voor een besloten deel 
21.45 uur. 

 



Document Motie Amendement Titel

Aangenomen / 

verworpen VVD D66 GDP

Hart 

voor 

BNM

Groen

Links PvdA CDA 50PLUS

Christen

Unie Opmerkingen

Voortgangsverslag 2019-2

Raadsvoorstel en -besluit Voortgangsverslag 2019-2 Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

Programmabegroting 2020-2023

2b2 Extra BOA jeugd Aangenomen 7 4 3 4 3 3 3 2 1 Kwekkeboom (GDP) stemt tegen.

2b4 Dierenwelzijn Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b11 Aanpak lerarentekort en tekort pm-ers Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b15 Doseerlichten Naarden-Vesting Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b27 Conclusie beheer en onderhoud Buitenruimte Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

Raadsvoorstel en -besluit Programmabegroting 2020-2023 Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b1 Indexering 2020 Aangenomen 6 4 4 4 3 3 3 2 1 Millin (VVD) stemt tegen.

2b3 Schoolveiligheid Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b6 Verzoek vereenvoudiging NAW gegevens voor aanvraagformulieren Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b8 Overgaan op smart openbare straatverlichting Verworpen 6 4 4 4 3 3 3 2 1 Millin (VVD) stemt voor.

2b9 Verlichting fietspad Naardervaart Rijksweg Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b10 Verbeteren toegankelijkheid gemeentehuis Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b12 Dreigend lerarentekort en tekort pm-ers Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b13 Keuzes maken voor een betere solvabiliteit Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b14 Kindervragenuurtje Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b16 Streefpercentage inhuur externen Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b17 Grip op aanbesteding IHP Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b18 Gelden Naarden buiten de Vesting Verworpen 7 3 4 4 3 3 3 2 1 Balzar (D66) stemt tegen.

2b19 Ontzorgen bij problematische schulden Aangenomen 7 4 3 4 3 3 3 2 1 Kwekkeboom (GDP) stemt tegen.

2b21 Verzilverlening Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b23 Taakstelling huisvesting statushouders Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b24 Right to Challenge - Bid Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 1 1 Van der Schaaf (50PLUS) stemt voor.

2b26 Terughoudend bij inbreiding beschermd gebied Aangenomen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b29 Groene leges Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

2b30 Aanpak wateroverlast kwetsbare locaties Verworpen 7 4 4 4 3 3 3 2 1

Stemresultaten 6 november 2019



Gemeenteraad Gooise Meren 
Motie 
 

Naam en fractie: Hugo Bellaart (VVD), Richard de Rooy (Hart voor BNM) 

Onderwerp: Indexering in lijn met CPB inflatieprognose (van 2.5% naar 1.5%) 

Agendapunt (nr. en naam): 2b1 Programmabegroting 2020-2023 

Status: aangenomen 

Versie: 1.0 

 

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in; 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Verzoekt het college: 

 

1. Voor de Begroting 2020-2023 uit te gaan van een prijsindexering van 1.5% waarvan de gevolgen ten laste 

komen van het meerjarig overschot en dit te verwerken in het eerste Voortgangsverslag 2020. 

2. Bij het opstellen van de Begroting in de toekomst uit te gaan van de (afgeronde) prijsindexering prognoses van 

het CPB (meicirculaire) voor het begrotingsjaar. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting 

Overwegende dat: 

 

1. de Begroting uitgaat van een indexering van tarieven van 2.5%; 

2. dit percentage overeenkomt met de inflatie van 2019, zoals bevestigd door het CPB; 

3. het CPB doorgaans de financiële prognoses levert voor diverse overheden; 

4. de prognose van het CPB voor 2020 echter - onderwerp van deze Begroting - is gesteld op 1.4% (uitgaande van de CPB 

prognoses van maart en juni 2019  – de meicirculaire – voor 2020); 

5. de indexering in de Begroting daarmee afwijkt van de CPB-prognose en daarmee in feite een lastenverhoging 

presenteert; 

6. het coalitieakkoord uitgaat van stabiele lasten, en zo mogelijk verlaging; 

7. In de Perspectiefnota weliswaar 2.5% was geformuleerd als uitgangspunt, maar dat de Begroting beoogt uit te gaan van 

de meest reële cijfers (zoals ook de loonstijging van 2.5% in de PN is bijgesteld naar 3.5%  in de Begroting); 

8. Het meerjarig overschot op de Begroting daartoe ruimte biedt. 

 

 



Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement:  
  

Extra BOA Jeugd( V4) 

Vergaderdatum:   
  

6 november 2019  

Agendapunt (nr en naam):   

  

2b2  Programma 2 Veiligheid: 2.3.3 – verminderen overlast jongeren  

Status:  aangenomen 
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.  

  
De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:   

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders   

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:  

Bestaande tekst  Nieuwe tekst  
Verminderen overlast jongeren (pag 32)  

aanstellen van een jeugd-Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (Boa)   

  

Verminderen overlast jongeren   

aanstellen van een jeugd-Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (Boa), en de Boa-formatie uitbreiden 
met 1 FTE 

  

Toelichting2 

Overwegende dat: 
 

1. Er op verschillende aandachtsgebieden in Gooise Meren – bijvoorbeeld overlast, parkeren, bomenkap – behoefte 
is aan extra handhaving door BOA’s 

2. In de begroting is voorzien in extra inzet van een bestaande BOA op jeugdoverlast 
3. Deze verschuiving ten koste gaat van handhaving op andere gebieden 

 
 

Voorts overwegende dat: 
4. Er dekking gevonden kan worden in de aanpassing van het gehanteerde inflatiepercentage van 2,5% naar 1,5% 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Marieke le Noble (Hart voor BNM) Jim de Vos (CDA) Jens Duyts (VVD), Roel Kamphuis (CU)) 
 

 



Amendement                                                        
 

Onderwerp amendement: 
 

Dierenwelzijnsbeleid; niet de kat uit de boom kijken, maar de koe bij de horens 
vatten! 

Vergaderdatum:  
 

6 november 2019 

Agendapunt (nr en naam):  
 

2b4 Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd: 7 Dierenwelzijn 

Status: aangenomen 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders. 
 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

- 1.Toevoegen als beslispunt 3 aan het raadsbesluit. 
De beleidsnotitie ‘Dierenwelzijnsbeleid’ gedateerd 23 juni 2019 
volledig uit te voeren, dat wil zeggen, de volledige variant en niet 
de afgeslankte variant zoals is besloten door de raad op 18 
september 2019. 

Toelichting 

Overwegende dat: 
 

1. Het volledig ten uitvoer brengen van de beleidsnotitie “Dierenwelzijnsbeleid” (ten opzichte van het raadsbesluit van 18 
september jl.) met name ten goede komt aan het instellen van een Dorpsboswachter en de educatieprogramma’s voor 
jongeren en op scholen. Maatregelen dus waar de samenleving merkbaar profijt van zal hebben en die een duurzaam, 
sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren voor ons én onze dieren een stap dichterbij brengen. 

2. Een groot deel van de Raad heeft aangegeven het Dierenwelzijnsbeleid belangrijk te vinden. Daarbij past niet langer de 
afwachtende houding van ‘de kat uit de boom kijken’, maar een houding van aanpakken; “de koe bij de horens vatten” 
dus! 

3. Er een relatief klein tekort is op de dekking van deze ‘volledige variant’ (te weten € -6.994 in 2019,  € -20.994 in 2020, € -
20.994 in 2021,  € -20.994 in 2022 en  € -16.994 in 2023); 

4. De dekking daarvoor mogelijk gevonden kan worden in het verwijderen c.q. niet langer onderhouden van de 
doseerlichten in Naarden-Vesting (zie ook amendement 2b15) of de vrijgekomen gelden naar aanleiding van de 
inflatiecorrectie (zie hiervoor Motie 2b1 en de Raadsmededeling ‘Reactie college op toezeggingen meningsvormende 
gemeenteraad 30 oktober.’) 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Floor Elderman (GDP), Andreas van der Schaaf (50PLUS), Freek Vos (GroenLinks) 
 

 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Amendement 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt (GDP); Andreas van der Schaaf (50+); Roel Kamphuis (CU) 

Onderwerp: Verwijderen Doseerlichten Naarden Vesting 

Agendapunt (nr. en naam): 2b15 Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren / paragraaf 

onderhoud kapitaalgoederen 

Status: aangenomen 

Versie: 2.0 

 

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het voorstel van het college van 

burgemeester en wethouders met nummer 1632835 

 

Besluit het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 (overzicht investeringen) van de begroting 

1. Programmabegroting 2020-2023 - Paragraaf 
onderhoud kapitaalgoederen Pag 151. Toevoegen aan 
onderdeel 10. 
De drie doseerlichten bij de entreewegen naar de Vesting 
van Naarden worden na de afschrijvingstermijn niet 
vernieuwd, omdat er (mogelijk) minder sluipverkeer is en 
daar ook andere maatregelen tegen te treffen zijn. Het op 
andere wijze tegen gaan van eventueel sluiperverkeer zal 
het college betrekken bij de ambitie om Naarden Vesting 
autoluw te maken. Hierdoor komt de 
vervangingsinvestering voor de doseerlichten te vervallen 
(276K). 

2. In bijlage 1 (overzicht investeringen) van de begroting 

de vervanging van de doseerlichten (nrs.56, 57 en 58) op 

de toegangswegen van Naarden Vesting (gepland voor 

2021) te schrappen. 
 
 
 

Toelichting 

 

Overwegende dat: 

1. In een recent uitgevoerd onderzoek naar kwaliteitsniveaus voor beheer en onderhoud van de buitenruimte 

naar voren komt dat de doseerinstallatie het grootste deel van de tijd uit staat en vervangen dient te worden;  

2. Het nut van de doseerinstallatie in dit onderzoek in twijfel wordt getrokken, omdat er (o.a. na de verbreding 

van de A1) mogelijk minder sluipverkeer is en daar ook andere effectieve maatregelen tegen te treffen zijn; 

3. De doseerlichten in de praktijk weinig draagvlak lijken te hebben als oplossing voor sluipverkeer en dan ook 

vaak door automobilisten genegeerd worden, waarop lastig te handhaven is; 

4. Er i.g.v. verwijdering van de installatie na de afschrijvingstermijn geen vervangingsinvestering gedaan hoeft 

te worden van 276.000 Euro (gepland in 2021); 

 



Amendement                                   
 

Onderwerp amendement: 
 

Conclusie beheer en onderhoud Buitenruimte 

Vergaderdatum:  
 

30 oktober en 6 november 2019 

Agendapunt (nr en naam):  
 

2b27 Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen: 5.3.2 Versterken van de 
groene uitstraling van de gemeente 

Status: aangenomen 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders. 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Pag. 70 paragraaf 5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van 
de gemeente. 
 
Dat doen we onder andere door uitvoering te geven aan de Visie 
Buitenruimte Gooise Meren 

Pag. 70 paragraaf 5.3.2 Versterken van de groene uitstraling 
van de gemeente. 
 
Dat doen we onder andere, 
1. door het onderhoud en beheer van de buitenruimte - in 
afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte - in 
algemene zin in Gooise Meren op niveau ‘voldoende’ te beheren, 
inclusief de centra van de kernen en de stations, m.u.v. de centra 
van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op 
niveau ‘goed’ zullen worden beheerd; 
 
2. door een evaluatie te plannen van de Visie Buitenruimte en de 
financiële gevolgen, de uitwerking in de praktijk, alsmede van de 
nu bepaalde kwaliteitsniveaus, één of twee jaar na volledige 
doorvoering, al naar gelang het tijdstip voor  die evaluatie het 
meest zinvol wordt geacht, en bij de aanbestedingen met die 
evaluatie / dat evaluatietijdstip rekening te houden. 
 

Toelichting 

Overwegende dat: 
1. De op 14 februari 2018 vastgestelde Visie Buitenruimte uitgangspunten bevat voor opgehoogde kwaliteit voor beheer en 

onderhoud, terwijl bij de vaststelling de gevolgen voor de gemeentelijke lasten nog niet in beeld waren; 
2. De op 7 november 2018 aangenomen Motie ‘Financiële gevolgen Buitenruimte’ heeft verzocht om “keuzemogelijkheden 

en bijbehorende kostensoorten” om de raad gelegenheid te geven de Visie Buitenruimte op aspecten te herzien”;  
3. De toelichting in het Thema-uur van 27 februari 2019 een structurele lastenverhoging toont van €1.8 mln, zonder dat de 

oorzaak voor de stijging tov de voormalige gemeenten van Gooise Meren goed inzichtelijk kon worden gemaakt. 
 
Voorts overwegende dat: 

4. Gooise Meren tot nu toe op niveau “voldoende” wordt onderhouden, muv Naarden-Vesting (niveau “goed”);  
5. Uit de burgerparticipatie bij de voorbereiding van de Visie Buitenruimte is gebleken dat “gebruikers over het algemeen 

tevreden tot zeer tevreden zijn over de kwaliteit van de buitenruimte en openbare gebouwen en het beheer”;  
6. Deze uitkomsten niet direct aanleiding vormen om het kwaliteitsniveau te gaan verhogen. 

 
Tot slot overwegende dat: 

7. De Rapportage Bezuinigingskansen Visie Buitenruimte nader adviseert over de voorgelegde opties voor bezuinigingen en 
aanvullende mogelijkheden; 

8. Daarin als bezuiniging ook wordt genoemd het verwijderen van de doseerinstallatie voor verkeer Naarden-Vesting (VRI); 
9. Hiervoor separaat een amendement is ingediend. 

 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart (VVD), Andreas van der Schaaf (50PLUS), Marieke le Noble (HvBNM) 



Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Schoolveiligheid 

Vergaderdatum:  
 

30 oktober en 6 november 2019 

Agendapunt (nr en naam): 
 

2b3 Programma 2 Veiligheid: 2.3.3 – verminderen overlast jongeren 

Status: Aangenomen 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

Roept het college op: 
 

1. Een gestructureerde en proactieve werkwijze te implementeren, waarmee de samenwerking tussen verschillende 
partijen (scholen, jeugdwelzijn, handhaving, politie etc) die zich bezig houden met schoolveiligheid wordt geborgd. 
 

2. Middels het opstellen van deze aanpak tbv Schoolveiligheid, uitvoering te geven aan het integraal Veiligheidsplan 2019-
2022 zoals beschreven in Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid/ veilig in en om de school.  
 

3. De raad jaarlijks op de hoogte te brengen van de status van de samenwerking.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

Overwegende dat: 
 

1. Met het opstellen van een aanpak Schoolveiligheid wordt uitvoering gegeven aan  het integraal Veiligheidsplan 2019-
2022 zoals beschreven in Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid/ veilig in en om de school; 

2. Middels deze aanpak een gestructureerde werkwijze geïmplementeerd kan worden, waarmee de samenwerking tussen 
verschillende lokale partijen (scholen, GGZ, jeugdwelzijn, BOA’s, politie etc) die zich bezig houden met schoolveiligheid 
wordt geborgd; 

3. Scholen de wettelijke verplichting hebben een schoolveiligheidsplan op te stellen en de inspectie de wettelijke taak heeft 
om hierop toe te zien;  

4. Er landelijk in veel gemeenten de noodzaak wordt gezien van uitvoering op lokaal niveau en borging van deze 
samenwerkingsafspraken middels een gestructureerde aanpak, om versnipperde inzet tegen te gaan en de mogelijkheid 
te bieden om samen tot een integrale benadering te komen; 

5. Doelstelling van deze aanpak is het in stand houden van een veilig klimaat in en om de school en specifiek het voorkomen 
en bestrijden van overlast, vandalisme en criminaliteit. Op onderdelen kunnen andere accenten worden gelegd; 

6. Het centrum criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV)  een leidraad en stappenplan heeft opgesteld om tot een 
samenwerkingsovereenkomst te komen. De gemeente Gooise Meren zou  hierin een regierol moeten nemen, om de 
naleving van de gemaakte afspraken te bewaken - zowel ambtelijk als bestuurlijk - en zou aanspreekpunt voor de 
samenwerkingspartners moeten zijn voor vragen, knelpunten, dilemma’s inzake de werking van de gezamenlijke aanpak; 

7. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van HvBNM m.b.t. mogelijkheden voor aanpak overlast dd. 24 
september 2019, het college heeft aangegeven dat School en Veiligheid niet is opgenomen in het integrale 
veiligheidsprogramma. In het integraal Veiligheidsplan 2019-2022 staat ‘veilig in en om school’ wel genoemd bij de 
uitgangspositie. Tevens staat beschreven dat de focus ligt op preventieve programma’s binnen o.a. het onderwijs. Deze 
uitgangspunten geven aanleiding tot het opstellen van een aanpak Schoolveiligheid Gooise Meren.  

 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Marieke le Noble (Hart voor BNM), Roel Kamphuis (CU) 
 

 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Motie 
 

Naam en fractie: Andreas van der Schaaf (50PLUS), Rolien Bekkema (PvdA), Roel Kamphuis (CU) 

Onderwerp: Ontzorgen en ondersteuning bieden bij problematische schulden 

Agendapunt (nr. en naam): 2b19 Programma 6 Werk en Inkomen: 6.2.3 Dienstverlening bij schulden 

Status: Aangenomen 

Versie: 1.1 

 

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in; 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Roept het college op: 

 
1. Te onderzoeken of en hoever de gemeente het rentetarief voor sociale, gemeentelijke kredietverlening kan 

aanpassen. 

2. De raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting 

 

Overwegende dat: 

1. In de begroting 2020-2023 er met betrekking tot het schuldhulpverleningsbeleid alleen gesproken wordt over 

preventieve en educatieve maatregelen; 

2. In het regeringsbeleid duidelijk wordt ingezet op zowel preventie, ondersteuning/ontzorging en betere samenwerking 

tussen alle partners (waaronder de gemeentes); 

3. Het ontzorgen van problematische schuldenaren zorgt voor rust en beter perspectief op structurele oplossingen;  

4. In diverse gemeentes momenteel gekeken wordt naar mogelijkheden om lokaal ondersteuning en ‘lucht’ te kunnen 

bieden, door middel van fondsen, extra toelages of overname van leningen  

5. financieel kwetsbare mensen, waaronder ouderen, in 132 gemeenten tussen de 12% en 14% rente betalen voor ‘sociale’ 

kredieten bij gemeentelijke kredietbanken; 

6. De rente momenteel erg laag staat. 

7. De actuele rekenrente op sociale kredieten die in onze regio verstrekt worden wellicht ook nog naar beneden bijgesteld 

kan worden 

 



Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Terughoudend bij inbreiding beschermd gebied 

Vergaderdatum:  
 

30 oktober en 6 november 2019 

Agendapunt (nr en naam): 
 

2b26  Programma 1  Inwoners en Bestuur: 1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven 

Status: Aangenomen 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Verzoekt het college: 

 
In de aanloop naar de Omgevingswet ten aanzien van initiatieven gericht op inbreiding in beschermde dorps- en stadgezichten zeer 
terughoudend om te gaan. 
 
 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

 
Overwegende dat: 
1. Het college het beleid hanteert te bewegen naar een faciliterende, gemeentelijke organisatie als het gaat om initiatieven van 

inwoners en ondernemers, met de nadruk op denken in mogelijkheden; 
2. Dit beleid op diverse manieren via democratische vernieuwing tot uiting komt, zoals met de initiatieventafel, “right-to-

challenge” en de stimulering van bewonersinitiatieven (ook ihkv de Omgevingswet); 
3. Die ruimte voor initiatieven uit de samenleving spanning kan opleveren met het conserverend karakter van de 

bestemmingsplannen van beschermde stad- en dorpsgezichten. 
 
Voort overwegende dat: 
4. In de gemeente een groeiend aantal initiatieven is te constateren gericht op inbreiding door herverkaveling en wijzigingen 

bestemmingsplan in beschermde stad- en dorpsgezichten, die spanning opleveren met de vigerende bestemmingsplannen; 
5. De beleidsopstelling ‘ruimte voor initiatieven’ bij initiatiefnemers onbedoeld tot verwachtingen kunnen leiden die niet altijd 

gerechtvaardigd zijn; 
6. Er zorgen bestaan onder inwoners en onder bewonersverenigingen en wijkplatforms over de diverse inbreidingsinitiatieven 

met het oog op behoud van het unieke karakter van beschermde gebieden; 
7. Terughoudendheid meer recht doet aan het doel van de bestemmingsplannen van beschermde dorps- en stadgezichten en de 

verwachtingen die bij initiatiefnemers kunnen ontstaan; 
8. Terughoudendheid nog altijd ruimte laat om inbreidingsinitiatieven ook wél tot ontwikkeling te kunnen laten komen. 
 
Tot slot overwegende dat: 
9. In voorbereiding van de Omgevingswet in de komende tijd een Omgevingsvisie, -plan en –programma wordt opgesteld, waar 

de raad nadere criteria kan formuleren; 
10. Deze nadere criteria momenteel nog niet beschikbaar zijn. 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart, VVD 
 
 

 


