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Opening (20:00 uur) 
 

 Welkom bij de raadsvergadering via de digitale weg van 12 mei 2020, zowel raadsleden 
als alle kijkers via de livestream en Facebook.  

 De voorzitter constateert dat alle raadsleden in de onlinevergadering aanwezig zijn.  

 De voorzitter memoreert het overlijden van Naarder Paul Vuijst en oud-raadslid uit 
Muiden Henk Bökenkamp. 

 De heer van der Schaaf meldt dat hij samen met mw. Nuij niet meer onder de naam 
50PLUS zal opereren in raad maar voorlopig als fractie A. van der Schaaf- E. Nuij. 

 
1a Installatie raadslid PvdA 

Mevrouw Schimmel heeft aangegeven haar raadslidmaatschap te willen beëindigen.  
Om in de opvolging van mw. Schimmel te kunnen voldoen, worden benoemd in de 
commissie onderzoek geloofsbrieven mw. Millin, mw. van Harmelen en mw. Elderman.  

 
De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven mw. Elderman meldt dat zij de 
geloofsbrieven onderzocht hebben van de heer Martijn Kahlman en in orde bevonden. Zij 
adviseren de heer Kahlman toe te laten als lid van de raad. Aldus wordt besloten.  
Hij legt de verklaring en belofte af. 

 
 Vaststelling agenda  

De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. 
  

Meningsvormende raad 
 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TZ 
 
 
TZ 

Inbesteding Doelgroepenvervoer 
Bij de raad ligt een voorstel voor waarin de samenwerkende gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en het vervoer van en 
naar dagbesteding zelf gaan uitvoeren en bundelen onder de vlag van Regio Gooi en 
Vechtstreek. Dat wordt Inbesteding Doelgroepenvervoer genoemd. 
Er is een motie en een amendement ingediend.  
 
Tussen de eerste en de tweede termijn wordt kort geschorst.  
 

 College zegt toe om binnen afzienbare termijn een onafhankelijk onderzoek te doen 
uitvoeren naar het proces van besluitvorming en de raad daarover te informeren, zodat 
een debat hierover gevoerd kan worden. 

 College zegt toe om zich in te spannen om de betaling voor immateriële activa in 
gelijke termijnen te laten geschieden en deze zoveel als mogelijk in de tijd uit te 
spreiden en afhankelijk te stellen aan vooraf gemaakte kwaliteitsafspraken. 

 
3. Besluitvormende raad 

 
a. Inbesteding Doelgroepenvervoer 

 

 3a2 Amendement PvdA - Zienswijze m.b.t. goodwill Inbesteden 
Doelgroepenvervoer 

Voor stemmen de leden vdSchaaf, vdHam, Hagens, Wiss, Timmerman, Rijnveld, Bellaart, 
Millin, Kwekkeboom, Kruijt, Duyts, le Noble, Marshall, Potjer, Kahlman, de Rooy, Bekkema. 
Tegen stemmen de leden Mastenbroek, Nuij, Vlaanderen, Elderman, Vos, de Hollander, 
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Sweerts, Portengen, de Lange,  van Harmelen, Balzar, Vonk, Kamphuis, Bruins. 
Daarmee is het amendement aangenomen. (17-14) 
 

 Voorstel zelf mbt Inbesteding Doelgroepenvervoer 
Voor stemmen de leden Mastenbroek, Wiss, Nuij, Vlaanderen, Elderman, Vos, de Hollander, 
Sweerts, Portengen, de Lange, van Harmelen, Balzar, Kahlman, Vonk, Kamphuis, Bekkema, 
Bruins  
Tegen stemmen de leden vdSchaaf, vdHam, Hagens, Timmerman, Rijnveld, Bellaart, Millin, 
Kwekkeboom, Kruijt, Duyts, le Noble, Marshall, Potjer, de Rooy. 
Daarmee is het voorstel aangenomen (17-14). 
 

 3a3 Motie D66 - Doelgroepenvervoer wagenpark 
Voor stemmen de leden Mastenbroek, vdHam, Wiss, Vlaanderen, Elderman, Vos, de 
Hollander, Rijnveld, Sweerts, Kwekkeboom, Portengen, Kruijt, de Lange, van Harmelen, 
Balzar, le Noble, Kahlman, Vonk, de Rooy, Kamphuis, Bekkema, Bruins  
Tegen stemmen de leden vdSchaaf, Hagens, Nuij, Timmerman, Bellaart, Millin, Duyts, 
Marshall, Potjer. 
Daarmee is de motie aangenomen (22-9). 
 

4. Sluiting  
22.26 uur. 

 


