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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda 
 

 Welkom bij de raadsvergadering van 9 oktober 2019, op de tribune en via de website 
en facebook. In het bijzonder de Gasten van de Raad van vandaag.  

 Er is bericht van verhindering ontvangen van dhrn Vlaanderen en Vos. 

 De heer Bruins komt iets later (21.00u; tijdens 3a) 

 Er is een Motie vreemd aan de orde ingediend over Nieuwe afspraken VNG 
afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval. Deze wordt geagendeerd (3c). 

 Ordevoorstel dhr. Kamphuis (en dhr. Kruijt) om 3b (buitenruimte gemeentehuis) niet 
te behandelen en het college te vragen een soberder variant voor de noordkant uit te 
werken; ordevoorstel wordt verworpen (12-16; CU GDP CDA PvdA 50+ voor, overigen 
tegen) 

 De agenda wordt overigens vastgesteld. 
 

2. Het Vragenhalfuur is vervallen 

3. Meningsvormende Raad 
 

a. 
 
 
 
 
 
tz 

Bestemmingsplan Oud Valkeveen (1625269) 
 

 3a1 Motie Parkeren met mate (D66) 

 3a2 Zoekrichting parkeren - Weiland voor weiland (CU) 

 3a3 Alternatieve route vertrekkende touringcars (CU) 
 

 College zegt toe dat de raad vooraf geïnformeerd wordt als college gebruik maakt van 
de wijzigingsbevoegdheid.  

 
Na de beraadslagingen:  
Gezien de grote betrokkenheid van inwoners op dit dossier, wordt op voorstel van de 
voorzitter besloten om de besluitvorming naar voren te halen.  
 

 Besluitvormend: Vaststellen Bestemmingsplan Oud Valkeveen (1625269) 

 Stemverklaring VVD, GDP 
 

 Raadsvoorstel zelf  
Voorstel is unaniem aangenomen. 
 

 Motie 3a1 Parkeren met mate 
De motie is unaniem aangenomen. 
 

 Motie 3a2 Zoekrichting parkeren - Weiland voor weiland 
De motie is verworpen (4-25, CU GDP voor, overigen tegen). 
 

 Motie 3a3 Alternatieve route vertrekkende touringcars 
Motie is ingetrokken door CU. 
 

b. Herinrichting buitenruimte gemeentehuis (1428711) 
 

 Amendement 3b1 Wijziging voorplein met lift voor minder validen (CDA) 
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c. Motie 1.1 Nieuwe afspraken VNG afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval 
(VVD)  
 

4. Schorsing 
 

5. Besluitvormende raad 
Over alle voorstellen zal vanavond worden besloten.  
 

a. Vaststellen Bestemmingsplan Oud Valkeveen (1625269) 
Hiertoe heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden na afloop van het debat (3a). 
 

b. Vaststellen voorlopig ontwerp Herinrichting buitenruimte gemeentehuis (1428711) 

 Stemverklaring GroenLinks 
 

 Amendement 3b1 Wijziging voorplein met lift voor minder validen 
Het amendement is verworpen (13-16; PvdA, HvBNM, CDA, Hagens, van der Schaaf, Vonk 
voor, D66, GDP, CU, Bellaart, Duyts, Marshall, Millin, Potjer, Timmerman, Nuij, Portengen 
tegen) 
 

 Voorstel zelf 
Het voorstel is aangenomen (25-4; GDP CU tegen, overigen voor) 
 

c. Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019 
(1617011) 
Voorstel is unaniem aangenomen. 
 

d Vaststellen Reactie Werkplan en begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (1625791) 
Voorstel is unaniem aangenomen. 
 

e. Motie 1.1 Nieuwe afspraken VNG afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval 

 Stemverklaring 50+, PvdA 

 De tekst van de motie (punt 1) wordt gewijzigd (-> gesprek aangaan) 

 De gewijzigde motie is aangenomen (20-9; GDP PvdA CU GL tegen, overigen voor) 
 

6. Hamerstukken 
 

a. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herinrichting Kerkstraat-Kapelstraat-
Schoolstraat Bussum (1566246) 
Voorstel is unaniem aangenomen. 
 

b. Beschikbaar stellen krediet voor ombouw Verkeersregelinstallaties naar 'slimme' 
Verkeersregelinstallaties (1627547) 
Voorstel is unaniem aangenomen. 
 

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken 
 

a. Besluitenlijst 18 september 2019 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

b. Lijst ingekomen stukken 
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De brief van de Regio G&V over de RSA wordt ter behandeling in handen van het college 
gesteld met verzoek aan de regio om de stukken te corrigeren en in overeenstemming met de 
besluitvorming door de raden te brengen en om een versie RSA op te stellen die overeenstemt 
met de grootste gemene deler; de overige stukken worden behandeld zoals voorgesteld.  
Gevraagd wordt om een afschrift van de beantwoording van de (nieuwe) brieven mbt 5G-
netwerk. 
 

8. Sluiting 23.12 uur 

 


