
Nr. Datum Partij Type Status Onderwerp Dictum Voortgang en afhandeling (datum) Mozard 

nummer

Pfh. Afdeling

T1726 22-nov-17 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Aankoop Crailo Het verschil in het vastgestelde ruimtelijk kader en het ambitiedocument m.b.t. de invulling van de 

Palmkazerne wordt uitgezocht.

(maart 2019) Dit onderwerp komt aan de orde bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan in het 

najaar 2019: er ligt dan een Cultuurhistorische Rapportage die ook een analyse bevat van het ruimtelijk kader 

en ambitiedocument.  (september 2019) Met betrekking tot deze toezegging is er nog geen wijziging in de 

voortgang. (november) Op 17 december wordt in de 3 colleges gesproken worden over het 

stedenbouwkundig plan. In maart 2020 worden de stukken in de 3 raden besproken. (juni) Op 4 maart 2020 is 

het stedenbouwkundig plan vastgesteld in de 3 raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Voorstel om 

onderwerp van de lijst te halen.

JE M&O

T1803 24-jan-18 Toezegging Openstaand Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Wethouder zegt toe dat de raadsleden in de gelegenheid zullen zijn mee te denken als het 

revolverend fonds wordt ingesteld.

(maart 2019) Er is op dit moment nog geen initiatief voor een revolverend fonds bij een van de scholen. 

(november 2019) Met betrekking tot deze toezegging is er nog geen wijziging in de voortgang. (juni) Om de 

duurzaamheidmaatregelen te kunnen bekostigen, denkt het college aan een revolverend fonds (zie IHP). Dit 

houdt in dat er een investeringsfonds beschikbaar komt om investeringen uit te bekostigen voor 

maatschappelijk vastgoed zoals schoolgebouwen. Het investeringsfonds wordt vervolgens op basis van de 

inverdieneffecten weer aangevuld. De gemeente zou hiermee een impuls kunnen geven aan investeringen in 

duurzame maatregelen. Dit jaar wordt het fonds nader uitgewerkt. De uitvoeringskosten en de financiering 

zijn nog niet bekend en afhankelijk van te maken keuzen.

GH M&O

T1807 14-feb-18 Toezegging Openstaand Strategisch 

Accommodatiebeleidsplan

Het college zegt toe om de lijst strategisch/monumentaal vastgoed met de raad te bespreken. (maart 2019) In januari 2019 is de tussenstap met de raad gedeeld: de A en B lijst. Er wordt gewerkt aan 

beleid voor het vastgoed (B lijst), waaronder het strategische vastgoed en het monumentale erfgoed. Zodra 

dit kan, wordt dit met de raad besproken. (mei 2019) De kunst en cultuurvisie, de visie op erfgoed en 

openbare toiletten zijn in voorbereiding of in ontwikkeling. Zodra  die door de raad zijn vastgesteld, kan de 

daar uit volgende consequentie voor het betreffende type vastgoed worden uitgevoerd. (november 2019) 

Nog geen voortgang te melden. (juni) Er is een aantal stappen in de ontwikkeling van het vastgoedbezit 

voorbereid. Zodra die door het college zijn vastgesteld, kan dit met de raad worden gedeeld. 

639134 JE M&O

M1804 14-feb-18 PvdA, VVD, 

D66

Motie Openstaand Strategisch 

Accommodatiebeleidsplan - 

sportsubsidie

Ervoor zorg te dragen dat indien sportverenigingen door de nieuwe kostprijs gerelateerde 

kostprijstoerekening voor hun accommodatie in een financieel nadelige positie terecht komen, zij 

een beroep kunnen doen op de Algemene subsidie verordening om zo het ontstane financiële 

tekort, vergeleken met de huidige situatie, te kunnen egaliseren.

(maart 2019) Er wordt gewerkt aan beleid voor tariefharmonisering. Daarmee komt er inzicht in wat de 

gevolgen zijn door de verschillende sportverenigingen. (november 2019) Met betrekking tot deze motie is er 

nog geen wijziging in de voortgang. (Juni) Nog geen wijzigingen in de voortgang. 639134 AL M&O

T1817 13-jun-18 PvdA Toezegging Afgehandeld (voorstel) N.a.v. ingetrokken motie over 

geluidsmetingen

De raad wordt actief op de hoogte gehouden over de voortgang van de gesprekken met de 

bewoners en de acties die daaruit volgen. 

(maart 2019) In mei van dit jaar wordt het meten van de geluidbelasting bij het Naarderbos afgerond. Vanuit 

het programma Leefbaarheid wordt medio april een bijeenkomst georganiseerd, waar inwoners en andere 

belangstellenden welkom zijn en waar onder andere aandacht is voor geluid / beleving van geluidoverlast. 

Daarna zal het college de raad informeren  over de stand van zaken. (mei 2019) De bijeenkomst wordt op 6 

juni georganiseerd.  (september 2019) De resultaten van de geluidsmetingen bij Naardenbos, Muiden en 

Muiderberg zijn ontvangen. Een gespecialiseerd bureau is de gemeten data aan het analyseren. Deze analyse 

alsook de ruwe gemeten geluiddata worden gedeeld met 'Minder Hinder Gooise Meren. Op basis van de 

analyse en de gesprekken worden acties geformuleerd. Naar verwachting zullen deze gesprekken in 

september plaatsvinden. Daarnaast zal in het nog op te stellen Actieplan Leefbaarheid aandacht zijn voor het 

onderwerp geluid en welke acties met betrekking tot geluid en ervaren geluidoverlast genomen worden, ook 

in samenwerking met inwoners. Op 6 juni is daartoe de eerste input vanuit bewoners opgehaald. (november) 

Het rapport m.b.t. de geluidsmetingen is afgerond en gedeeld met verschillende belanghebbende partijen. 

Op 6 december is vanuit het Programma Leefbaarheid een bijeenkomst gepland met het gespecialiseerde 

bureau dat de geluidsmetingen heeft geanalyseerd en met 'Minder Hinder Gooise Meren' die een eigen 

analyse heeft uitgevoerd op de meetdata. Op basis van deze analyses en gesprekken worden vervolgacties 

geformuleerd. In het nieuwe jaar wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden en 

inwoners om opvolging te geven aan de geluidsmetingen en de beleving van geluidsoverlast. Het Actieplan 

Leefbaarheid waarvan het onderwerp geluid een groot onderdeel is, wordt begin 2020 afgerond. (juni): In mei 

is de raad geïnformeerd middels een raadsmededeling (Z1787718) over de voorgenomen acties van het 

college aan de hand van het geluidsrapport van DGMR: 1. Een overleg te initiëren met het Ministerie en 2. 

een bewonersbijeenkomst te organiseren om de resultaten te bespreken. De gemeente is in overleg met 

bewoners groepen om te bezien of een bijeenkomst middels online media op korte termijn gepland kan 

worden i.v.m. Corona. Voorstel is om deze van de lijst te halen.

805819 GH M&O

T1821 27-jun-18 Toezegging Openstaand Jaarstukken 2017 College zegt toe een Thema-uur/avond aan te vragen over Sociaal Domein: geldstromen, 

inrichting, organisatie, waar het geld vandaan komt, hoe met budgetten wordt omgegaan. 

(maart 2019) Bij de ontwikkeling van het beleidsplan Sociaal Domein plannen wij een Thema-avond in. 

(november): Er wordt aan een nieuw beleidsplan Sociaal Domein gewerkt. Het thema-avond wordt voor 2020 

ingepland. (juni) Door de coronacrisis is de besluitvorming uitgesteld, na afstemming met het Beraad en de 

Arwi. Het thema-avond wordt voor 2020 ingepland.
800754 BB M&O

M1812 10-okt-18 VVD D66 

HvBNM  CU 

PvdA  GL

Motie Afgehandeld (voorstel) Duurzame energie voor Crailo Te onderzoeken of de toepassing van geothermie een optie kan zijn bij de ontwikkeling van het 

Crailo gebied.

(maart 2019) GEM is bezig met de verkenning. De verwachting is dat we rond de zomer over de 

beantwoording terug komen. (september 2019) Met betrekking tot deze toezegging is er nog geen wijziging 

in de voortgang. (november) Op de verdiepingsavond van 26 november is o.a. gesproken over geothermie op 

Crailo. Dit wordt in maart 2020 aan de raad voorgelegd als één van de bijlagen bij het stedenbouwkundig 

plan. Juni. Op de verdiepingsavond van 26 november 2019 is gesproken over geothermie op Crailo. Het 

rapport over geothermie was één van de bijlagen bij het stedenbouwkundig plan dat op 4 maart is 

vastgesteld.  Voorstel is om dit onderwerp van de lijst te halen. 

992941 JE PRO

Motie- en Toezeggingenmonitor Gooise Meren 2018-2022

Bijgaand een overzicht van de toezeggingen van het college en de aangenomen moties van de bestuursperiode 2018-2022. Dit overzicht bevat dus niet alle ingediende moties; vaak worden moties nog staande de vergadering ingetrokken, worden ze aangehouden of verworpen. Wel toegevoegd zijn die moties die zijn ingetrokken na een duidelijke toezegging 

van het College, net als andere toezeggingen door het college op belangrijke punten tijdens een raadsvergadering. Amendementen zijn niet opgenomen omdat met het aannemen van een amendement het besluit direct veranderd is; dat wordt ook direct doorgevoerd. Griffier en voorzitter tekenen het raadsbesluit na controle van juistheid besluit (dus incl. 

aangenomen amendementen).

Een aantal moties en toezeggingen heeft de status afgehandeld (voorstel). Aan het presidium wordt voorgesteld deze als afgehandeld te beschouwen.



M1816 7-nov-18 D66 Motie Afgehandeld (voorstel) Onderwijskansenbeleid 1.Om de overleggen tussen gemeente en de schoolbesturen te benutten om inzichtelijk te krijgen 

hoe de verdeling van de gelden door de besturen (met daarbij de doelgroepkinderen en de drempel 

als richtlijn te hanteren*) verdeeld worden. Dit zodat de inzet van middelen evenredig verdeeld 

worden onder de scholen die dit het hardst nodig hebben;

2.Om het onderwijskansenbeleid integraal op te pakken met het beleid op voor- en vroegschoolse 

educatie en beleid: ‘Jeugd en Gezin spil sociale basis’;

3.Bij het ontwikkelen en implementeren van het onderwijskansenbeleid concrete acties toe te 

voegen om de kansengelijkheid te optimaliseren, bijvoorbeeld een buurtgerichte aanpak in 

samenhang met ouderbetrokkenheid, Versa en taal- en leesinterventies samen met de bibliotheek. 

Deze acties moeten meetbaar en ambitieus zijn. 

4.De raad over voorgaande te informeren.

(maart 2019) Met het maken van nieuw onderwijsachterstandenbeleid zijn we op dit moment bezig. De 

punten uit de motie worden daarin meegenomen. (mei 2019) Met betrekking tot deze motie is er nog geen 

wijziging in de voortgang. (september 2019) Op 17 september wordt een VVE Regiegroep georganiseerd, 

waarin de concept visie op onderwijsachterstanden wordt gepresenteerd. De concept visie wordt in het 

najaar aangeboden aan de gemeenteraad. (november 2019): Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid 

wordt in Q1 2020 behandeld in de raad. (juni) Het onderwijskansenbeleid is door de raad aangenomen. 

Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen.
992941 GH M&O

M1817 7-nov-18 GDP; CDA; 

50Plus

Motie Openstaand Mouwtje monument 1. Om – nadat het beheerplan tot stand is gekomen – op basis van een deskundige inventarisatie te 

bepalen of het gehele park ’t Mouwtje in Bussum kan worden opgenomen op de gemeentelijke 

monumentenlijst;

2. Bij de actualisering van de monumentenlijst ook voor andere beeldbepalende locaties/parken in 

de openbare ruimte de afweging te maken of deze een monumentenstatus verdienen en de raad 

hierover uiterlijk 1 juli nader te informeren.

(maart 2019) Dit onderwerp wordt opgepakt en in de 2e helft van het jaar vindt een terugkoppeling naar de 

gemeenteraad plaats. (mei) We hebben oog voor het groen cultuurhistorisch erfgoed. We willen met 

bewoners onderzoeken wat nodig is om deze bijzondere plek te beheren zodat recht wordt gedaan aan de 

historische waarde. We willen starten met ’t Mouwtje. Staat nu voor 2019 maar wegens capaciteitsgebrek 

wordt dit in 2020 uitgevoerd. (november 2019) Met betrekking tot deze motie is er nog geen wijziging in de 

voortgang te melden. (juni 2020 Er zijn verkennende gesprekken gevoerd en samen met de bewoners is 

besloten dat een cultuurhistorisch onderzoek en inventarisatie vooraf noodzakelijk is om een visie en een 

beheersplan op te stellen. Dit onderzoek zal starten in Q3.  

992941 AL M&O

M1820 23-jan-19 VVD, GL, CU, 

50PLUS

Motie Openstaand Wijkplatforms Een beleidskader te ontwikkelen voor gemeentelijke ondersteuning van wijkplatforms in het kader 

van de participerende overheid en wijk- en kerngericht werken en dit voor het zomerreces aan de 

raad voor te stellen. In dat beleidskader in ieder geval op te nemen onder welke voorwaarden een 

wijkplatform aanspraak maakt op ondersteuning, aan welke voorwaarden de organisatie van een 

wijkplatform moet voldoen (statuten, bestuur, rooster van aftreden, verantwoording, etc.), hoe 

een samenwerking tot stand komt en wordt beëindigd, en hoe een zekere mate van 

representativiteit van een wijkplatform voor de inwoners van de wijk/wijken wordt gewaarborgd.

(maart 2019) Beleidskader wordt op dit moment ontwikkeld. De raad wordt op een later moment 

geïnformeerd over de voortgang. (mei 2019): Op 6 mei jl. heeft over de opzet van het beleidskader een 

gesprek plaatsgevonden met en tussen de klankbordgroep bestuurlijke vernieuwing uit de raad, een 

vertegenwoordiging van de platforms en andere samenwerkingsplatforms. De uitkomsten van dit gesprek 

worden op dit moment verwerkt en zal in Q2 worden aangeboden aan het college en Q3 voor agendering in 

de raad. (september 2019) Op 16 september vindt een bijeenkomst plaats met de klankbordgroep 

bestuurlijke vernieuwing. Het concept beleidskader ligt ter bespreking voor. (november) Het beleidskader 

wordt in januari in een thema-uur van de raad besproken. (juni 2020) Dit onderwerp dat tijdens de politieke 

avond in Q4  worden besproken met de raad en een aantal belanghebbenden.

1199917 GH M&O

M1821 23-jan-19 Raadsbreed Motie Openstaand Voortzetting klankbordgroep 

Burgerparticipatie

Een Klankbordgroep Burgerparticipatie in te stellen, die kan fungeren als scharnierpunt tussen 

college en raad op het vlak van democratische en bestuurlijke vernieuwing en waarvoor iedere 

fractie een afgevaardigd lid kan aanwijzen.

En vraagt het college

1. Om een voorstel voor te bereiden voor een pilot ‘democratische vernieuwing’ waarin een vervolg 

wordt gegeven op de raadsbijeenkomst ‘Verhouding tussen inwoners en gemeente’;

2. Dit voorstel uiterlijk Q2 2019 toe te sturen aan de raad, inclusief (financiële) consequenties;

(maart 2019) Dit is in voorbereiding in samenspraak met klankbordgroep. Bijeenkomst wordt belegd. (mei 

2019) De eerste bijeenkomst met de klankbordgroep heeft plaatsgevonden op 3 april jl. Hierbij zijn a.d.h.v. 

een document

3 projecten naar voren geschoven om nader uit te werken.

- Maatschappelijke democratie (bouwproject – Broedplaats)

- Nieuwe politiek (digitale initiatievenplatform)

- Gedeelde zeggenschap (STAD, ideeënwedstrijd jongerenontmoetingsplek)

De uitwerkingen worden opnieuw besproken met de klankbordgroep op 27 mei as en geagendeerd voor de 

raad in Q3.

Een vierde project is ook benoemd en heeft al uitwerking: Lokale democratische samenleving (spel 

Democracity en kinderraad – gelijktijdig of niet). (september 2019): De volgende bijeenkomst van de 

klankbordgroep Burgerparticipatie is 4 september aanstaande. Het voorstel wordt dan besproken. 

(november) De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op 18 december. Dan wordt het voorstel 

besproken. (juni 2020) Een vernieuwend samenwerkingsproces met belanghebbenden is gestart rond de 

herontwikkeling van de  Emmaschool-locaties en het speelveld. Hierover loopt al enige tijd een constructief 

overleg  met de klankbordgroep participatie van de raad. Vanaf september zullen de gesprekken ook met de 

direct belanghebbenden plaatsvinden. 

1199920 GH M&O

M1824 3-apr-19 VVD Motie Afgehandeld (voorstel) Maatschappelijke rol Dudok Nadrukkelijk te overwegen om op te schalen met betrekking tot de instrumenten die de gemeente 

ten dienste staan – al dan niet in samenwerking met buurgemeenten – om verdere uitholling van 

de sociale woningvoorraad z.s.m. te doen stoppen.

(mei 2019)We zijn in gesprek met Dudok Wonen om tot prestatieafspraken te komen. Inzet van de gemeente 

is een voorraad van 5800 sociale huurwoningen in 2025. Om te komen tot prestatieafspraken zijn we bereid 

alle ons ter dienste staande middelen in te zetten. In de gesprekken wordt o.a. gesproken over terugkoop, 

terugdringen van liberalisatie en nieuwbouw op eigen locaties of in de huidige schil. (september 2019) 

College heeft de gemeenteraad met een raadsmededeling  geïnformeerd over de kaderafspraken die zijn 

gemaakt. De kaderafspraken vormen een belangrijke opstap naar en een kader voor de individuele 

productieafspraken. De productieafspraken hebben betrekking op de activiteiten die van invloed zijn op de 

omvang van de voorraad sociale huurwoningen per corporatie. Deze afspraken worden per corporatie op een 

later moment gemaakt.  (november 2019) We zijn in de afrondende fase van de productieafspraken met de 

verschillende corporaties. Vervolgens zal in het college de optelsom van alle productieafspraken worden 

besproken zodat het totaalbeeld inzichtelijk is. Bij het besluit over de productieafspraken wordt de oproep 

vanuit de motie in acht genomen. (juni) Het college  heeft de raad met een raadsmededeling over de laatste 

stand van zaken geïnformeerd. Voorstel is om dit onderwerp van de lijst te halen.

1362620 NS M&O



M1826 22-mei-19 VVD; GL Motie Openstaand Slinger aan Collectieve Opwekking 1. Te onderzoeken in hoeverre méér budget beschikbaar kan komen voor gerichtere ondersteuning 

voor een effectieve en professionele gemeentelijke energie-coöperatie waarin rekening wordt 

gehouden met betaalde en onbetaalde activiteiten. 

2. In relatie hiermee het proces van de rationalisering van het gemeentelijk vastgoed, voor dat deel 

van het vastgoed dat niet in aanmerking komt voor afstoting, te onderzoeken of en op welke wijze 

de daken om niet beschikbaar gemaakt kunnen worden voor collectieve opwekking van 

elektriciteit ten behoeve van de bebouwde omgeving in Gooise Meren.

(september 2019) De lokale energiecoöperatie WattNu heeft incidenteel € 10.000,-- ontvangen om de eerste 

stappen te zetten richting een professionele organisatie. Momenteel vinden gesprekken plaats om te 

verkennen welke doelen, afspraken en middelen (structureel) nodig zijn voor het sluiten van een convenant 

met WattNu. Vertegenwoordigers van WattNu zijn  al in gesprek met de gemeente om te verkennen welke 

gemeentelijke daken geschikt zijn voor collectieve opwekking van elektriciteit. (november 2019) Geen 

nieuwe voortgang te melden. (juni) Op 31 januari is tussen gemeente en WattNu een Convenant over de jaren 

2019-2022 gesloten. In dit Convenant staan afspraken op welke wijze WattNu bijdraagt aan de lokale 

energietransitie. Daarbij focust WattNu zich op drie kernactiviteiten: het stimuleren van energiebewustzijn, 

het stimuleren van energiebesparing en de realisatie van collectieve zonnepanelenprojecten voor de 

opwekking van lokale en duurzame energie. Gemeente Gooise Meren stelt ‘om niet’ 6 gemeentelijke daken 

beschikbaar voor de collectieve opwekking van duurzame energie. Een lijst met potentieel geschikte daken is 

inmiddels opgesteld. Met het Convenant wordt geborgd dat WattNu een trekkende rol krijgt om de 

energietransitie samen met inwoners, organisaties, ondernemers en Samen Sneller Duurzaam alsmede de 

gemeente vorm te geven. Hiervoor ontvangt WattNu over 2019 € 30.000,-- en voor 2020, 2021 en 2022 is dit 

jaarlijks € 75.000,--. WattNu is een coöperatie zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen die 

werkt met (deels) betaalde en onbetaalde krachten.

1477420 BB M&O

T1831 22-mei-19 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Brieven LIS Toegezegd wordt dat de antwoordbrieven van het college op de volgende ingekomen stukken aan 

de raad ter beschikking worden gesteld:

1398781 Bomenbrief voor Raad en College

1401474 Stichting Vakantie KinderFeest 

1401221 Consortium Muiderport

1401933 Klacht ontbreken zienswijze Albert Grootlaan

1402962 Klacht behandeling zienswijzen Albert Grootlaan

1403514 Klacht proces zienswijzen Albert Grootlaan

1403427 Klacht m.b.t. proces burgerparticipatie Albert Grootlaan

1431714 Stichting De Limieten en Valkeveen - Parkeeroverlast

1374511 Erfgoedvereniging Heemschot- aangezicht Het Spiegel Bussum 

1445489 Kindervakantiehuis Valkeveen - Geluidsoverlast i.v.m. nieuw BP Speelpark Oud 

Valkeveen 

(september 2019): Er zijn drie brieven (Stichting Vakantie KinderFeest, Stichting De Limieten en Valkeveen, 

Kindervakantiehuis Valkeveen) ) die zijn toegezonden in het kader van het participatie proces voor het 

bestemmingsplan voor het speelpark Oud Valkeveen. Deze brieven zijn meegenomen in het 

participatieproces en niet beantwoord met een brief.  De antwoorden op overige brieven zijn in 

voorbereiding. (november 2019) Bomenbrief: Op 5 september 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen 

de wethouder en mevrouw W. en O. over deze brief. H67) november 2019) Antwoordbrief aan Consortium 

Muiderport is aangeleverd aan de raad. Brief Erfgoedvereniging Heemschut Het Spiegel wordt niet 

beantwoord, Heemschut heeft in brief aangegeven zelf een afspraak te gaan maken met college. Overige 

brieven (Albert Grootlaan) zijn in voorbereiding. (juni) De brieven Albert Grootlaan worden naar de raad 

gestuurd. Voorstel is om dit onderwerp van de lijst te halen.
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Divers M&O

M1839 22-mei-19 GDP Motie Openstaand Stedenbouwkundige opzet Bredius
Nader juridisch advies in te winnen over de mogelijkheid van een privaatrechtelijk kettingbeding 

(september 2019) Beantwoording wordt verzorgd en uitkomsten worden gedeeld met de raad via een 
1221664 JE Projecten

T1833 12-jun-19 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Gebiedsvisie en Centrumplan Bussum De raad zal betrokken blijven bij de verdere uitwerking. (september 2019) In Q3 en Q4 2019 wordt samengewerkt met alle belanghebbenden aan een 

gebiedsprogramma Bussum Centrum. Op basis van de ambities worden projecten en acties gedefinieerd en 

belegd. Het programma wordt in 2020 aan de raad voorgelegd ter vaststelling.  (juni 2020) Het 

gebiedsprogramma geeft uitvoering aan reeds vastgelegde besluitvorming van het college. Wijzigingen op 

reeds eerdere besluitvorming worden voorgelegd  aan de gemeenteraad. De planning is Q4 2020. Voorstel is 

om dit onderwerp van de lijst te halen.

NS PRO

T1834 12-jun-19 VVD Toezegging Openstaand Brief LIS Toegezegd wordt dat de antwoordbrief van het college op het volgende ingekomen stuk aan de 

raad ter beschikking wordt gesteld:

1484181 Nieuwbouwplannen tuingronden in Het Spiegel

(september 2019) Er is overleg geweest met initiatiefnemer. Reactie wordt voorbereid. De gemeenteraad 

wordt hierover geïnformeerd. (november 2019: Informatie nog niet bekend, volgt later. (juni) Dit onderwerp 

is nog in behandeling.
1484181 NS M&O

T1835 26-jun-19 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Jaarstukken 2018 - Peilnota Sociaal 

Domein

College zegt toe met regelmaat rapportages te sturen over de stand van zaken zoals RM1486650 

van 26-6-2019.

(september 2019) In de zomerperiode wordt een verdiepende kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt 

op basis van data van zorguitgaven maatwerkvoorzieningen jeugd/Wmo. In Q4 rapporteren we daarover aan 

de raad. november 2019: Er volgt een raadsmededeling in december met analyse over zorguitgaven 

jeugd/Wmo. (juni) Zie RM 1723219 d.d. 24 dec 2019. Voorstel om onderwerp van de lijst te halen. 
BB M&O

T1836 26-jun-19 Toezegging Openstaand Voortgangsverslag 2019-1 - Nieuwe 

vaarverbinding

College zal nog kijken naar de labeling van deze gelden zodat duidelijker is waar het voor is. Zie 

amendement 2b1 Krediet verstrekken voor Verkeersonderzoek t.b.v. de nieuwe vaarverbinding 

(Naarden buiten de Vesting  

(september 2019) Het programma  Naarden buiten de Vesting met daarbinnen de verschillende geldstromen 

en uitgaven wordt in Q3 2019 aan de raad voorgelegd ter informatie. (november) Momenteel wordt de SOK 

voor het scenario “Afschalen” opgesteld. Bij het vaststellen van de SOK door het college wordt de raad 

geïnformeerd over de financiën van het programma en de inzet ervan. (juni 2020) De raad is geïnformeerd 

over het vaststellen van de SOK in januari 2020. Hierbij is ook een financieel overzicht bijgevoegd over de 

stand van zaken van alle projecten binnen het programma. Bij de start van de twee overgebleven projecten 

wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken per project (Q3 2020). 

JE M&O

T1837 26-jun-19 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Perspectiefnota - Inwoners en bestuur College zegt toe dat de balans van gelijke aandacht meegenomen wordt in de verdere 

ontwikkeling van het plan voor wijk- en kerngericht werken.

(september 2019) Dit onderwerp is meegenomen in het concept beleidskader dat op 16 september met de 

klankbordgroep wordt besproken.  (juni 2020) Zie motie over wijkplatforms en beleidskader. Voorstel om dit 

onderwerp van de lijst te halen.
GH Strategie

T1838 26-jun-19 Toezegging Openstaand Perspectiefnota - Duurzaamheid, 

water en groen

N.a.v. ’t Mouwtje: College zegt toe bij opstellen beleidsnota cultureel erfgoed Gooise Meren, 

inclusief visie op cultuurhistorische aspecten van parken en natuur, ook 

belanghebbenden/stakeholders te betrekken.

(juni) Erfgoedbeleid wordt in de Omgevingsvisie geïntegreerd. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting 

eind 2020 aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden. Cultuurhistorische aspecten van parken en 

groen (groen erfgoed) maken  hier onderdeel van uit. Belanghebbenden en stakeholders worden via 

participatie bij in het proces van de Omgevingsvisie betrokken. Het erfgoedbeleid wordt eind september in 

een thema-uur besproken. Voorstel om regel 86 samen te voegen met  regel 60.

BB/AL M&O

M1827 3-jul-19 D66 Motie Openstaand Perspectiefnota - Begeleiding 

statushouders

1. Te onderzoeken op welke wijze de gemeente een rol kan spelen/regie kan nemen om 

statushouders beter te begeleiden naar werk en niet te wachten tot 2021;

2. In dit onderzoek een analyse van knelpunten te maken, waardoor blijkt waarom statushouders 

nu onvoldoende in beeld zijn en daardoor de noodzakelijke begeleiding missen.

3.  Daarbij de vraag meenemen of dit afwijkt van hoe dit bij andere gemeenten gesteld is; 

4. Na te gaan of te nemen maatregelen in de richting van versneld regiehouderschap past binnen 

de begroting en de raad hierover te informeren.

(september 2019) 1. In augustus 2019 zijn we gestart met een brede intake en het opstellen van stappenplan 

per statushouder naar werk  en/of onderwijs. 2. De huidige inburgeringswet is zodanig ingericht dat 

gemeenten geen invloed hebben op de kwaliteit en de voortgang van de inburgeringslessen. Per 1 jan 2021 

komt deze taak weer bij de gemeente. Hierdoor kan de gemeente weer regie voeren over de begeleiding en 

ondersteuning van statushouders.  3. De afwijkingen met andere gemeenten zijn nog niet in beeld gebracht. 

4. Op dit moment wordt nog in kaart gebracht door de VNG en SZW welke budgetten moeten worden 

overgeheveld voor het regiehouderschap per 2021. (november 2019) Er is op dit moment geen voortgang te 

melden. (juni 2020) De nieuwe wet inburgering is uitgesteld naar juli 2021. Met de regiogemeenten wordt de 

inkoop/aanbesteding van verschillende leerroutes voor inburgering voorbereid. 

BB M&O



M1828 3-jul-19 VVD Motie Openstaand Perspectiefnota - Zonnegeluidswal A1 

Naarderbos

1. Zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de provincie Noord-Holland om te bezien of, en 

onder welke voorwaarden, aanvullende financiering van de provincie voor een (zonne)geluidswal 

bij de A1 ter hoogte van het Naarderbos mogelijk is.

2. In het kader van de leefbaarheid ook de mogelijkheid van de plaatsing van een 

(zonne)geluidswal op andere locaties (bijv. Thijssepark) in Gooise Meren te bespreken.

(september 2019) Een brief aan de provincie is voorbereid en wordt in september toegestuurd (na het 

zomerreces) aan het college van GS. Na verzending maken we een afspraak om het onderwerp met de 

provincie te bespreken. (november) Overleg met inwoners van het Naarderwoonbos en andere 

belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan is een plan van aanpak afgestemd voor het nieuwe 

jaar. (juni 2020): De gemeente heeft in januari een positieve responsbrief ontvangen van de provincie. De 

gemeente is in gesprek met hen over de eventuele subsidiemogelijkheden voor het zonnegeluidswal 

initiatief.  Onlangs ontving het college een brief van de minister. Zie hiervoor de raadsmededeling 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1841446_RM_Brief_Ministerie_Zonnegeluidswal.pdf. 

GH M&O

M1831 3-jul-19 GDP Motie Openstaand Perspectiefnota - Rolverdeling bij 

participatie 1. Bij het bepalen van kaders en handvatten voor burgerparticipatie een onderscheid te maken 

tussen projecten met hoge en lage impact op de leefomgeving;

2. Bij projecten met een hoge impact op de leefomgeving een belangrijkere rol voor de gemeente 

te beleggen, teneinde voldoende grip te houden op participatietrajecten en deze op een 

transparante, efficiënte en effectieve wijze te laten plaatsvinden;

3. Compensatie van eventuele gemeentelijke kosten te regelen in de anterieure overeenkomst met 

de betreffende ontwikkelaars; 

4. Bij projecten met een lage(re) impact het burgerparticipatietraject (georganiseerd door de 

initiatiefnemer zelf) adequaat te monitoren gedurende het proces en niet (enkel) daarna;

5. De raad hierover conform de eigen planning van het college in Q4 van dit jaar te informeren.

(september 2019) In Q3 en Q4 2019 wordt het thema participatie uitgewerkt tot beleid. De raad wordt in Q4 

hierover geïnformeerd. (november 2019) Voor complexe projecten wordt een start gemaakt te werken 

volgens de VNG ontwerpserviceformule. Serviceformules zijn concepten voor dienstverlening die gericht zijn 

op de wensen van de klant, en op herkenbaarheid en de schaal van de dienstverlening. Doel is inwoners en 

ondernemers zekerheden te geven bij het gebruik van gemeentelijke producten en diensten. De 

ontwerpserviceformule wordt ingezet bij de meer complexe vergunningen die van invloed zijn op de 

leefomgeving van inwoners en ondernemers. De andere serviceformules (snelserviceformule, de 

ontwikkelserviceformule en de handhavingsserviceformule) worden in 2020 verkend. Binnenkort wordt de 

raad met een raadsmededeling hierover geïnformeerd. (juni 2020) Voorafgaand aan de implementatie van de 

Omgevingswet (uitgesteld naar 1 januari 2022) moet beleid voor participatie binnen de fysieke leefomgeving 

worden vastgesteld door de raad. In Q4 2020 wordt een eerste verslag hiervan gedaan.  

GH/JE PRO

M1833 3-jul-19 CDA Motie Afgehandeld (voorstel) Perspectiefnota - Tijdelijke 

huisvesting onderwijs

1. De nadere uitwerking van het Integraal huisvestingsplan onderwijs en de daarvoor noodzakelijke 

tijdelijke huisvesting, in de tijd gezien,  zo efficiënt en optimaal mogelijk uit te voeren zodat de 

noodzakelijke kosten zo laag mogelijk uitvallen.

2. Bij de nadere uitwerking van de tijdelijke huisvesting vooral ook te kijken naar duurzame 

oplossingen, zoals herbestemming van de tijdelijke huisvesting voor b.v. starters-, senioren- en/of 

sociale huurwoningen.

3. De raad tijdig wordt geïnformeerd over de verschillende opties en keuze mogelijkheden voor de 

tijdelijke huisvesting.

(september 2019) Het onderzoek naar de verschillende opties en keuze mogelijkheden loopt. (juni) Er is een 

second opinion opgesteld naar alternatieve scenario's voor tijdelijke huisvesting ten behoeve van de scholen, 

omdat u vragen heeft gesteld over onder meer noodzaak en hoogte van de reservering voor tijdelijke 

huisvesting en mogelijke alternatieven. Een externe partij is verzocht het IHP te analyseren en onderzoek te 

doen naar alternatieve huisvestingsscenario’s (permanent en tijdelijk) voor de scholen. De raad is over de 

uitkomsten geïnformeerd via een raadsmededeling, zie 

https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/raadsmededelingen/mededeling/1774096-rm-financieel-

beeld-ihp-en-een-locatie-tijdelijke-huisvesting-po/. De uitkomsten zijn meegenomen in de Perspectiefnota 

2021-2024. Voorstel is om dit onderwerp van de lijst te halen.

GH M&O 

M1834 3-jul-19 CDA Motie Afgehandeld (voorstel) Perspectiefnota - Zoekrichting 

maatregelen verhogen 

parkeertarieven

Bij de nadere uitwerking van de zoekrichtingen, i.v.m. de te nemen maatregelen om meerjarig de 

begroting sluitend te krijgen, v.w.b. het punt verhogen parkeertarieven dit integraal te bezien in 

het totaal van het te voeren parkeerbeleid, de nog vast te stellen uitgangspunten voor de 

mobiliteitsvisie en de relevantie beleidsvisies zoals de economische visie en het centrumplan 

Bussum.

(september 2019) Er is op dit moment niet voldoende steun voor het verhogen van de parkeertarieven. Dit 

onderwerp wordt integraal bezien in het totaal van het te voeren parkeerbeleid. (november): het 

parkeerbeleid wordt medio 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. (juni) Visie op parkeren volgt na de 

zomer. Het verhogen van de parkeertarieven kan van deze lijst.  GH/NS M&O

M1836 3-jul-19 VVD Motie Afgehandeld (voorstel) Perspectiefnota - Extra variant(en) bij 

IHP i.v.m. de kosten tijdelijke 

huisvesting onderwijs.

1.  Alternatieve opties te onderzoeken behalve die genoemd in het vastgestelde IHP, zoals die van 

een moderne onderwijscampus met sportfaciliteiten waarin krachten gebundeld worden op een 

locatie in Gooise Meren voor het Vitus College, het Willem de Zwijger College en/of het Goois 

Lyceum, die de investeringen (en/of de kosten) voor (tijdelijke) huisvesting kunnen beperken;

2. De gemeenteraad te rapporteren over de bevindingen, hetgeen kán leiden tot de vraag naar 

verdere uitwerking van deze (of een andere) variant naast de beoogde varianten uit het 

vastgestelde Integraal Huisvestingsplan;

(september 2019) Het onderzoek naar alternatieve opties loopt nog.  (juni) Voorstel is om dit onderwerp van 

de lijst te halen, zie ook regel 93.

GH M&O

T1839 3-jul-19 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Voorzieningen Onderwijshuisvesting College zegt toe dat er geen geld wordt uitgegeven tot het onderzoek is afgerond en evt. 

alternatieven in beeld zijn; de raad zal daarover gerapporteerd worden.

(september 2019) Het onderzoek loopt nog. (juni) Voorstel is om dit onderwerp van de lijst te halen, zie ook 

regel 93. GH M&O

T1840 18-sep-19 Toezegging Afgehandeld (voorstel) Brieven LIS Toegezegd wordt dat de antwoordbrief van het college op het volgende ingekomen stuk aan de 

raad ter beschikking wordt gesteld:

1568042 5G Netwerk

1630407 5G Netwerk

1501193 Permanente verlichting parkeerterreinen

1630407 5G netwerk: Brief is ter kennisname ingezonden, behoeft geen antwoord. Zie ook de website 

https://gooisemeren.nl/nieuws/item/5g-mobiele-communicatienetwerken-in-gooise-meren/ 

1501193 Permanente verlichting parkeerterreinen: Brief over permanente verlichting parkeerterreinen is 

telefonisch afgehandeld met de indiener. Voor zover bekend is er geen brief geschreven.

1568042

1630407

1501193

Divers
M&O

BORG

T1841 18-sep-19 CDA Toezegging Afgehandeld (voorstel) Aangehouden motie 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 op het fietspad 

Naardervaart/Rijksweg en dit binnen 6 weken aan de raad terug te koppelen.

(november) Het college heeft een antwoord in voorbereiding. 

(maart 2020) Zie de Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Voortgang toegezegde raadsmededeling dd 12-

2-2020. NS M&O

T1842 30-okt-19 Toezegging Openstaand Naarden buiten de Vesting College zegt toe bij de raad terug te komen voordat de gelden vanuit Naarden buiten de Vesting 

ingezet worden voor andere en nieuwe plannen of samenwerkingsovereenkomsten (zie ook 

RM1634222).

(november) Momenteel wordt de SOK voor het scenario “Afschalen” opgesteld. Bij het vaststellen van de 

SOK door het college wordt de raad geïnformeerd over de financiën van het programma en de inzet ervan. 

(juni) Zie antwoord T1836. JE PRO

T1846 30-okt Toezegging Openstaand Duurzaam bouwen College komt schriftelijk terug op beleid/maatregelen duurzaam bouwen / duurzaam ontwikkelen (november) De website voor bewoners over bewustwording voor duurzaam bouwen, klimaatadaptatie, 

biodiversiteit en circulair bouwen wordt in Q4 2019 opengesteld. Het beleid wordt in Q2 2020 voorgelegd aan 

de raad. (juni 2020). De website voor omwonenden is in februari 2020 opengesteld. Het beleid voor 

Duurzaam ontwikkelen wordt mede vastgelegd in de Omgevingsvergunning. We werken aan een tool / 

website voor ontwikkelaars om hen te begeleiden bij het thema duurzaamheid. Deze tool / website zou in Q4 

2020 werkzaam moeten kunnen zijn. 

JE PRO

M1841 6-nov VVD Motie Afgehandeld (voorstel) Indexering 2020 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.

1. De uitvoering van de motie wordt meegenomen/verwerkt bij het eerste Voortgangsverslag 2020.

2. De prijsindex prognose van het CPB in de meicirculaire wordt standaard gehanteerd vanaf het opstellen 

van Perspectiefnota 2021 als voorbereiding op Begroting 2021-2024. (juni) Zie Perspectiefnota 2021-2024. 

Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen.
GH FIN



M1842 6-nov HvBNM Motie Openstaand Schoolveiligheid 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.

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. 

De raad jaarlijks op de hoogte te brengen van de status van de samenwerking. 

In 2020 worden er twee bijeenkomsten gepland met schoolbesturen om te kijken hoe de aanpak 

vormgegeven wordt. De raad zal in 2020 geïnformeerd worden over het verloop van de samenwerking en de 

aanpak. (juni) In 2020 zouden er twee bijeenkomsten worden gehouden met schoolbesturen om te kijken hoe 

de aanpak vormgegeven wordt. In aanloop naar een eerste bijeenkomst is een enquête naar de 

schoolbesturen verstuurd om  de behoeften bij de scholen te meten. Hier is nog geen reactie op geweest. De 

coronamaatregelen in het onderwijs zijn hierbij een vertragende factor. De gemeente zal spoedig een tweede 

enquête verzenden naar de schoolbesturen, waarna de verdere vormgeving van de aanpak schoolveiligheid 

bepaald zal worden.  

GH BMO

M1843 6-nov 50PLUS Motie Afgehandeld (voorstel) Ontzorgen bij problematische 

schulden

Te onderzoeken of en hoever de gemeente het rentetarief voor sociale, gemeentelijke 

kredietverlening kan aanpassen.

De raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

(november): Een antwoord volgt in het eerste kwartaal 

(maart 2020): Zie ook de beantwoording schriftelijke vragen PvdA d.d. 18-2-2020. De motie is afgehandeld, 

zie https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/raadsmededelingen/mededeling/1798375-rm-

onderzoeksresultaten-naar-aanleiding-van-de-motie-ontzorgen-en-ondersteuning-bieden-bij-

problematische-schulden/. Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen.

BB M&O

M1844 6-nov VVD Motie Openstaand Terughoudend bij inbreiding 

beschermd gebied

In de aanloop naar de Omgevingswet ten aanzien van initiatieven gericht op inbreiding in 

beschermde dorps- en stadgezichten zeer terughoudend om te gaan.

(november) Nog geen voortgang te melden. (juni 2020) Dit wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie en het 

Omgevingsplan. 
JE PRO

M1845 20-nov GL Motie Afgehandeld (voorstel) Geen biomassa centrale Diemen
In aansluiting op de betreffende motie van de gemeenteraad van Diemen, dat Vattenfall gelet op 

de argumenten die zij hanteert voor het niet bouwen van hout gestookte biomassacentrales elders, 

evenmin over kan gaan tot (voortzetting van)  de bouw van zo’n centrale  in Diemen;

en verzoekt het college:

aan te sluiten bij Diemen in hun voornemen in gesprek te gaan met Vattenfall om hen te bewegen 

alsnog af te zien van de bouw van de biomassacentrale in Diemen.

(juni) Gooise Meren heeft samen met Diemen en Weesp een gesprek gevoerd met de directie van Vattenfall 

met als doel om Vattenfall te bewegen af te zien van de bouw van de biomassa centrale. Vattenfall kiest voor 

biomassa als tijdelijke oplossing en nu de vergunning afgegeven is gaan zij aan de slag met de 

voorbereidingen voor de komst van de centrale. De lokale overheden hebben geen middelen in handen om 

Vattenfall op andere gedachten te brengen. Goois Meren heeft de MRA brief aan de verantwoordelijk 

minister ondertekent waarin gepleit wordt voor afscheid van biomassa als vorm van hernieuwbare energie. 

Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen.

1702483 BB M&O

M1846 20-nov VVD Motie Afgehandeld (voorstel) Extra toilet en livestream aula 

begraafplaats Bussum
Bij de uitvoering van de revitalisering van de aula van de begraafplaats Bussum een aanpassing te 

voorzien in het plan door:

1. de toevoeging van een extra toilet zoals voorgesteld in bijlage 4;

2. het realiseren van een livestream verbinding.

(juni) In het definitieve ontwerp en het bestek zijn het extra toilet en de realisatie van een livestream 

verwerkt. De opdracht is gegund aan een aannemer en de bouwvergunning is onlangs verstrekt. Binnenkort 

wordt gestart met de uitvoering. Voorstel om dit onderwerp van de lijst af te halen. BB M&O

T1847 20-nov HvBNM Toezegging Afgehandeld (voorstel) N.a.v. Motie Houtbouw (ingetrokken) College zegt toe houtbouw nadrukkelijk mee te nemen in overleggen met de woningcorporaties en 

andere partijen.

Dit wordt meegenomen in de gesprekken met de woningcorporaties en andere partijen. Voorstel om dit 

onderwerp van de lijst af te halen. NS M&O

T1848 20-nov D66 Toezegging Afgehandeld (voorstel) N.a.v. Motie Dekking 

investeringskosten aula begraafplaats 

(ingetrokken)

College zegt toe goed te kijken naar de verschillende tarieven voor verschillend gebruik van de aula 

(uitvaart of meer commercieel) om zoveel mogelijk kosten te dekken.

(juni). Deze toezegging wordt meegenomen met de nieuwe legesvoorstellen voor 2021. Voorstel om van de 

lijst af te halen. BB M&O

T1849 11-dec VVD Toezegging Afgehandeld (voorstel) Vragen aan VNG m.b.t. 

informatievoorziening aan gemeenten

College zal de vragen aan de VNG stellen zoals verwoord in de vragen van de VVD:

1. Mede gelet op de Motie van Gooise Meren en Eemnes op de BALV op 29 november die zich 

tegen het voorstel keerde, is het College bereid namens de gemeente Gooise Meren het VNG 

bestuur te bevragen op de gang van zaken, in het bijzonder waarom de leden van de VNG niet 

tevoren of zelfs ter vergadering zijn geïnformeerd over de brief van de Staatssecretaris, die direct 

raakt aan de inhoud en aan de financiële gevolgen van de besluitvorming?

2. Is het College bereid het VNG-bestuur te bevragen over de rechtsgeldigheid en/of de gevolgen 

van het op 29 november in de BALV genomen besluit, nu blijkt dat gemeenten cruciale informatie 

is onthouden?

(juni 2020): Aan de hand van de toezegging heeft het college op 16 januari 2020 een brief verstuurd aan de 

VNG met de vragen zoals verwoord in de vragen van de VVD. Respons van de VNG was dat er geen directe 

gevolgen waren voor het op 29 november genomen besluit tijdens de Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering (BALV). In het verlengde hiervan is voor de raadsvergadering van 22 januari  een motie 

vreemd aan de orde van de dag ingediend. Het betrof een motie van de VVD over de handelwijze van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het besluit over de nieuwe vergoeding voor 

afvalinzameling. Het college wordt in de motie verzocht het besluit van de VNG-ledenvergadering van 29 

november te toetsen op rechtsgeldigheid en voor de korte termijn gerechtelijk opschorting te verzoeken. De 

VVD gaf in de raadsvergadering aan de motie aan te willen houden aangezien het college al invulling had 

gegeven aan de eerste oproep inzake de toetsing op rechtsgeldigheid van het genomen besluit. Op 20 januari 

heeft het college onafhankelijk advies ingewonnen bij het advocatenkantoor Van Doorne inzake de 

rechtsgeldigheid van het op 29 november in de BALV genomen besluit. De VNG zou de leden niet alle 

informatie (btw plicht ) hebben gegeven voordat er een besluit genomen werd over een raamovereenkomst 

gemeenten-rijksoverheid, door de BALV in november. Op basis van het ingewonnen advies van de advocaat 

en de BTW specialist is het college van mening dat het niet raadzaam is om een kort geding aan te spannen 

tegen het genomen besluit. Het VNG besluit lijkt niet kansrijk vernietigd te worden.  Zie 

https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/raadsmededelingen/mededeling/1746573-rm-vng-

raamovereenkomst-verpakkingen/  Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen.

BB M&O

T1850 11-dec Toezegging Afgehandeld (voorstel) Verklaring van geen bedenkingen 

Zwarteweg 6-8 Naarden

College zal de afsluitbaarheid van de fietsenstalling onder de aandacht brengen van de 

projectontwikkelaar

Dit pakt het college op. Voorstel is om dit onderwerp van de lijst te halen.

NS M&O

M1847 11-dec VVD Motie Openstaand RES Regio GV Bij de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid, te (blijven) 

benadrukken:

1. dat concrete oplossingen en locaties worden voorgesteld;

2. dat voorstellen op draagvlak van inwoners moeten kunnen rekenen;

3. dat waar mogelijk bij het voorstellen van oplossingen en locaties het draagvlak ook getoetst 

wordt;

4. dat de RES zich breed blijft oriënteren op alternatieve energiebronnen en -technieken om bij 

positieve beproeving snel te kunnen overschakelen,

1. De RES gaat in deze fase nog over zoekgebieden en bouwstenen waarbij de volgende stap is om binnen 

deze zoekgebieden concreet te worden. Als gemeente willen we nu al concrete oplossingen mogelijk maken, 

waarbij we vooral voorwaardenscheppend zijn. Bijvoorbeeld door in het convenant met Wattnu 

gemeentelijke daken beschikbaar te stellen. Er wordt ook onderzocht hoe we zoveel mogelijk andere daken 

kunnen benutten. 2 en 3. Draagvlak onder inwoners voor de RES als geheel en voor specifieke locaties is 

belangrijk. We zetten hierbij niet alleen in op inwonersavonden, maar denken ook bv aan online enquêtes om 

een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen. 4. Dit is ook de insteek van het college en de boodschap die we 

regionaal blijven inbrengen

1722814 BB M&O

M1848 11-dec VVD Motie Openstaand Second opinion GAD-VANG Een onderzoek bij wijze van ‘second opinion’ uit te voeren ten aanzien van de evaluatie van het 

VANG-beleid en het daaruit voortvloeiende investeringsprogramma, waaronder de uitrol van PMD 

minicontainers en ondergrondse containers, met het oog op de kosten, inspanningen en de winst 

voor het milieu. 

(juni 2020): Een aanbesteding voor de second opinion is gedaan en gegund aan een onafhankelijke partij voor 

de uitvoering van het onderzoek. De opzet en scope is overlegd met de gemeente en interviews en 

documentatieverzameling lopen. In de zomer zullen de resultaten en het rapport finaal worden.
1722819 BB M&O



M1849 11-dec GDP Motie Afgehandeld (voorstel) Vogelhospitaal 1.   Zich ervoor in te spannen dat het Vogelasiel in Naarden haar activiteiten weer kan hervatten; 

2. Met het bevoegd gezag in overleg te gaan om tot een structurele oplossing voor de 

problematiek te komen; 

3. De raad hierover nader te informeren

(juni 2020): De gemeente zet zich er, samen met andere belanghebbenden en betrokken

partijen, voor in om te bewerkstelligen dat het Vogelhospitaal de verzorging en opvang van zieke en 

gewonde vogels hervat. Zo is er op 18 december door Gooise Meren een spoedbijeenkomst  met een groot 

aantal afgevaardigden van gemeentes, de Provincie en overige belanghebbenden georganiseerd om te kijken 

of de zorgen van de gemeente werden gedeeld en of partijen tot een gezamenlijk standpunt konden komen. 

Op 31 december, nadat een groot aantal partijen hun steun had uitgesproken, is een brief naar de minister 

van landbouw gestuurd. Daarin uiten college en raad hun zorgen over de ontstane situatie rond de 

Vogelopvang en de minister oproepen actie te ondernemen zodat de medewerkers van de Vogelopvang op 

korte termijn hun activiteiten kunnen hervatten. De gemeente heeft ondertussen regelmatig overleg met het 

Vogelasiel om de stand van zaken door te spreken en te bezien waar eventuele hulp geboden kan worden. 

Het Vogelhospitaal heeft aangegeven in gesprek te zijn met het NVWA. Het Vogelhospitaal heeft in maart 

haar deuren weer kunnen openen door middel van een praktische tijdelijke aanpassing waarbij dierenarts op 

afstand geraadpleegd kan worden. De raad is geïnformeerd over de stand van zaken middels een 

raadsmededeling in februari. Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen. Raad wordt over voortgang 

geïnformeerd. 

1722822 BB M&O

T1851 11-dec GDP Toezegging Afgehandeld (voorstel) Brieven LIS Toegezegd wordt dat de antwoordbrief van het college op het volgende ingekomen stuk aan de 

raad ter beschikking wordt gesteld:

1700131 Onveilige situatie bij spoorwegovergang Herenstraat Bussum

De antwoordbrief is op 18 februari 2020 aan de raad verstrekt (ingekomen stukken Raad 11 maart 2020)

1700131 NS M&O

T2001 8-jan CU Toezegging Openstaand APV / Meldpunt houtstookoverlast Toegezegd wordt dat er extra media aandacht zal worden gegeven aan het bestaan van een 

meldpunt voor klachten m.b.t. houtstookoverlast.

(juni) Dit wordt opgepakt bij vaststelling APV. Op dit moment staat op de gemeentelijke website informatie 

over rookoverlast houtkachels. HH VTH

T2002 22-jan PvdA Toezegging Openstaand Schone Lucht akkoord College geeft aan deelname aan Schone Lucht Akkoord samen met de gemeenten in de regio op te 

pakken. 

(juni) Het college heeft bij het rijk aangegeven onderdeel te willen uitmaken van het schone lucht akkoord en 

wil deze deelname  samen met de gemeenten in de regio oppakken. Met gemeenten in de regio wordt 

daartoe contact gezocht met de provincie Noord-Holland. 
GH M&O

T2003 22-jan CDA Toezegging Openstaand Motie Verkeersbesluit Mariahoeveweg 

Muiden

College zegt toe met de stakeholders in overleg te gaan om betere oplossing te creëren. (juni) Binnenkort wordt de raad hierover geïnformeerd middels een raadsmededeling.

NS M&O

M2001 22-jan GDP Motie Afgehandeld (voorstel) Compensatie regeling betaalbare 

woningen

1. Uiterlijk in april  2020  het raadsvoorstel “Compensatie Regeling Betaalbare Woningen” naar 

de Raad te sturen

2. Dit raadsvoorstel te voorzien van een overzicht van lopende bouwaanvragen die niet vallen 

onder de door de raad vastgestelde de compensatieregeling Betaalbare Woningen 

De raad is met een raadsmededeling geïnformeerd over langlopende dossiers: 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1714428_Raadsmededeling_Langlopende_dossiers.p

df. Voorstel om van de lijst te halen. Voorstel om dit onderwerp van de lijst te halen. NS M&O

T2004 29-jan Toezegging Openstaand Goois Natuurreservaat Tijdens Het Gesprek op 29 januari wordt toegezegd dat Goois Natuurreservaat excursie en 

presentatie gaat houden voor de raad waarbij ook de meerwaarde van het GNR aan bod komt.

(juni) Als gevolg van de coronacrisis is deze excursie nog niet gepland. Dat wordt na de zomer. 

BB Strategie 

M2002 4-mrt D66 Motie Openstaand Kolonel Palmkazerne Crailo 1. De kazerne als totaalensemble herkenbaar te houden, inclusief het keukengebouw;

2. De bestaande beeldkwaliteit van het keukengebouw te respecteren, waarbij een juiste balans 

wordt gevonden met de gebruiksfunctie;

3. Vorenstaande in relatie tot de tekst onder het kopje “Kolonel Palmkazerne” op pagina 74 van 

het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo “Ondanks ……. wordt 

ontworpen.” en de overige verwijzingen in het plan en kaartmateriaal in acht te nemen, zodat 

de karakteristieke delen van het keukengebouw worden behouden en geïntegreerd in het te 

beschermen ensemble.

Juni. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan voor Crailo. Dit wordt begin 2021 voorgelegd aan de 

raden.

JE PRO

M2003 4-mrt PvdA Motie Openstaand Bouwhoogte Crailo 1) Een maximale bouwhoogte van 18 meter te hanteren i.p.v. de genoemde hoogte van 18-20 

meter op pagina 80 van het Stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo, uitgaande 

van zes bouwlagen;

2) In het op te stellen bestemmingsplan en ontwerp van de drie hoogste gebouwen rekening te 

houden met de zichtlijnen vanaf de heide, massaliteit te voorkomen en hoogte te maskeren door 

bijvoorbeeld de bovenste bouwlaag te laten inspringen, teneinde een speels karakter te creëren, 

één en ander in de vorm van accenten in het landschap;

3) Hiermee de natuur in de wijk als uitgangspunt te behouden. 

Juni. Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan voor Crailo. Dit wordt begin 2021 voorgelegd aan de 

raden.

JE PRO

M2004 4-mrt 50PLUS/PvdA Motie Openstaand Initiatievenprocedure Crailo Op zo kort mogelijke termijn een initiatievenprocedure voor Crailo op te stellen. In die procedure 

wordt aangegeven wat de criteria voor initiatieven zijn, hoe de behandeling plaatsvindt, hoe de 

beoordeling gebeurt en hoe de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt, om onder meer willekeur 

te voorkomen. Doel hiervan is dat mogelijkheid wordt geboden om daadwerkelijk invulling te 

geven aan de realisatie van burgerinitiatieven op Crailo, zoals initiatieven voor moderne 

woonvormen, bijvoorbeeld levensbestendige woningen en het samenwonen met verschillende 

generaties, zoals een Knarrenhof, Thuishuis of Kangerowoning, binnen de gedefinieerde kaders.

Juni. De inititiatievenprocedure wordt opgesteld door de GEM Crailo BV en maakt onderdeel uit van de 

ontwikkelstrategie.

JE PRO

M2005 4-mrt GL Motie Openstaand Parkeren Crailo 1.       Parkeren bij de woningen in deelgebied zuid van “het plan” uit het zicht van de openbare weg 

zal worden vorm gegeven

2. Fysieke maatregelen te laten treffen om parkeren langs de wegen in ”het plan” te voorkomen

(juni) Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan voor Crailo. Dit wordt begin 2021 voorgelegd aan de 

raden. JE PRO

M2006 4-mrt GL Motie Openstaand Openbaar vervoer Crailo 1. Met de Provincie Noord Holland over de toekomst van het OV op buurtschap Crailo in gesprek te 

blijven, en de voorkeur van de raad door te geven. 

2. Zorg te dragen dat een OV halte goed bereikbaar wordt, met extra aandacht voor de sociale 

veiligheid

(juni) Gesprek met de provincie loopt

JE PRO

M2007 4-mrt 50PLUS/PvdA/

VVD

Motie Openstaand Senioren Crailo Bij de ontwikkeling van Crailo zo mogelijk ruimte te bieden aan initiatieven voor moderne 

woonvormen voor specifiek senioren, zoals levensbestendige woningen voor senioren 

(bijvoorbeeld:  een Knarrenhof of Thuishuis) en het samenwonen van verschillende generaties 

(bijvoorbeeld: een Kangerowoning), binnen de gedefinieerde woningsegmenten.

(juni) Dit wordt meegenomen in de initiatievenprocedure en de ontwikkelstrategie die momenteel door de 

GEM Crailo BV wordt ontwikkeld JE PRO

T2005 8-apr Toezegging Openstaand Inbesteding doelgroepenvervoer De raad middels de voortgangsrapportages te rapporteren over de succesfactoren alsmede de 

mogelijke risico’s zodat de raad hierop kan anticiperen

(juni) College zal hier uitvoering aan geven.

GH/BB M&O

T2007 22-apr Toezegging Openstaand Brieven LIS De raad ontvangt graag een afschrift van de beantwoording door het college op de brieven m.b.t. 

Houtrook Anne Franklaan en Milieudefensie inzake biomassa

(juni 2020): Definitieve versie Biomassa zal gedeeld worden met de raad. De inwoners van de Anne Franklaan 

zijn via e-mail geïnformeerd. Dit bericht wordt aan de raad ter beschikking gesteld. 
1764438

1792821

HtH

BB VTH / M&O

T2008 12-mei Toezegging Openstaand Inbesteding doelgroepenvervoer  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.

(juni) Voor het zomerreces 2020 wordt met de voorbereidingen van het onafhankelijk onderzoek gestart.
GH/BB M&O



T2009 12-mei Toezegging Openstaand Inbesteding doelgroepenvervoer  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.

(juni) De Regio doet de portefeuillehouders Sociaal Domein in juni 2020 een voorstel over de afdoening van 

de amendementen, moties, toezeggingen en zienswijzen die de gemeenteraden in onze regio hebben 

aangenomen. Vervolgens wordt richting de raden hierover gecommuniceerd. GH/BB M&O

M2008 12-mei D66 Motie Openstaand Inbesteding doelgroepenvervoer
Om zich bij de Regio Gooi en Vechtstreek sterk te maken om het wagenpark ten behoeve van het 

doelgroepenvervoer versneld te laten bestaan uit elektrische  vervoersmiddelen, o.a. door het 

voorkomen van de aanschaf van gemotoriseerde vervoersmiddelen op diesel, waardoor uitstoot 

van fijnstof en koolstofdioxide én geluidshinder beperkt wordt. 

(juni) Onze portefeuillehouders hebben dit ingebracht bij de Regio, in het Pho Sociaal Domein. Over de 

uitkomst wordt nog met u gecommuniceerd, naar verwachting voor of kort na het zomerreces 2020.

GH/BB M&O

T2010 20-mei Toezegging Openstaand SPvE BORgronden 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.

(juni) De motie Anti-speculatie beding sociale koopwoningen is aangenomen op 10 juni jl. Het college gaat 

met de project ontwikkelaar in gesprek over het invoeren van een zogenaamd ‘kettingbeding’. We doen dat 

in het kader van de anterieure overeenkomst. NS PRO

T2011 20-mei Toezegging Afgehandeld (voorstel) Bestemmingsplan Het Anker 2 

Muiden

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

betrokken worden. 

(juni) Dit heeft het college gedaan. Het is ook vastgelegd in de overeenkomst met Gooi en Omstreken. 

Voorstel om dit onderwerp van de lijst af te halen. JE M&O

M2009 20-mei GL Motie Openstaand Bomenkap Schootsvelden Bij de in de Nota genoemde bomenkap, die in de huidige situatie ligt tussen het voorste deel van 

de huidige P2 en de vestinggracht, niet uit te gaan van het verwijderen van de hele bomenrij 

(kaalslag), maar selectief te kappen zodat er doorkijkjes ontstaan naar de vestingwerken en er op 

kruinhoogte een aaneengesloten beeld blijft bestaan.
T2012 27-mei Toezegging Openstaand Bestemmingsplan Stad Muiden 

Weesperstraat 82

College zegt toe een quickscan te laten doen door de organisatie om te zien of het mogelijk is om 

extra parkeerplaatsen te maken. Hierbij wordt ook meegenomen of dat eventueel in de omgeving 

kan plaatsvinden.

(juni) Dit pakt het college op.

JE M&O/Pro

M2010 10-jun VVD Motie Openstaand Zienswijze Concept RES NH-Z Bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen zich in de regio Noord-

Holland-zuid expliciet uit te spreken tegen drie (van de tien) zoekgebieden voor zon- en 

windenergie in de concept-RES gelegen in, of direct aangrenzend aan (voor wind-), beschermde 

natuurgebieden.

1806697 BB M&O

M2011 10-jun GL Motie Openstaand Stedenbouwkundig PvE BORgronden
Om de ontwikkelaar van het plan BORgronden aan te moedigen om in de verdere ontwikkeling 

van het plan een wijk te bouwen die zoveel mogelijk richting energie positief gaat.
1773515 NS PRO

M2012 10-jun HvBNM Motie Openstaand Stedenbouwkundig PvE BORgronden - De bewoners rond de Huizerstraatweg en de Amersfoorstestraatweg hun zorgen hebben geuit 

over de toename van verkeer op deze wegen

- Door de ‘knip’ in de wijk op een andere plek te realiseren dan in de huidige verbeeldingen is 

weergegeven, kunnen er mogelijkheden zijn het verkeer op een andere manier te verdelen, 

waardoor de druk op de Huizerstraatweg verminderd kan worden

- Verkeersregelinstallaties of andere verkeersmaatregelen, met name tijdens de spits, kunnen 

mogelijk zorgen voor een afname van het verkeer over de Huizerstraatweg

- Door het gebruik van de auto te verminderen, kan de druk op de ontsluitingswegen van de 

BORgronden mogelijk worden verlaagd 

1773515 NS PRO

M2013 10-jun GDP Motie Openstaand Stedenbouwkundig PvE BORgronden 1. Het historische karakter van de Huizerstraatweg, met aan weerszijden hoge bomen, 

klinkerbestrating, groene bermen, een vrij liggend fietspad en de ventweg, zoveel mogelijk 

onaangetast te laten bij de aanleg van de nieuwe wijk de BOR-gronden (en bijbehorende 

infrastructuur);

2. Indien het naar het oordeel van het college onverhoopt tóch nodig is om meerdere bomen te 

kappen, de raad over een concreet voornemen daartoe eerst te informeren en de gelegenheid te 

bieden om zich desgewenst daarover bij motie nader uit te spreken. 

1773515 NS PRO

M2014 10-jun VVD Motie Openstaand Stedenbouwkundig PvE BORgronden
1. Met de project ontwikkelaar van de BOR-gronden in gesprek te gaan, over het invoeren van een 

zogenaamd ‘kettingbeding’, om zo de verkoop van de sociale/betaalbare koopwoningen met een 

koopprijs tot 350.000 te richten op woningzoekenden (i.p.v. beleggers) en zo de doelgroep 

waarvoor deze woningen bestemd zijn een kans te geven op de woningmarkt. 

Dit kettingbeding zou kunnen bestaan uit een ‘zelf bewoon’ clausule, die de eigenaar verplicht zelf 

in de woning te gaan wonen (géén verhuur)

2. De raad hierover te informeren alvorens het bestemmingsplan te behandelen. 

1773515 NS Pro

M2015 10-jun PvdA Motie Openstaand Behoud Bruine Vloot Om voor de periode 2020 geen liggeld te heffen voor de schepen van de Bruine Vloot te Muiden en 

voor de periode nadien te bezien of -afhankelijk van de ontwikkelingen (effecten Corona)- deze 

maatregel dient te worden voortgezet.

1863406

M2016 10-jun VVD Motie Openstaand Behoud Regentesselaan 39 Te onderzoeken of het huis aan de Regentesselaan dat eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, 

de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan 

verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming 

in gang te zetten.

1863380 AL M&O

M2017 10-jun PvdA Motie Openstaand Vluchtelingenkinderen
1. Als gemeente ons aan te sluiten bij het initiatief  ‘Coalition of the Willing’ van Stichting 

Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;

2. Een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen om 500 kwetsbare weeskinderen uit 

oorlogsgebieden op te nemen vanuit de Griekse vluchtelingkampen; en

3. Aan het kabinet te melden dat Gooise Meren bereid is een aandeel te leveren in de aanpak van 

dit Europese probleem;

4. Te onderzoeken in welke mate Gooise Meren de pleegzorg of andersoortige opvang voor 

ongeveer 10 van deze kwetsbare kinderen kan organiseren.

1863420 GH M&O

T2013 10-jun Toezegging Openstaand Rioolvervanging Energiestraat Wethouder zegt toe om te onderzoeken of de 5 bomen toch behouden kunnen blijven. 1812118 BB BORG



M2018 1-jul Groep VN Motie Openstaand Algemene Plaatselijke Verordening 1. Na de zomer een voorstel aan de raad voor te leggen voor de APV 2020 en daarin de 

onderstaande artikelen op te nemen. 

Artikel 2.15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Artikel 2.53 Bespieden van personen

Artikel 2.32 Handel binnen openbare inrichtingen

Artikel 2.38 Verschaffing gegevens nachtregister 

Artikel 2.49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

Artikel 5.11 Aantasting groenvoorziening door voertuigen.

Artikel 5.30A Maximumsnelheid op openbaar water

2. Bij het nieuwe voorstel over de APV tevens te overwegen in hoeverre de 

amendementen/moties ingediend bij de behandeling van 22 januari 2020 en de daarop 

licht aangepaste amendementen/moties van 1 juli 2020 meegenomen kunnen worden in 

het nieuwe voorstel APV 2020 (inclusief de regeling met betrekking tot afsteken 

vuurwerk).

De Raad spreekt uit:

Het nu voorliggende voorstel APV 2020 nu niet te behandelen. 

HtH

M2019 1-jul D66 Motie Openstaand Perspectiefnota 2021-2024

SMART formuleren 

duurzaamheidsopgave

1. Ten aanzien van hoofdstuk 5 de doelstellingen SMART te formuleren bij uitwerking tot de 

begroting 2021-2024

2. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk een set van kengetallen te ontwikkelen en op te nemen in de 

P&C cyclus om de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente Gooise Meren in het kader 

van het Klimaatakkoord te kunnen volgen. Als voorbeeld (waarbij de uiteindelijke keuzes bij het 

college liggen) alvast te starten met het bijhouden van kengetallen in de begroting 2021-2024 met 

betrekking tot het aantal Wp aan zonnepanelen, het aantal gasloze woningen, het aantal 0-op-de-

meter woningen, etc. die tot voorbeeld kunnen strekken.

M2020 1-jul VVD Motie Openstaand Perspeciefnota 2021-2024

Onderzoek nachttrein

- Na te gaan wat de mogelijkheden zijn om deel te nemen aan het initiatief om te komen tot een 

nachttrein op het traject Amsterdam-Utrecht;

- in gesprek te gaan met betrokken stakeholders (andere gemeenten, inwoners);

- te onderzoeken of er vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek, dan wel de MRA bijgedragen kan 

worden aan dit initiatief en waar mogelijk een bijdrage te bevorderen;

- De raad zo spoedig mogelijk doch in ieder geval vóór de perspectiefnota 2022 te informeren over 

de precieze kosten en haalbaarheid van deelname aan een dergelijk initiatief

M2021 1-jul HvBNM Motie Openstaand Perspeciefnota 2021-2024

Niet afwachten Omgevingswet

Niet te wachten met het inzetten van vroegtijdige burgerparticipatie en communicatie tot de 

Omgevingswet wordt ingevoerd, maar dit vanaf 1 januari 2021 deze voor alle (zeer) grote en 

middelgrote projecten in Gooise Meren in te voeren, met inachtneming van het volgende:

Onafhankelijk of de gemeente eigenaar van het project is of niet, neemt zij een communicerende , 

controlerende en waar nodig een regierol in het participatieproces  – niet tegenstaande het 

uitgangspunt uit de Omgevingswet waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de participatie;

Met uitzondering van de zeer grote projecten, wordt in principe zo veel als mogelijk gebruik 

gemaakt van eigen ambtelijke capaciteit, om zo kennis in de organisatie op te bouwen. Bijkomend 

voordeel is dat er geen inhuur van externe specialisten noodzakelijk is;

Eventuele extra kosten die de gemeente hiervoor maakt, worden voor zover mogelijk verrekend 

met de ontwikkelaar;

Overeenkomsten waarin definitieve afspraken worden vastgelegd (koop-, anterieure-, etc) worden 

in beginsel niet gesloten voordat er een eerste gesprek met omwonenden heeft plaatsgevonden;

1. Te komen tot een voor alle partijen (inwoners/ belanghebbenden, initiatiefnemer, raad) 

duidelijke indeling van de grootte van projecten in relatie tot bovengenoemde middelgrote tot 

(zeer) grote projecten.

M2022 1-jul CDA Motie Openstaand Perspeciefnota 2021-2024

Bodycams BOA's De BOA’s in onze gemeente uit te rusten met Bodycams
HtH

M2023 1-jul CDA Motie Openstaand Perspeciefnota 2021-2024

Abonnementstarief WMO

Binnen het regio-overleg sociaal domein in te brengen om met alle gemeenten een brief naar het 

kabinet in Den Haag te sturen voor compensatie of heroverweging van de sterk gestegen kosten 

i.v.m. het nu wettelijke abonnementstarief WMO voor algemene voorzieningen.

M2024 1-jul Groep VN Motie Openstaand Perspeciefnota 2021-2024

Beweegtuinen

Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en de kosten om een beperkt aantal 

beweegtuinen in te richten met publieke beweeg- en fitness instrumenten. Dat onderzoek te 

beperken tot een quickscan bij een beperkt aantal gemeenten met ervaring.
M2025 1-jul GDP Motie Openstaand Perspeciefnota 2021-2024

Deelname pilot Hollandse Luchten

- Te onderzoeken of en hoe de gemeente Gooise Meren in navolging van o.a. de gemeenten Laren, 

Blaricum, Eemnes, in samenwerking met de provincie Noord-Holland deel kan nemen aan de 

tweede fase van het project Hollandse Luchten om hiermee door fysieke metingen o.a. een 

bijdrage te leveren aan het inzichtelijk maken van de luchtkwaliteit van de gemeente.

- De raad te informeren over de mogelijkheden. 

BB

M2026 1-jul VVD Motie Openstaand PMD bron- of nascheiding In het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen:

- op versnelling te komen tot de afweging bron- of nascheiding van PMD voor de GAD (dwz. 

continuering of overstappen naar nascheiding, of het zogenaamde ‘PMD+’);

- de gemeenteraden op korte termijn nadrukkelijk kaderstellend te betrekken bij de ontwikkeling 

van het nieuwe beleid, bijvoorbeeld via een consultatieronde op de startnotitie Grondstoffenvisie 

en/of via een klankbordgroep.

BB

T2014 1-jul Toezegging Openstaand Brief LIS De raad  vraagt een afschrift van de beantwoording van brief 1868686 Platform 

Jachthavens IJsselmeergebied
1868686 M&O

T2015 16-sep Toezegging Openstaand Intentieovereenkomst Driftweg College zegt toe dat de geanonimiseerde versie van de intentieovereenkomst met 

initiatiefnemer bij de griffie ter inzage zal worden gelegd.
JE

T2016 16-sep Toezegging Openstaand Goois Natuurreservaat College zegt toe aan GNR te vragen om in volgende jaarverslagen een rapportage over 

biodiversiteit op te nemen.
BB


