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

nummer

Pfh. Afdeling

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. (nov. 2020) De erfgoedvisie 

is ontwikkeling. Die wordt in het eerste kwartaal aan de raad aangeboden. Als afgeleide daarvan kan de lijst 

met monumentaal vastgoed in eigendom daarna ook besproken worden. 

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. (november 2020) In het RV 

Harmonisatie en beheer tarieven buitensport wordt antwoord gegeven op de motie. 639134 AL 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. (november 2020) De afstemming met het Beraad en de 

Arwi kende vertraging vanwege corona. Het beleidsplan wordt in Q1 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. 

Met daaraan gekoppeld een thema-avond.

800754 BB 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.  (november 2020). Het cultuurhistorisch onderzoek 

is gestart. Oplevering van dit rapport staat gepland voor december 2020.

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. (november 2020) Behandeling in de raad is 

gestart. Beeldvormend gesprek was 25/11 en zal een vervolg krijgen. 

1199917 GH M&O

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.



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

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

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). (november 2020) De raad wordt 

op zeer korte termijn geïnformeerd over de stand van zaken van de twee projecten. 

JE PRO

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. (november 2020) Bij het 

cultuurhistorisch onderzoek naar ’t Mouwtje zijn stakeholders betrokken vanaf de offerteaanvraag t/m de 

rapportage die nu wordt opgesteld. De Erfgoedvisie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 

aan de raad ter besluitvorming aangeboden. De Erfgoedvisie vormt een belangrijke bouwsteen voor de 

Omgevingsvisie. 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. (november 2020) De Nieuwe 

Wet inburgering is wederom met minimaal een half jaar uitgesteld. De inwerkingtreding is nu voorzien per 1 

januari 2022. 

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. 

November 2020: Een gesprek met de gedeputeerde wordt ingepland in het bredere kader van Leefbaarheid. 

Op 16 november heeft een bewonersbijeenkomst middels online webinar plaatsgevonden over de 

geluidsproblematiek A1/A6. Men kan tot en met 30 november reageren en vragen stellen. Dit betreft 

bewoners vanuit heel Gooise Meren.

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.  (november 2020) We 

blijven uitgaan van de al vastgestelde visie op burgerparticipatie. We werken aan een handreiking voor 

participatie, hierin worden een aantal aanpakken voorgesteld. De uitslag van de rekenkamercommissie (Q1 

2021) willen we hier nog in verwerken. Wel volgt in Q4 2020 een eerste evaluatie van de Omgevingstafels die 

we bij drie pilotprojecten organiseren. 

GH/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. (november 2020) De tool / website is nog niet gereed. De gebiedsgerichte 

aanpak en de 6 aan te pakken thema’s zijn zeer complex om in een website te verankeren. 

JE PRO

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.  (november 2020). Eerste bijeenkomst vindt plaats in 2021

GH BMO

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

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. (november 2020, geen update, loopt nog. 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. (November 2020) Er 

vindt afstemming plaats over de verdeling van de kosten. Zodra daar uitsluitsel over is, wordt de raad 

geïnformeerd 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. (november 

2020) Het streven is om de excursie - al dan niet in aangepaste vorm - in februari of maart 2021 te realiseren.  
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. Het herkenbaar houden van de kazerne als totaalensemble is uitgangspunt in de uitwerking. Door 

gemeente Gooise Meren is nader advies gevraagd aan bureau Crimson Historians & Urbanists. Dit rapport zal 

op korte termijn openbaar worden gemaakt. De uitkomsten daarvan geven een antwoord op welke wijze de 

cultuurhistorische waarde van de Kolonel Palmkazerne kan worden gerespecteerd. Het Keukengebouw 

maakt onderdeel uit van de waardering en de MEMO. (november 2020) Het herkenbaar houden van de 

kazerne als totaalensemble is uitgangspunt in de uitwerking. Door gemeente Gooise Meren is nader advies 

gevraagd aan bureau Crimson Historians & Urbanists. Dit rapport zal op korte termijn openbaar worden 

gemaakt. De uitkomsten daarvan geven een antwoord op welke wijze de cultuurhistorische waarde van de 

Kolonel Palmkazerne kan worden gerespecteerd. Het Keukengebouw maakt onderdeel uit van de waardering 

en de conclusies uit het rapport geven antwoord op de gestelde vragen.

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. 

(november) Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan voor Crailo. Dit wordt begin 2021 voorgelegd 

aan de raden. Voor de uitvoering van deze motie wordt een regeling in het bestemmingsplan opgesteld

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 initiatievenprocedure wordt opgesteld door de GEM Crailo BV en maakt onderdeel uit van de 

ontwikkelstrategie. (november 2020) De GEM werkt een ontwikkelstrategie uit, waarbij ook een 

initiatievenbeleid vormgegeven wordt. Deze ontwikkelstrategie is eind van het jaar gereed en de 

gemeenteraden worden hierover nader geïnformeerd. Het bestemmingsplan dat voor Crailo opgesteld wordt 

kent een dusdanige mate van flexibiliteit dat het een ruim scala aan ontwikkelingsmogelijkheden en 

initiatieven kan faciliteren. Op basis van de criteria in het initiatievenbeleid kunnen deze initiatieven 

uiteindelijk geselecteerd worden.

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

(november 2020) Dit wordt meegenomen in het bestemmingsplan voor Crailo. Dit wordt begin 2021 

voorgelegd aan de raden. Deze uitwerking vindt momenteel nog plaats, de 2 in de motie genoemde punten 

worden daarbij inderdaad verwerkt. Ingezet wordt op een mix van maatregelen via verkeersbesluit, 

beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en uitgiftebeleid.

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. (november 2020) idem.

JE PRO

M2007 4-mrt 50PLUS/PvdA/V

VD

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. (november) Voorzieningen worden programmatisch opgenomen in het 

bestemmingsplan alsmede in het initiatievenbeleid JE PRO

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. 

(november) Het rapport is gereed. De planning is dat de 1e behandeling van het onderwerp plaatsvindt tijdens 

de Politieke Avond van 3 februari 2021.
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. (november 2020).) Deze gesprekken vinden nu plaats en in de 

concept versie is reeds een beding opgenomen

NS PRO

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.

(november 2020) Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van het definitief ontwerp van de 

Schootsvelden Zuid oost. Onderdeel van dit inrichtingsplan is het aanzicht van Muiden als vestingstad en het 

vormgeven van de entree. Op basis van een bomenonderzoek worden waardevolle bomen behouden en vrije 

zichtlijnen ontworpen. Met het definitief ontwerp zullen we dit inzichtelijk maken voor de raad en voorleggen 

ter besluitvorming.. 

BB M&O

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.

(november 2020). Dit onderwerp wordt opgepakt in het kader van de anterieure overeenkomst. 

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 

(november 2020) Zowel het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp als in de besprekingen over de 

anterieure overeenkomst staat dit punt op de agenda.

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. 

(november 2020) Zowel bij de opzet van het stedenbouwkundig ontwerp als bij de besprekingen over de 

anterieure overeenkomst is dit onderwerp opgepakt. 

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. 

(november 2020) In de besprekingen over de anterieure overeenkomst is dit onderwerp opgepakt. In de 

concept versie is nu een zelbewoningesclausule opgenomen

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 JE 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

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.

(november 2020). Het college komt voor de perspectiefnota / begroting met een set kengetallen voor diverse 

programma's

BB M&O

M2020 1-jul VVD Motie Openstaand Perspectiefnota 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

(november 2020) Op 24/11 heeft het college besloten de intentie uit te spreken deel te nemen aan de 

nachttrein. De komende maanden worden gebruikt om te onderzoeken wat de reizigerspotentie is van de 

trein ten opzichte van de kosten.

AL M&O

M2021 1-jul HvBNM Motie Openstaand Perspectiefnota 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.

(november 2020) In Q1 2021 wordt een overzicht gegeven van alle type projecten en op welke wijze de 

participatie per project wordt georganiseerd en wat de rollen van gemeente en initiatiefnemer hierin zijn. 

JE PRO

M2024 1-jul Groep VN Motie Openstaand Perspectiefnota 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.

(november 2020) In de afgelopen periode is een notitie over buitenspelen opgesteld als praktische uitwerking 

van de Visie Buitenruimte. Ook het “spelen” voor volwassenen is hierin meegenomen. De vaststelling van 

deze notitie door het college vindt plaats in het Q4 2020. Volgend jaar zal aandacht worden gegeven aan het 

uitvoeren van een quickscan. 
BB M&O

M2025 1-jul GDP Motie Openstaand Perspectiefnota 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. 

November 2020: De motie wordt uitgevoerd. De gemeente is reeds met de Provincie Noord- Holland in 

gesprek over het programma Leefbaarheid. Het project Hollandse Luchten waar de motie over is ingediend, is 

hier een onderdeel van. In principe staat Gooise Meren op de lijst van gemeenten om mee te doen aan dit 

initiatief. De Provincie heeft aangegeven dat ze nog bezig is om de balans op te maken over hoe 

gecontinueerd wordt met Hollandse Luchten – fase 2. Hoe bijvoorbeeld het netwerk uitgebreid zou kunnen 

worden, maar ook de kwaliteit van het meetnet kan groeien. De gemeente wordt derhalve verder op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent de deelname en het vervolg van het project Hollandse 

Luchten. De raad zal hierover op een later moment nader geïnformeerd worden middels een 

raadsmededeling.

GH M&O

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.

November 2020: Motie wordt uitgevoerd. Tijdens de Raadsvergadering van 28 oktober 2020 is het 

raadsvoorstel nieuwe Grondstoffenvisie meningsvormend behandeld. De raad is (en wordt in de opvolging 

hiervan) aan de voorkant kaderstellend betrokken. Het amendement 6a1, dat aangenomen is, vraagt om de 

besluitvorming over bron- of nascheiding PMD los te koppelen van de looptijd van contracten en te verbinden 

aan besluitvorming over de Grondstoffenvisie. De eventuele overstap kan dan op een financieel-economisch 

verantwoord moment worden gekozen. Hiermee wordt opvolging gegeven aan het eerste punt van de motie.

BB M&O

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

IJsselmeergebied 1868686 JE 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 PRO

T2021 28-okt Toezegging Openstaand Begroting 2021-2024
College geeft aan dat een publieksversie van de visie burgerparticipatie eerste helft 2021 wordt 

verwacht, en in ieder geval vóórdat de Omgevingsvisie naar de raad wordt gezonden. 

(november 2020) Wij werken momenteel aan enkele handvatten rond burgerparticipatie, bv de leidraad. 

Tweede helft van 2021 is duidelijk hoe we deze mee kunnen nemen bij de publieksversie. 1960315 M&O



T2022 28-okt Toezegging Openstaand Begroting 2021-2024 College zal voorstel doen hoe periodiek in het lopende begrotingsjaar het ziekteverzuim 

gerapporteerd kan worden.

(november 2020) De raad zal via de voortgangsverslagen geinformeerd worden over de stand van zaken rond 

het ziekteverzuim 1960315 BMO

T2023 28-okt Toezegging Openstaand Begroting 2021-2024 Opbouw van de indexactie van de bijdrage aan verbonden partijen zal per verbonden partij zodanig 

inzichtelijke worden gemaakt dat dit onderling goed te vergelijken is en beoordeeld kan worden dat 

wat gelijk is ook gelijk wordt behandeld. 

november 2020. In het voorjaar van 2021 wordt de nota verbonden partijen aan de raad aangeboden. In de 

uitwerking van de nota is voorzien dat de informatie per verbonden partij wordt aangescherpt. Daarbij wordt 

de indexatie meegenomen. 1960315 Fin/Strategie

T2024 28-okt Toezegging Openstaand Begroting 2021-2024  College zal in december 2020 een update verstrekken m.b.t. ontwikkelingen gemeentelijk 

vastgoed. 1960315 JE M&O

T2025 28-okt Toezegging Openstaand Begroting 2021-2024  College zal met een procesvoorstel komen ter bespreking van bezuinigingskeuzes voorafgaand 

aan behandeling Perspectiefnota (voorjaar 2021).

(november 2020) Het college is bezig met een procesvoorstel. De raad wordt begin 2021 hierover 

geïnformeerd. 1960315 GH Financien

T2026 28-okt Toezegging Openstaand Behoud pand De Vonk

College zal bij nog uit te voeren planeconomische verkenning ook betrekken de optie van verkoop 

van het gebouw. 

(november 2020)) Dit is onderdeel van op te leveren scenariostudie toekomst pand De Vonk juni 2021.

1893856 NS PRO

M2027 28-okt Motie Openstaand Gele PMD zakken - Met de GAD in overleg te treden om of het verstrekken van gele PMD zakken op (een deel van) 

voorheen beschikbare locaties gecontinueerd kan worden, en zo nodig te bezien wat daar voor 

nodig is.

- Indien dit niet leidt tot een oplossing inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn als de 

gemeente zelf zorg zou dragen voor beschikbaarheid van gele PMD zakken op een (gelimiteerd) 

aantal plaatsen. 

November 2020: Motie is uitgevoerd (dit is regionaal opgepakt). De raad ontvangt hierover in 

december/januari een raadsmededeling.

BB M&O

T2027 28-okt Toezegging Openstaand LIS brief De raad ontvangt graag een kopie van de beantwoording van brief 1976456 m.b.t. de Vlietlaan.

1976456 NS BORG

M2028 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Infographic belastingaanslag

Om als bijlage bij het Aanslagbiljet gemeente belastingen en/of WZO-beschikking 2021, een 

infographic als bijlage mee te sturen waarin de uitgave en inkomsten van de gemeente 

vereenvoudigd worden weergegeven.

(november 2020) Het college geeft uitvoering aan de motie. De voorbereidingen zijn hiervoor gestart. 

1960315 GH FIN

M2029 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Groenindex perspectiefnota

om vanaf de komende Perspectiefnota de groen-index (zie http://www.groenmonitor.nl/), of een 

vergelijkbare indicator voor groene biomassa, op te nemen als kengetal / beleidsindicator in de 

Perspectiefnota en Begroting.

(nov-2020) Het college kijkt hoe de groen-index of een vergelijkbare indicator kan worden opgenomen.

1960315 BB M&O

M2031 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Snippergroen

1.De mogelijkheden om snippergroen aan te kopen proactief en met regelmaat onder de aandacht 

van inwoners te brengen, zoals via de nieuwsbrief, de gemeentepagina’s in de krant, de website, 

social media

2. De uitgangspunten van het geldende beleid onverkort toe te passen, waarbij de gemeente 

toeschietelijk omgaat met aanvragen voor verkoop van snippergroen, tenzij het vastgestelde 

onderdelen van de hoofdgroenstructuur betreft. Dit met inachtneming van overige uitganspunten 

zoals versnippering van overgebleven groen, afmeting en aangrenzing aan het perceel van de 

koper. 

3. Het toepassen van erfdienstbaarheden in het geval van kabels en leidingen, voortvarend te 

blijven uitvoeren, zodat tot verkoop kan worden overgegaan.

4. Naast opname in het koopcontract, te kijken naar andere mogelijkheden om het verkochte 

snippergroen een groen karakter te laten houden - met name op plekken waar het snippergroen 

een belangrijke rol in de waterhuishouding of de biodiversiteit in de omgeving speelt.

(november 2020) Al geruime tijd wordt toeschietelijk met de verkoop van snippergroen omgegaan, conform 

het beleid. Datzelfde geldt voor snippergroen waar kabels en leidingen in liggen, waarvoor bij verkoop een 

erfdienstbaarheid wordt gevestigd. Inwoners weten de gemeente via de website al goed te vinden voor het 

aanvragen van snippergroen. Begin 2021 wordt de mogelijkheid om snippergroen aan te kopen ook via 

andere kanalen actief onder de aandacht van inwoners gebracht.

1960315 BB M&O

M2032 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Begroting gemeentelijk vastgoed

1.Eerst de ontwikkelagenda van het strategische accomodatiebeleidsplan te voltooien alvorens 

m.b.t. objecten  te bepalen of verkocht, aangekocht of geïnvesteerd gaat worden;

2. De ambities ten aanzien van de duurzaamheid, inclusiviteit, aan/verkoop, beheer en right-to-bid 

met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed ook hier op af te stemmen.

(nov. 2020) Deze werkwijze wordt nu uitgevoerd. 

1960315 JE M&O

M2033 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Bestuurlijke agenda

Te overwegen de Bestuurlijke Agenda als sturingsinstrument voor raad, college en ambtelijke 

organisatie te gebruiken als instrument ter verbetering van de voorspelbaarheid en transparantie 

van de voortgang van de afgesproken ambities en na te gaan of het huidige model van 

bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie resulteert in voldoende aandacht voor 

prioritering.

(november 2020) Binnenkort ontvangt de raad de agenda voor het eerste kwartaal. 

1960315 GH Strategie

M2034 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Kaderstelling omgevingsvisie

In de  op te stellen omgevingsvisie die aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd  per 

deelgebied kaders op te nemen voor tenminste de navolgende onderwerpen:

1. Lokale identiteit

2. Economie

3. Mobiliteit en parkeren

4. Duurzaamheid

5. Participatie

(november 2020) In de Nota Keuzes en Koers wordt per gebied gekeken naar de “Schijf van Vijf voor Gooise 

Meren”:

1. Natuur- erfgoedparels versterken (lokale identiteit);

2. Verduurzaming inzetten als vliegwiel voor ontwikkelingen (duurzaamheid);

3. Samen Leven in buurt, wijk en Gemeente Gooise Meren (lokale identiteit);

4. De leefomgeving (nog) mooie er en gezonder maken (lokale identiteit); 

5. Samen werken / goed en veilig op weg in de regio (Economie en Mobiliteit).

In de uitvoeringsparagraaf wordt aangegeven op welke wijze de participatie plaatsvindt bij projecten. 

1960315 JE PRO

M2035 4-nov Motie Openstaand Begroting 2021-2024

Doorontwikkeling SSD Gelet op het Kernverslag Samen Sneller Duurzaam 2017-2019, het programma verder te 

ontwikkelen met aandacht voor:

1. Verdere verbreding voor wat betreft bereik en het betrekken van mensen buiten de huidige kring 

van SSD, in de betekenis van de spreekwoordelijke olievlek

2. Bij de selectie van initiatieven de overweging te betrekken:

a. of een initiatief aansluit op een gemeentelijke taak in de duurzaamheidsambities

b. het (potentiele) milieu- of klimaatrendement in relatie tot de inspanning 

(november 2020) De genoemde aandachtspunten (1, 2a en 2b) staan op het netvlies van de Stuurgroep 

(Vliegwielgroep) en het Operationeel Overleg van Samen Sneller Duurzaam. Momenteel wordt nagedacht 

hoe de genoemde verbreding te realiseren. Met name in het licht van Initiatieven die een beroep kunnen doen 

op het Initiatievenfonds van Samen Sneller Duurzaam. Bij initiatieven die zich nu al aandienen wordt gekeken 

of en hoe deze aansluiten bij gemeentelijke taken en op welke wijze het initiatief bijdraagt aan de 

verduurzaming in Gooise Meren.

1960315 BB M&O

T2028 44153 Toezegging Openstaand Herinrichting Vlietlaan

Er komt een invalideparkeerplaats op de Vlietlaan

(november 2020) Wordt meegenomen in nieuw DO. 

1968325 NS BORG



M2036 9-dec VVD Motie Openstaand Rekenkameronderzoek externe inhuur In verband met het rapport van de Rekenkamer over externe inhuur en gelet op de bestuurlijke 

reactie:

1. Prioriteit te geven aan de totstandkoming van een strategische personeelsplanning en die 

planning op jaarlijkse basis te herzien;

2. Een intern kader op te stellen en te hanteren voor alle externe inhuur (incl. projecten) dat verder 

gaat dan de financiële kaders en de raad daarover te informeren;

3. In overleg te treden met de raad, bijvoorbeeld via een thema-uur, om de wensen van de 

raadsleden te peilen, waarbij het college varianten toelicht van verantwoording aan de 

gemeenteraad over externe inhuur (en eventueel aanverwante personeelsindicatoren) en daarbij 

aangeeft wat zijn voorkeursvariant is die hij voornemens is  op te nemen in de geplande herziening 

van de P&C cyclus.

1974983 GH

M2037 9-dec D66 Motie Openstaand Aquathermieproject Muiderberg
  Tot oprichting van een expert groep, met de nodige kritische experts (bijvoorbeeld van een 

netwerkbeheerder, ervaringsdeskundige bij een ander warmtenet project, hoogleraar, etc.), die 

advies geeft ten aanzien van het aquathermie project in Muiderberg. 

1957620 BB

M2038 9-dec GDP Motie Openstaand AED Netwerk Sneller uitvoering te geven aan het raadsvoorstel nr. 1600676, betreffende het plan van aanpak 

voor de realisatie van een dekkend AED netwerk binnen onze gemeente. 
2070183 BB

T2029 9-dec Toezegging Openstaand Kinderopvangtoeslag College zegt toe eind januari 2021 de raad te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. 

gedupeerden kinderopvangtoeslag.
T2030 9-dec Toezegging Openstaand Aquathermieproject Muiderberg College zegt toe de raad met regelmaat te informeren over het verdere project 

aquathermie. 
T2031 9-dec Toezegging Openstaand Zienswijze Koersdocument  Omgevingsvisie  College zegt toe dat de raad vrij is in bepalen eigen koers in omgevingsvisie.
T2032 9-dec Toezegging Openstaand Herinrichting Vlietlaan College zegt toe om in de uitwerking de ruimte langs het spoor incl. parkeervakken te 

optimaliseren. 


