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Opening (20:00 uur) 

 Welkom bij de raadsvergadering via de digitale weg van 20 mei 2020, zowel 
raadsleden als alle kijkers via de livestream en Facebook.  

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

1a Moties / Vaststelling agenda  

 Bij agendapunt 5c is een Motie door GroenLinks ingediend betreffende Bomenkap 
Schootsvelden Zuidoost Muiden. Deze wordt toegevoegd als agendapunt 3c. 

 Er is een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend door de PvdA 
over Vluchtelingenkinderen. Deze motie wordt toegevoegd aan de meningsvormende 
raad agendapunt 3d en de besluitvormende raad agendapunt 5d. 

 Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.   

 
2. Vragenhalfuur 
 Er zijn twee vragen ingediend voor het vragenhalfuur die mondeling beantwoord worden. 

1. Hart voor BNM – Hema en Jumbo 
2. GDP – Informatievoorziening raad inzake ontwikkelingen zonnegeluidswal 

Naarderwoonbos 
 

3. 
  

Meningsvormende raad 
 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TZ 

Stedenbouwkundig PvE Project BORgronden (1773515) 
Er zijn negen moties en één amendement ingediend: 
 
3a1 Amendement Woningbouwprogramma BORgronden (CDA) 
3a2 Motie Ontsluiting Huizerstraatweg (CDA) 
3a3 Motie Energiepositieve wijk BORgronden (GroenLinks) 
3a4 Motie Verkeersbewegingen BORgronden (Hart voor BNM) 
3a5 Motie GDP - Afstemming met andere projecten 
3a6 Motie GDP - Fysieke metingen 
3a7 Motie GDP - Kettingbeding koopwoningen tot 3,5 ton 
3a8 Motie GDP - Capaciteit voorzieningen 
3a9 Motie GDP - Instandhouding historische karakter Huizerstraatweg 
3a10 Motie D66 - Aaneensluitende geluidswal BORgronden 
 
Na het debat wordt motie 3a10 (aaneensluitende geluidswal) door D66 ingetrokken.  
 

 College zegt toe de mogelijkheid van een kettingbeding in de koop/verkoop 
overeenkomsten om speculatie met de woning te voorkomen en de woning zolang als 
mogelijk te behouden voor de doelgroep, in het kader van de nog af te sluiten 
anterieure overeenkomst zeker aan de orde te stellen. 
 

b. 
 
 
 
 
TZ 

Bestemmingsplan Het Anker 2 Muiden (1769835) 
Er zijn twee moties ingediend: 
3b1 Motie Verlaging aantal woningen bouwplan Het Anker (CDA) 
3b2 Motie Extra parkeerplaatsen (CDA) 
 

 College zegt toe om met Gooi&Om te bespreken dat de bewoners bij de uitwerking 
van het plan betrokken worden.  

 Beide moties worden na het debat ingetrokken door het CDA. 
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c. 5c1 Motie Bomenkap Schootsvelden Zuidoost Muiden (GroenLinks) 

 
d. 1.1 Motie Vluchtelingenkinderen (PvdA cs) 

Vanwege het late tijdstip wordt besloten deze motie door te schuiven naar de volgende 
raadsvergadering.  
 

4. Schorsing 
 

5. Besluitvormend 
De heer Rijnveld heeft de vergadering verlaten.  
 

a. Realisatie Sporthal de Bredius (1801479) 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 

b. Vaststellen bestemmingsplan Het Anker 2 Muiden (1769835) 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 

c. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Schootsvelden Zuidoost Muiden (1759741) 

 Raadsvoorstel NvU Schootsvelden Zuidoost Muiden 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 

 5c1 Motie Bomenkap Schootsvelden Zuidoost Muiden (GroenLinks) 
De motie is unaniem aangenomen. 
 

6. Hamerstukken 
 

a. Geen zienswijze 1e Begrotingswijziging OFGV 2020, conceptbegroting OFGV 2021 en 
kennisneming van voorlopige jaarrekening OFGV 2019 (1797956) 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 

b. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voor het plan J.J.H. 
Verhulstlaan 14 / Amersfoortsestraatweg 31 te Bussum (1787936) 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 

c. Herbenoeming leden rekenkamercommissie (1804160) 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 

d. Geen zienswijze Conceptjaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021 van het 
Werkvoorzieningsschap Tomingroep. (1801455) 
Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 

e. Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling De Krijgsman (1817767) 
Het voorstel is aangenomen met de stemmen van PvdA tegen. (27-3).  
 

7. Vaststellen besluitenlijsten en Lijst Ingekomen Stukken 
De besluitenlijsten van 22 april en 20 mei 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.  
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

8. Sluiting (0:21 uur) 

 


