
Besluitenlijst Raad  Gooise Meren 
15 december 2021 
 

1 

 

1. 
 
 
 

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur) 

 De voorzitter heet iedereen welkom bij de raadsvergadering van 15 december 2021.  

 Er is bericht van verhindering van de heer Portengen; dhr Wiss komt later (begin ag.pt. 3d). De 

overige 29 raadsleden zijn aanwezig.  

 De aangekondigde motie M21-169 Onderzoek samenwerking GNR-Natuurmonumenten-

Staatsbosbeheer van de ChristenUnie bij agendapunt 5a, Zienswijze uittredingsovereenkomst 

Provincie Noord-Holland uit GNR wordt aangehouden.  

 Agendapunt 5f. Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool wordt 

nog kort meningsvormend behandeld.  

 Er is een amendement ingediend bij agendapunt 6b, Portefeuilleverdeling en formatie college 
van B&W, deze wordt meningsvormend behandeld als agendapunt 3c: A21-170 Einddatum 
tijdelijke uitbreiding formatie (GDP) 

 Er zijn vier moties Vreemd aan de orde van de dag ingediend: 

M21-165 Invoering Burgerinitiatief/Burgeragendering (GDP) 

M21-167 Veiligheid en toegankelijkheid herstelde vestingwallen Muiden (CDA) 

M21-168 Onveiligheid – toegankelijkheid aangelegde vlonder bij gemeentehuis (CU) 

M21-171 Voortbestaan The Spot (Groep VDS) 

Deze worden aan de meningsvormende raad toegevoegd als agendapunt 3d, 3e, 3f en 3g. 

 De motie 163 VVD – Gewijzigde termijn landelijk borstonderzoek die besluitvormend 

geagendeerd staat, is gewijzigd, de juiste versie staat op de site.  

De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

2. 
 

Vragenhalfuur 
Een serie vragen wordt mondeling beantwoord over Kinderopvang in Muiden (CDA) 
 

 3. Meningsvormende raad 
 

a. 
 
 

Beleidsplan Sociaal Domein 2022 
 Er is een amendement ingediend: 

o A21-166 Evaluatie beleidsplan sociaal domein (VVD) 
 
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering. 
 

b. Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool 
Het voorstel staat voor besluitvorming geagendeerd bij agendapunt 5f. 
 

c. A21-170 Amendement Einddatum tijdelijke uitbreiding formatie (GDP) 
Het amendement wordt bij agendapunt 6b in stemming gebracht. 
 

d. 
 
 

M21-165 Motie Invoering Burgerinitiatief/Burgeragendering 
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering. 
 

e. 
TZ 

M21-167 Motie Veiligheid en toegankelijkheid herstelde vestingwallen Muiden (CDA) 
De motie wordt na het debat  ingetrokken na de toezegging van het college dat in de lijn van de motie 
zal worden gehandeld.  
 

f. M21-168 Motie Onveiligheid – toegankelijkheid aangelegde vlonder bij gemeentehuis (CU) 
Na het debat wordt de motie door de indiener aangehouden.  
 

g. M21-171 Voortbestaan The Spot (Groep VDS) 
Na het debat wordt de motie door de indiener ingetrokken. 
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4. Schorsing  
5. Besluitvormende raad 

Bij de stemmingen zijn 30 raadsleden aanwezig.  
 

a. 
 
 
 
TZ 

Zienswijze uittredingsovereenkomst Provincie Noord-Holland uit GNR 
Het voorstel is aangenomen (29-1) 
De heer Kwekkeboom geeft aan dat hij vóór had willen stemmen.  
 
Het college zeg toe om te bepleiten bij de partijen die de overeenkomst moeten sluiten om aan 
artikel 6.1 van de uittredingsovereenkomst Goois Natuurreservaat (GNR) tussen de provincie 
Noord-Holland, de participanten en het GNR (een artikel dat gaat over de finale kwijting van 
verplichtingen van de provincie), expliciet  toe te voegen dat de finale kwijting en decharge 
uitsluitend betrekking heeft op de verplichtingen ten aanzien het GNR. 
 

b. Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi- en Vechtstreek 2022 
Het voorstel is unaniem aangenomen.  
 

c. Bestuursrapportage en zienswijze begrotingswijziging Regio G&V 
Het voorstel is unaniem aangenomen.  
 

d. Begrotingswijziging december 2021 
Het voorstel is aangenomen (27-3) 
 

e. Beschikbaar stellen krediet bomenplan Muiderberg 
 
o A21-164 Amendement Realisatie uitkijkplek en kunstwerk in bomenplan 

Het amendement is verworpen (6-24) 
o Voorstel zelf 

Het voorstel is unaniem aangenomen 
 

f. Beschikbaar stellen extra krediet renovatie en restauratie Vondelschool 
Het voorstel is unaniem aangenomen.  
 

g. Motie 21-163 VVD – Gewijzigde termijn landelijk borstonderzoek 
De motie  is unaniem aangenomen.  
 

h. Motie 21-162 Hart voor BNM – Eindverantwoordelijkheid beleid GAD bij raden 
De motie is aangenomen (18-12). 
 

i. Benoeming lid en plaatsvervangend lid raadtafel MRA 
 
De raad besluit om Hugo Bellaart als lid en Theo Fambach als plaatsvervangend lid te benoemen in de 
raadtafel MRA. 
 

6. Hamerstukken 
 

a. Vaststellen diverse belastingverordeningen 
Het voorstel is unaniem aangenomen.  
 

b. Portefeuilleverdeling en formatie college van B&W 
 
o A21-170 Amendement Einddatum tijdelijke uitbreiding formatie (GDP) 

Het amendement is verworpen (6-24) 
o Voorstel zelf 

Het voorstel is aangenomen (24-6) 
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c. Benoemen steunfractielid 
De heer B. Veerman wordt benoemd als steunfractielid voor het CDA. 
 

7. 
 
 
 
TZ 

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken 
De besluitenlijst van 24 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.  
 
De raad ontvangt graag een afschrift van de beantwoording van de brieven: 
2354369 Bewoners Mariahoeve - Lozen afvalwater op riool en overlast warmtepompen wijk 
Mariahoeve 
2354425 Villa Pinedo - Verzoek aandacht voor kinderen van gescheiden ouders 
Nb: er is ook gevraagd om een afschrift van brief 2351212 van Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk 
echter deze wordt alleen ter kennisgeving aangenomen.  
 

8. 
  

Sluiting  
De voorzitter spreekt vertrekkend wethouder Eijbersen toe in verband met zijn installatie als 
burgemeester van Hellendoorn op 20 december. Wethouder Eijbersen spreekt een dankwoord.  
Vervolgens wordt de raad door de voorzitter toegesproken bij het einde van dit kalenderjaar.  
Sluiting vergadering om 23.55 uur. 
 

Bijlage: stemuitslagen. 


