
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 2020) 

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. (november 

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.  

(maart 2021) De Erfgoedisie staat in maart op de agenda van de raad

639134 JE 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. (Maart 2021) Het cultuurhistorisch 

onderzoek is afgerond. De voorbereidingen voor het visietraject zijn gestart.

992941 AL 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

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. (maart 2021) Geen voortgang te melden

BB 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. (maart 2021) De drie omgevingstafels zijn nog niet afgelopen. Er is wel 

een eerste evaluatie gedaan. Deze gegevens worden verwerkt in de leidraad participatie. Hier wordt nader 

ingegaan op welke wijze de participatie vormgegeven gaat worden. De leidraadkomt nog naar de raad 

(tweede kwartaal 2021)

GH/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.



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. 

(maart 2021) De webbouwer is druk bezig met het verwerken van alle data. Binnenkort wordt ook met 

gebruikers de werking van de website doorlopen.  

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. (maart 2021) De scholen zijn 

lange tijd dicht geweest wegens de coronamaatregelen. Sinds 1 maart zijn de scholen voor het eerst open. 

Het organiseren van fysiek onderwijs vraagt om een dusdanige capaciteit van de scholen, dat de aanpak van 

schoolveiligheid nu geen prioriteit heeft. Zodra het organiseren van het fysieke onderwijs stabiliseert in de 

mate van werkdruk, zal de bijeenkosmt worden georganiseerd. Er wordt momenteel uitgegaan van april of 

mei 2021.

GH BMO

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. 

(maart 2021) Een excursie zal moeten wachten tot het weer kan. De inschatting dat dit in in februari of maart 

in aangepast vorm zou kunnen was te optimistisch. In de zomer?
BB Strategie 

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

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. (maart 2021) Wij zijn nog steeds met de onderhandelingen 

anteririere overeenkomst bezig.

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 PRO

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

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- (maart 2021) Motie uitgevoerd door bespreking in portefeuillehoudersoverleg Regio september 2020. 
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. (maart 2021) 

Hier zijn we volop mee bezig 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. (maart 2021) Hier zijn we volop mee bezig

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.  (maart 2021) Hier zijn we volop mee bezig

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. (maart 2021) We zitten nog in de 

onderhandelinegn, clausule is 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.

(maart 2021) De gemeente Gooise Meren is aangesloten bij Coalition of the Willing. Gooise Meren kan 

pleegzorg voor een aantal kinderen organiseren (bekostigen), als het kabinet de Stichting Nidos (landelijke 

voogdij en gezinsvoogdij, jeugdbescherming vluchtelingen) toestemming verleend om kinderen op te nemen. 

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. (maart 2021) In de programmabegroting 2021-2024 zijn eigen beleidsindicatoren opgenomen 

voor het product Duurzaamheid (programma 5). Met de raad is afgesproken om in de Programmabegroting 

2022-2025  zoveel mogelijk programma’s te voorzien van eigen indicatoren, waaronder in ieder geval 

programma 2 Veiligheid, programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Leefbaarheid, programma 5 

Duurzaamheid, Water en Groen, programma 6 Werk en Inkomen en programma 8 Sport, Cultuur en 

Recreatie.  Hier wordt aan gewerkt.

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. 

(maart 2021) Dit onderdeel wordt samen met de evaluatie van de Omgevingstafel in de leidraad particiaptie 

verwerkt. Daarnaast werken we aan een handreiking participatie voor initiatiefnemers. 

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. (maart 2021) Geen voortgang te melden.
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. (maart 2021): De status van de pilot is onderwerp van gesprek met de gedeputeerde op 19 

maart 2021. De raad wordt hierover op een later moment geinformeerd.

GH 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. (maart 2021) Er 

wordt op dit moment aan de leidraad gewerkt. De leidraad komt in tweede kwartaal naar de raad
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. (maart 2021) Dat gebeurt in 2021 met VV1 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. (maart 2021). Komt tweede kwartaal 2021 naar de raad 1960315 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

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

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.  

(maart 2021) We hebben inmiddels contact gelegd met  Wageningen Universiteit over hoe we de groenindex 

voor Gooise Meren het beste kunnen inzetten.  
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. (maart 2021) Vanwege beperkte capaciteit 

voor snippergroen zal de motie voorlopig niet uitgevoerd worden. 

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

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. (maart 2021) Binnen Samen Sneller Duurzaam wordt mometeel door de 

werkgroep Vlechters een plan gemaakt hoe een verdere verbreding m.b.t. bereik van Samen Sneller 

Duurzaam te realiseren. Daarnaast zijn momenteel een aantal ambassadeurs geworven die in hun netwerk 

duurzaamheid over het voetlicht brengen en adviseren over de ontwikkeling van Samen Sneller Duurzaam. 

Bij de beoordeling van Initiatieven die aankloppen bij het Initiatievenfonds Duurzaamheid blijft 

onvermimderd van kracht de aansluing op gemeentelijken taken (bijvoorbeeld vergroening en versterken 

biodiversiteit) en de vraag welke impact het initiatief realiseert. 

1960315 BB M&O

T2028 44153 Toezegging Openstaand Herinrichting Vlietlaan Er komt een invalideparkeerplaats op de Vlietlaan (maart 2021) 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.

(maart 2021) 1. De directie heeft als onderdeel van de sturingsgesprekken met het gehele MT, in het 1e 

kwartaal 2021, een aanvang gemaakt met SPP. Op grond van deze verkenning wordt besloten hoe SPP een 

structurele invulling gaat krijgen. 2. Zoals in het rekenkamer onderzoek is aangegeven wordt er strak op de 

financiële kaders gestuurd. Voor 2020 zijn de resultaten hiervan al zichtbaar, een fors lager inhuur 

percentage. Daarnaast is de administratie ingericht op de gevraagde categorieën van inhuur (zie rekenkamer 

onderzoek), zodat deze continue worden gemonitord en waar nodig kan worden bijgestuurd. De intentie is 

en blijft om zoveel mogelijk taken met eigen personeel te vervullen. Ook voor de projecten wordt hier een 

inschatting voor gemaakt, zodat de inhuur beperkt kan blijven. Dit alles maakt het interne kader waarbinnen 

wij opereren en sturen. 3. Voor dit onderdeel zal, nu ook de administratie hier voldoende input voor kan 

leveren, een afspraak worden ingepland.

1974983 GH BMO

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. 

(maart 2021) Er zijn kandidaten gevonden voor de expertboard. Motie is nog in uitvoering

1957620 BB M&O

T2032 9-dec Toezegging Openstaand Herinrichting Vlietlaan
College zegt toe om in de uitwerking de ruimte langs het spoor incl. parkeervakken te 

optimaliseren. 

(maart 2021) Wordt meegenomen in nieuw DO. 
BORG

M21-01 27-jan HvBNM Motie Openstaand Herinrichting Vlietlaan Bij de realisatie van het project herontwikkeling Vlietlaan er zorg voor te dragen dat aan de 

winkelzijde het trottoir dat grenst aan de rijbaan zodanig flexibel wordt aangelegd en ingericht, dat 

het in de toekomst ook voor andere doeleinden (zoals parkeren en laden en lossen) gebruikt kan 

worden

(maart 2021) Wordt meegenomen in nieuw DO. 

1968325 NS BORG



M21-02 27-jan D66 Motie Openstaand Herinrichting Vlietlaan

1.       Om bij de uitwerking van het definitief ontwerp alle betrokkenen te betrekken, zoals 

omwonenden, ondernemers van de Vlietlaan en de fietserbond, hierbij rekening houdend met:

a. Of en waar mogelijk naar oplossingen te kijken voor stopplaatsen (bijvoorbeeld stop and go 

plaats) aan de winkelzijde 

b. De middenberm tussen het Julianaplein en de Olmenlaan zodanig wordt ingericht dat er een 

bredere stoep ontstaat en meer ruimte voor alle verkeersdeelnemers;

c. De bomenrij en nieuwe aanplant tussen het Julianaplein en Olmenlaan opnieuw bekeken wordt 

en minder kap van de huidige bomen wordt nagestreefd.

(maart 2021) In de verdere uitwerking naar een geoptimaliseerd DO in voorjaar 2021 wordt door middel van 

werksessies met belanghebbenden onderzocht welke invulling hier aan kan worden gegegeven

1968325 NS BORG

M21-03 27-jan VVD Motie Openstaand Herinrichting Vlietlaan
het verbod om rechtsaf te slaan (vanaf Nieuwe ’s-Gravenlandseweg/spoorwegovergang naar de 

Vlietlaan) te schrappen uit het definitieve ontwerp van de herinrichting van de Vlietlaan.

(maart 2021) In de verdere uitwerking naar een geoptimaliseerd DO in voorjaar 2021 wordt onderzocht welke 

invulling hier aan kan worden gegegeven. 1968325 NS BORG

M21-04 27-jan GL Motie Openstaand Herinrichting Vlietlaan Het wegprofiel zodanig te optimaliseren dat er meer ruimte ontstaat voor de breedte van de 

parkeervakken aan de spoorzijde, waarmee in- en uitstappen veiliger wordt;
(maart 2021) Wordt meegenomen in nieuw DO. 

1968325 NS BORG

M21-05 27-jan CDA Motie Openstaand Herinrichting Vlietlaan Al het mogelijke te doen om de bomen die vanwege de herinrichting van de Vlietlaan op de 

nominatie staan om gekapt te worden, te verplaatsen in plaats van te kappen.

(maart 2021) In de verdere uitwerking naar een geoptimaliseerd DO in voorjaar 2021 wordt onderzocht welke 

invulling hier aan kan worden gegegeven.
1968325 NS BORG

T21-01 27-jan Toezegging Openstaand Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport

College zegt toe om te monitoren hoe de harmonisatie uitpakt (inclusief evaluatie). 1820923 AL M&O

M21-21 17-feb D66 Motie Openstaand Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport De harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport binnen 2 jaar te evalueren en de raad hierover 

te informeren. Hierbij wordt ter overweging meegegeven dat:

- De evaluatie in alle kernen van GM uitgevoerd wordt, waarbij rekening wordt gehouden met 

verschillen tussen verenigingen;

- De evaluatie onafhankelijk wordt uitgevoerd.

1820923 AL M&O

M21-19 18-mrt VVD Motie Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg Een haalbaarheidsonderzoek  te doen naar de mogelijkheid tot het aanleggen van een ringweg aan 

de oostkant van Naarden Vesting, bijvoorbeeld parallel aan de snelweg.
2097609 NS

M21-25 18-mrt GDP Motie Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg 1. Bewoners en ondernemers die hebben deelgenomen aan het participatietraject bij het 

Mobiliteitsplan een duidelijke en concrete terugkoppeling te geven van wat er met hun inbreng 

wordt gedaan; 

2. De raad hierover eveneens binnen 3 maanden te informeren.

2097609 NS

M21-28 18-mrt HvBNM Motie Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg Het komen tot een verkeersveilige inrichting van de Brinklaan-Noord in Bussum met kwalificatie 

‘must-have’ aan de uitvoeringsagenda toe te voegen, en het participatietraject hiervoor zo snel 

mogelijk op te starten.

2097609 NS

M21-29 18-mrt HvBNM Motie Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg
Het verkeersveilig inrichten van de Bollelaan in Naarden met de kwalificatie ‘must have’ aan de 

uitvoeringsagenda toe te voegen, zodat uiterlijk in 2022 met de uitvoering kan worden gestart.
2097609 NS

M21-30 18-mrt GL Motie Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg -  Bij het maatwerk voor parkeren per kern in samenspraak met direct betrokken inwoners, 

ondernemers en andere belanghebbenden niet bij voorbaat bepaalde vormen of combinaties van 

vormen van regulering uit te sluiten als optie.

- Bovenstaande snel te verwerken, zo mogelijk in de aanstaande parkeerverordening.

2097609 NS

M21-35 18-mrt D66 Motie Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg
De Raad keuzes te geven op de planning en inhoud zoals deze is opgesteld in de uitvoeringsagenda 2097609 NS

T21-02 18-mrt Toezegging Openstaand Mobiliteitsplan goed en veilig op weg College zegt toe dat tariefdifferentiatie naar momenten in het jaar onderdeel uitmaken van het 

maatwerk waar naar gekeken wordt. 
2097609 NS

T21-04 7-apr Toezegging Openstaand Uittreedovereenkomst Amsterdam GNR College zegt toe om het toekomstbeeld van GNR na uittreden van Amsterdam en de Provincie NH 

te delen met de raad.
2132297 BB

M21-41 7-apr D66 Motie Openstaand Erfgoedvisie Gooise Meren In het kader van de Erfgoedvisie Gooise Meren het aspect van bodemdaling mee te nemen in alle

overwegingen die verband houden met het behoud van ons erfgoed.
2069138

M21-17 7-apr VVD Motie Openstaand Aanpassing GR Regio GV a)       Geen taken en bevoegdheden aan het Regio bestuur over te dragen op grond van artikel 7 van 

de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek zonder dat daar eerst een zienswijze 

van de raad over is ingewonnen.

b) Deze zienswijze niet hoeft te worden ingewonnen bij een ondergeschikte technische wijziging 

zonder gevolgen voor de begroting of indien de raden in de regio zich daar al anderszins over 

hebben uitgesproken.

c) Een voorstel te (laten) doen tot aanvulling/wijziging/schrappen van het huidige artikel 7 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek waarin het gestelde onder sub a en b  

ondubbelzinnig wordt vastgelegd.

d) Vooruitlopend op de realisatie van sub c conform het bepaalde onder sub a en b te handelen.

2182003

M21-60 26-mei VVD Motie Openstaand VNG ALV Gemeentelijk afvalbeleid

In een motie bij de ALV van de VNG op 16 juni aanstaande bij het bestuur van de VNG aan te 

dringen op herziening van beleid op de volgende punten:

1. Doelstellingen gericht op het beperken van de hoeveelheid restafval in kilogrammen en het 

verhogen van afvalscheiding - als doelen op zich van gemeentelijk afvalbeleid - los te laten nu 

gebleken is dat die doelstellingen ook aanzetten tot gescheiden afvalstromen (PMD, luiers) 

waarvan het milieu- en klimaatrendement onvoldoende is aangetoond, of zelfs contraproductief is, 

bij hogere kosten voor gemeenten en inspanningen van de burgers.

2. Alleen dan gescheiden inzameling bij de bron aan te moedigen naar gemeenten als in voldoende 

mate vaststaat dat daarmee een milieurendement kan worden geboekt dat de hogere kosten voor 

gemeenten en de inspanningen van burgers rechtvaardigt, of als daar wettelijk aanleiding toe is.

3. De gecombineerde PMD-inzameling door huishoudens niet langer als uitgangspunt te  

beschouwen nu het milieurendement discutabel is gebleken, bij oplopende kosten voor gemeenten 

en afnemende kwaliteit.

4. In de beleidsontwikkeling naar gemeenten het publieke belang van doelmatig afvalbeleid 

centraal te stellen en hierbij meer afstand te betrachten tot de afvalinzamel- en 

verwerkingsindustrie verenigd in belangenvereniging NVRD.

2222451 BB



M21-55 26-mei HvBNM Motie Openstaand Zelfbewoningsclausule 1.       In overleg met de projectontwikkelaar te komen tot vastlegging (in verkoop- c.q. 

overdrachtsovereenkomsten) van een zelfbewoningsplicht voor de koper van een huis (of hun 

kinderen) van minimaal 5 jaar na oplevering voor de nieuw te bouwen koopwoningen op het 

terrein aan Jan ter Gouwweg. 

2. Hieraan ook een boeteclausule toe te voegen die voldoende afschrikt, en te handhaven is. Te 

denken valt aan een percentage van 10 procent van de actuele verkoopwaarde van de woning, ook 

bij doorverkoop.

3. Te onderzoeken hoe een zelfbewoningsclausule en mogelijke andere anti-speculatiebedingen 

(zoals een kettingbeding) ook voor alle koopwoningen in andere toekomstige nieuwbouwprojecten 

– waar juridisch mogelijk - in de gemeente Gooise Meren ingevoerd kan worden, en een plan tot 

invoering hiervan op korte termijn met de raad te delen

4. In het voornoemde plan op te nemen dat een voornemen tot eventuele afwijking van 

voorwaarden of termijn tijdig aan de raad  gemeld wordt.

2152668 JE

T21-06 16-jun Toezegging Openstaand Bestemmingsplan Bredius De rekensom van het verschil tussen 120m2 en 100m2 wordt toegezonden voorafgaand 

aan de besluitvorming.
2183879 JE

T-21-07 16-jun Toezegging Openstaand PMD inzameling Het inzicht in de rekentool van K+V wordt gedeeld met de raad. 2195544 BB

T21-08 29-jun Toezegging Openstaand Jaarstukken 2020 In de jaarstukken zal voortaan transparanter worden aangegeven hoe de bruto/netto 

saldi zijn in relatie tot uitname uit reserves. 
2209140 GH

T21-09 30-jun Toezegging Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

         Als er rijksmiddelen komen die de E. 200.000 te boven gaan zal er een voorstel aan 

de raad worden voorgelegd waarmee aan de strekking van dit amendement zal worden 

voldaan. (bij amendement 21-82 budget energietransitie).

• De opzet van de perspectiefnota 2023 zal tijdig richting de raad worden 

gecommuniceerd (is  antwoord portefeuillehouder op verzoek de gebruikelijke 

hoofdstukindeling aan te houden i.v.m. de onderlinge vergelijkbaarheid van de P&C 

documenten).

• In projectbudgetten zal de inhuur van externe inzet inzichtelijk gemaakt worden. (bij 

motie 21-107 participatiekosten bij projecten)

• De burgemeester zal zich onveranderd inzetten voor aandacht digitale criminaliteit (bij 

motie 21-99).

• De wethouder komt schriftelijk terug op de beantwoording op technische  vraag GDP 

25 (doorgenummerd vraag 183) en dekking van (extra) nadeel van 90K van 2023-2025.

• College laat weten of uit het budget biodiversiteit ook de mechanische verwijdering 

eikenprocessierups is besteed

2210492 GH

M21-120 7-jul Motie Openstaand Jaarstukken 2020  Ervoor te zorgen dat uiterlijk 1 januari 2022 alle speeltuinen in Gooise Meren behoren tot rookvrije 

omgeving in het kader van de campagne Rookvrije Generatie
2209140 GH

M21-91 7-jul VVD Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Actieplan Leefbaarheid
1.       Alvorens over te gaan tot uitvoering van het actieplan Leefbaarheid, het plan ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad met de bijbehorende indicaties van kosten of 

investeringen.

2. De ontwikkeling van het actieplan Leefbaarheid naar de toekomst niet langer als zelfstandig 

doel te beschouwen, maar het plan voor wat betreft de ambities op organische wijze te laten 

voeden vanuit bewoners, bewonersverenigingen, en de wijkwethouders, terwijl de gemeente zorgt 

voor de integrale afweging ten opzicht van andere prioriteiten. 

2210492

M21-94 7-jul HvBNM Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Capaciteit als uitgangspunt bij begroten projecten
1.       Bij het begroten van projecten op de lange termijn de beschikbare ambtelijke capaciteit als 

belangrijk uitgangspunt te nemen, en niet alleen de wenselijkheid van het project;

2. In geval van nadere prioritering van projecten waar op de korte termijn geen ambtelijke 

capaciteit voor is, waar mogelijk wel een flexibele houding aan te nemen door dan ook naar 

tijdelijke krachten/externe inhuur te kijken;

3. De ruimte in de meerjarenbegroting die dit met zich meebrengt, in te zetten voor projecten die 

nu geen doorgang kunnen vinden of naar de toekomst worden verschoven, of om tekorten in de 

begroting op te vangen;

2210492

M21-95 7-jul HvBNM Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Stemhulp

1.       Niet zonder meer over te gaan op bezuiniging op de Stemhulp (stemwijzer, kieswijzer), maar 

slechts op basis van een inhoudelijk evaluatie die wordt voorgelegd aan de Raad tot een eventueel 

besluit te komen de Stemhulp niet meer in te zetten in 2022

2210492

M21-98 7-jul VVD Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Regionaal BIBOB team
Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk, regionaal BIBOB team in een 

samenwerking met gemeenten uit de regio 
2210492

M21-99 7-jul VVD Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Voorkomen digitale criminaliteit

Zich in de driehoek hard te maken om activiteiten in de preventieve sfeer m.b.t. digitale 

criminaliteit naar onze inwoners en ondernemers op te voeren.
2210492

M21-107 7-jul GL Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Participatiekosten bij projecten

De externe kosten voor participatie in projecten inzichtelijk te maken, zeker van projecten waarbij 

de kosten niet te verhalen zijn op bijvoorbeeld een ontwikkelaar, opdat de Raad kan kiezen of de 

uitgaven effectiever zijn in te zetten. 

2210492

M21-108 7-jul GL Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Personele ruimte vergroten
   Te zoeken naar dekking om personele ruimte te creëren voor de ontwikkeling van medewerkers, 

om zo goed voorbereid te zijn op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het gemeentelijk 

werkveld (zoals in de overwegingen hieronder beschreven).

• Te zoeken naar dekking om personele ruimte te creëren om de meest nijpende gevallen van hoge 

werkdruk te mitigeren, teneinde ziekteverzuim te verlagen en werkplezier te verhogen.

• Hierin een balans te vinden tussen deze ambities en de bezuinigingsopgave.

• De uitkomst hiervan als onderdeel van de meerjarenbegroting aan de raad voor te leggen.

2210492

M21-115 7-jul GL Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Inzet op biodiversiteit

1.       Zo nodig beperkte dekking te zoeken binnen de portefeuille Duurzaamheid, Water en Natuur 

en Openbare Ruimte voor noodzakelijke investeringen op het gebied van biodiversiteit, ten einde 

de beoogde besparingen in het groenonderhoud te realiseren en achteruitgang van de 

biodiversiteit te voorkomen;

2. Op termijn de kosten voor investeren en behouden van biodiversiteit zo veel mogelijk op te 

nemen in de reguliere budgetten zoals die van het beheerplan Groen en eventuele 

vervangingsinvesteringen.

2210492

M21-122 7-jul GL Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Geluidsbelastingkaarten opstellen

  Alsnog dekking te zoeken voor het opstellen van de Geluidsbelastingkaarten, zoals genoemd op 

p. 15 Tabel IV en p. 43 van de Perspectiefnota.
2210492

M21-125 7-jul VVD Motie Openstaand Perspectiefnota 2022-2025

Programma indeling PC cyclus

Bij de samenstelling van de stukken voor de Planning & Control cyclus de bij de fusie afgesproken 

indeling consequent te blijven volgen, tenzij de raad anders heeft besloten.
2210492



M21-66 7-jul VVD Motie Openstaand Regionale Energie Strategie 1.0 NHZ 1.       Te inventariseren - bijvoorbeeld via bewonersverenigingen – welke dilemma’s bewoners van 

monumenten en/of in beschermd dorps- of stadsgezicht ondervinden bij de verduurzaming van 

hun woning i.v.m. de regelgeving;

2. De raad te informeren over de uitkomst en zo nodig met een voorstel naar de gemeenteraad te 

komen om waar mogelijk tegemoet te komen aan bezwaren met inachtname van de cultuur-

historische waarde waarvoor bescherming was verleend;

3. Te kijken op welke wijze eigenaren van geschikte daken in Gooise Meren gestimuleerd kunnen 

worden – bijvoorbeeld door betere voorlichting – meer gebruik te  maken van landelijke 

subsidiemogelijkheden voor zon-op-dak .

2186771

M21-79 7-jul HvBNM Motie Openstaand Bestemmingsplan Bredius
 - De grondgebonden woningen in de wijk Bredius uit te werken met een vloeroppervlak (GBO) van 

maximaal 110 m2

- Te onderzoeken of het privaat dan wel publiekrechtelijk mogelijk is om ook als kettingbeding op 

te nemen dat voor de grondgebonden woningen in de wijk Bredius gaat gelden dat kopers die een 

sociale huurwoning in onze gemeente achter laten, voorrang krijgen.

2183879

M21-59 7-jul PvdA Motie Openstaand Geluidsmeting J.P. Thijssepark Naarden
1.       Geluidsmetingen te doen uitvoeren in het J.P. Thijssepark te Naarden, ter vaststelling van de 

geluidsoverlast van de A1;  

2. De kosten voor deze metingen, zoals verwoord onder punt 1, ten laste te laten komen 

van het leefbaarheidsbudget;

3. Het Buurtplatform Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven bij de metingen te betrekken;

4. Bij de verdere uitwerking van de zonnegeluidwal er voor zorg te dragen dat de aanleg 

van de zonnegeluidswal in combinatie met stil asfalt niet mag leiden tot een hogere 

geluidsbelasting bij het Thijssepark, dit aantoonbaar te maken en de raad hierover te 

informeren.

M21-71 7-jul GL/HvBNM Motie Openstaand Verkeersoplossing n.a.v. openingstijden 

Amsterdamse Poortbrug Muiden 
Een oplossing aan te dragen die ervoor zorgt dat inwoners van Muiden bij spoedgevallen de vesting 

per auto kunnen verlaten zonder aanzienlijke vertraging door open of afgesloten bruggen.

De Raad op korte termijn te informeren over het te volgen evaluatieproces en de te hanteren 

criteria vwb de monitoring van de ruimere openstelling Amsterdamse poortbrug. En daarbij de 

raad op de hoogte te houden van de bevindingen van de werkgroep ‘Monitoring ruimere 

openstelling Amsterdamsepoortbrug’.

M21-64 7-jul GL Motie Openstaand Bestemmingsplan Crailo

Verdeling sociale huurwoningen

1.       Bij invullen van het segment sociale huurwoningen in het buurtschap Crailo te sturen op een 

evenwichtige mix tussen kleinere woningen, gericht op 1- en 2-persoons huishoudens, en grotere 

woningen, gericht op gezinnen.

2. Bij de precieze invulling van deze mix de beoogde woningbouwcorporatie(s) te betrekken, 

teneinde deze goed te laten aansluiten op de vraag.

2189048

M21-67 7-jul D66 Motie Openstaand Bestemmingsplan Crailo

Controle op groen in de kavelpaspoorten
 Als aandeelhouder van de GEM-Crailo en lid van het Bestuurlijk Overleg als bedoeld in artikel 9 van

de SOK het bestuur van de GEM Crailo te verzoeken om bij de verdere detaillering van de kavels

(m.b.v. kavelpaspoorten) voldoende groen rond de bebouwing te waarborgen.

2189048

M21-68 7-jul D66 Motie Openstaand Bestemmingsplan Crailo

Beperken van schadelijke houtrook
Als aandeelhouder van de GEM-Crailo en lid van het Bestuurlijk Overleg als bedoeld in artikel 9

van de SOK in de aandeelhoudersvergadering/het bestuurlijke overleg richting het bestuur

(directeur) GEM-Crailo aan te geven dat schadelijke houtrook niet past in een gebied als Crailo en

daarom vraagt er alles aan te doen minimaal filters op schoorstenen te verplichten. 

2189048

M21-127 7-jul D66 Motie Openstaand Bestemmingsplan Crailo

Duurzame doelgroepen voor Crailo

 Ervoor zorg te dragen dat de afspraken omtrent de sociale en middeldure huurwoningen in de 

private overeenkomsten een duurzame bescherming waarborgen, en de volgende punten in deze 

private overeenkomsten op te nemen: 

- Jaarlijkse indexatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen wordt bepaald 

conform het onderstaande: 

       - De minimale aanvangshuurprijs van middeldure huurwoningen wordt jaarlijks per 1 januari 

geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, tweede lid van het Besluit huurprijzen 

woonruimte. 

       - De bedoelde maximale aanvangshuurprijs van de middeldure huurwoningen en middeldure 

huurwoningen plus wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de 

consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek met de mogelijkheid hier 1% 

stijging bij op te tellen. 

- De instandhoudingstermijn van 10 tot 25 jaar op te nemen in plaats van de 5 à 10 jaar, zoals die in 

de memo van GEM. Crailo genoemd staat. Hierbij dient door de GEM maximaal te worden gestreefd 

naar een termijn van 25 jaar waarbij er de mogelijkheid is om deze termijn verschillend in te vullen 

per deelontwikkeling of fase.

2189048

M21-128 7-jul VVD Motie Openstaand Bestemmingsplan Crailo

Onderzoek hoogte Ecowal
1.       De wens van de gemeente Laren te ondersteunen ten behoeve van de uitwerking van de 

Ecowal nader te laten bepalen wat de passende hoogte is van de Ecowal, op basis van het 

bestaande onderzoek (rapport TAUW) en nog te verrichten aanvullend onderzoek.

2. De raad te informeren over de gevolgen voor de grondexploitatie indien uit de onderzoeken zou 

blijken dat de Ecowal (deels) hoger moet worden uitgevoerd dan de nu beoogde 3.60 meter.

2189048

T21-10 15-sep Toezegging Openstaand Voteren uitvoeringskrediet voor herinrichten P1 

en herstel Muiderbos en inrichtingsplan (w.o. P2) 

Schootsvelden Zuidoost Muiden

College zegt toe bij de aanleg infrastructuur en inrichting van P1 en P2 rekening te houden dat een 

eventuele realisatie van solarports in de toekomst mogelijk wordt gemaakt.

2240579

2239408

JE

T21-11 15-sep Toezegging Openstaand Beleidsnota Buitenreclame  College zegt toe niet tot uitvoering/vergunning verlening over te gaan m.b.t. grote reclamemasten 

voordat de raad geïnformeerd is.

2247895 GH

T21-12 15-sep Toezegging Openstaand Beleidsnota Buitenreclame   Reclame op rotondes wordt als een mogelijkheid meegenomen in het beleid en zal dus nader 

onderzocht gaan worden, of dat evt verdringing (lagere opbrengst van de inkoop van andere 

reclamevormen) zal plaatsvinden.

2247895 GH

T21-13 15-sep GDP Toezegging Openstaand M21-130 Motie Informatiebehoefte bouwplan 

Driftweg Naarden

Wethouder zegt toe een thema-uur te willen organiseren over bestemmingsplanprocedures en 

rechtsgevolgen

JE

T21-14 15-sep Toezegging Openstaand Voteren krediet aankoop perceel Van 

Limburg Stirumlaan 2 te Naarden 

Het college zal de taal/spel/datum-fouten uit het raadsvoorstel halen en de nieuwe versie achteraf 

nog aan de raad sturen ter informatie (en archiveren).

2246572 NS



M21-128 15-sep PvdA Motie Openstaand M21-128 Motie Afghaanse vluchtelingen
1.       medeverantwoordelijkheid op zich te nemen om de noden van Afghaanse vluchtelingen te 

lenigen;

2. een inspanningsverplichting aan te gaan om in Gooise Meren de mogelijkheid van een 

opvanglocatie te onderzoeken met als intentie de eerste opvang van Afghaanse vluchtelingen te 

realiseren;

3. in contact te treden met het COA om vast te stellen aan welke randvoorwaarden moet worden 

voldaan om Afghaanse vluchtelingen op te kunnen vangen, zowel tijdelijk als permanent".

4. de gemeenteraad op korte termijn over intenties en mogelijkheden te rapporteren

HH

T21-15 6-okt Toezegging Openstaand Beheerplannen 2022-2025 College zegt toe nog te laten weten waar onderhoud van Mouwtje en Bilderdijkpark uit 

betaald wordt
M21-133 6-okt VVD Motie Openstaand Te overwegen alle 23 basisscholen binnen de Gemeente Gooise Meren op de hoogte te 

stellen van het bestaan van de Toolkit “Praten helpt” (die scholen beter in staat stelt 

vroegtijdig kindermishandeling, verwaarlozing, misbruik en huiselijk geweld bij kinderen 

te signaleren) en deze Toolkit, indien gewenst door scholen, op kosten van de gemeente 

aan hen ter beschikking te stellen.

2324673

M21-134 6-okt HvBNM Motie Openstaand Beheerplannen 2022-2025

1.       Een analyse op hoofdlijnen uit te voeren van minimaal onderstaande onderwerpen:

- Mogelijkheden tot areaalverkleining bij Groen (exclusief de Hoofdgroenstructuur) en accelaratie 

areaalverkleining bij  Gebouwen;

- Optimale inzet uitvoerend personeel;

- Correctief of preventief onderhoud per assetgroep of –cluster;

- Frequentie van inspecties variëren per assetgroep of -cluster (bijv kritische vs niet kritische 

assetgroepen)

- Sturen op beeldkwaliteit vs vooraf gepland onderhoud;

- Mogelijkheden voor uitvoeren van groenonderhoud door inwoners, verenigingen etc.;

- Herziening Groen met het oog op biodiversiteit (minder maaien);

2. De balans tussen efficiëntie en kwaliteit bij deze analyse als afwegingskader aan te houden;

3. De raad voor de Perspectiefnota van 2022 te informeren over de uitkomst van deze analyses, 

teneinde tot een onderbouwde keuze te kunnen komen om de beheerplannen verder te 

optimaliseren.

2194485

T21-16 6-okt Toezegging Openstaand LIS brieven De raad ontvangt graag een afschrift van de beantwoording van twee brieven: 

7338 Zaaksysteem.nl:  Landelijke Studentenvakbond - Studietoeslag studenten met een 

functiebeperking 

2316615 Mozard: Coffeeshopbond - Aandacht voor het Manifest Ondermijnende 

Criminaliteit
T21-17 27-okt Toezegging Openstaand Programmabegroting 2022-2025

College zal in Q1 van 2022 de raad informeren (thema-uur) over resultaten 

dienstverleningsonderzoek en daarin meenemen hoe er wordt gestuurd op de kwaliteit 

van de beantwoording van vragen van inwoners/bedrijven.  (Programma 1)

T21-18 27-okt Toezegging Openstaand Programmabegroting 2022-2025
Burgemeester zegt toe in 2022 vroegtijdig te beginnen (voorjaar) met voorbereidingen 

jaarwisseling 2022/2023 (ook in regionaal verband). (Programma 2)

T21-19 27-okt Toezegging Openstaand Programmabegroting 2022-2025 Burgemeester zal mogelijkheid tot wijkboa’s meenemen. (Programma 2) 
T21-20 27-okt Toezegging Openstaand Programmabegroting 2022-2025 College zal de suggestie m.b.t. combineren lantarenpalen/laadpalen inbrengen bij de 

MRA-E. (Programma 3)
T21-21 27-okt Toezegging Openstaand Programmabegroting 2022-2025 College zal overzicht maken en aan de raad verstrekken van projecten die vooralsnog 

niet begroot zijn maar waar wel afspraken over zijn gemaakt of die wel begroot zijn 

geweest maar nu om moverende redenen dat niet meer zijn. (Programma 9 / Financiën 

algemeen)
M21-146 3-nov VVD Motie Openstaand Voortgangsverslag 2021-2 In het Voortgangsverslag behalve de incidentele afwijkingen van de Begroting ook de structurele 

afwijkingen op te blijven nemen en in de nieuwe Begroting de structurele afwijkingen uit de 

Voortgangsverslagen tov de vorige Begroting expliciet te benoemen.
M21-137 3-nov CDA Motie Openstaand Programmabegroting 2022-2025 Dat op korte termijn in de raadzaal van de gemeente Gooise Meren de nationale vlag zichtbaar 

wordt gemaakt op een prominente plaats. 

Een voorstel daartoe, met daarin onder meer een visuele verbeelding, ter keuze voor te leggen aan 

het Presidium.

De kosten te dekken uit  het budget bedrijfsvoering gemeentehuis.
M21-138 3-nov CDA Motie Openstaand Programmabegroting 2022-2025 Zorg te dragen dat de reactiesnelheid op ingekomen meldingen en aanvragen 

(omgevings)vergunningen. vanuit onze bewoners en ondernemers wordt 

verhoogd en dat tevens dat de kwaliteit van de reactie of beantwoording 

inhoudelijk wordt verbeterd.

De raad binnen 3 maanden te informeren over op welke wijze het college de 

reactiesnelheid en de kwalitatieve afhandeling kan verbeteren en hierbij tevens 

aan te geven op welke termijn een verbetering van deze dienstverlening te 

verwachten valt. 
M21-141 3-nov PvdA Motie Openstaand Programmabegroting 2022-2025

Te onderzoeken of Gooise Meren in navolging van de gemeente Arnhem bij nieuw te bouwen 

wijken e/o grootschalige wijkontwikkeling een combinatieslag kan maken door de aan te leggen 

lantaarnpalen te voorzien van auto-laadpaalpunten, of andere nieuwe technologische innovaties.

M21-142 3-nov HvBNM Motie Openstaand Programmabegroting 2022-2025  In 2022 eenmalig €75.000 te besteden voor het veilig inrichten van oversteekplaatsen voor 

langzaam verkeer, met name op schoolroutes
M21-143 3-nov HvBNM Motie Openstaand Programmabegroting 2022-2025

 In de volgende begroting (2023) opnieuw budget op te nemen om de toegezegde revitalisering van 

Tuindorp Keverdijk ook daadwerkelijk binnen de volgende begrotingsperiode uit te kunnen voeren



M21-135 24-nov VVD Motie Openstaand Aanbevelingen rekenkamercommissie 

onderzoeksrapport rapport ‘Buurt- en burger-

participatie in Gooise Meren

1. De Visie Burgerparticipatie op basis van de ervaringen in de afgelopen vijf jaar - in samenwerking 

met een deel van de raad - te evalueren en daarvan ook onderdeel te laten zijn mogelijke 

alternatieven voor het paraplubegrip ‘burgerparticipatie’

2. Op basis van de evaluatie - in samenwerking met een deel van de raad - te beoordelen of de visie 

Burgerparticipatie moet worden herzien.

3. Een thema-uur te houden over de uitkomsten van de evaluatie en de beoordeling van het college 

of de visie moet worden herzien, alvorens een eventuele herziene visie aan de raad ter 

besluitvorming wordt voorgelegd.

M21-161 24-nov VVD Motie Openstaand Stopzetting PMD inzameling Bij het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen op een besluit tot 

stopzetting van de aparte PMD inzameling per 1 juli 2023.
T21-22 24-nov Toezegging Openstaand LIS brieven

De raad ontvangt graag een afschrift van de beantwoording van de brieven:

2341727 Onvrede en frustratie over onmogelijkheden huidige parkeerverordening

2341762 Jeugdzorg Nederland – Arbeidsmarktproblematiek voor de jeugdzorg

T21-23 15-dec Toezegging Openstaand Zienswijze uittreding provincie Noord-Holland uit 

GNR De wethouder heeft toegezegd 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.

2333555 BB

T21-24 15-dec Toezegging Openstaand M21-167 Motie Veiligheid en toegankelijkheid 

herstelde vestingwallen Muiden
De motie wordt na het debat  ingetrokken na de toezegging van het college dat in de lijn 

van de motie zal worden gehandeld. 
M21-163 15-dec VVD Motie Openstaand Motie gewijzigde termijn landelijk borstonderzoek

1.  Er bij de nieuwe  staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij de 

maatregel in de toelichting onder 1 intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaren 

termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. Daarnaast dringen wij erop aan alle preventieve 

onderzoeken zo snel als mogelijk weer op peil worden gebracht. 

2. Deze motie bij VNG en de leden van de Tweede Kamer, op advies van de Gezondheidsraad, 

bekend te maken.

2360135

M21-162 15-dec HvBNM Motie Openstaand Eindverantwoordelijkheid beleid GAD bij raden          Onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheid en wenselijkheid om bij de herziening van 

de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek een voorstel in te brengen, teneinde de 

eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de verordenende bevoegdheid ten aanzien van de 

afvalverwijdering, bij de gemeenteraden te beleggen

• Onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheid en wenselijkheid om bij de herziening van de 

gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek een voorstel in te brengen, teneinde de 

eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de verordenende bevoegdheid ten aanzien van de 

afvalverwijdering, bij de gemeenteraden te beleggen 

2360139

T21-25 15-dec Toezegging Openstaand LIS brieven 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. 

2354369

2354425

M22-03 26-jan VVD Motie Openstaand Verstedelijkingsconcept MRA Via de vertegenwoordigende posities in de Regio Gooi en Vechtstreek en de MRA 

alsmede vanuit de gemeente zelf aan te dringen om voor de flessenhals van de A1 ook 

concreet in de fasering (de planning) van het Verstedelijkingsconcept 2050  een 

oplossing op te nemen. 

2344821 AL

M21-165 26-jan GDP Motie Openstaand Invoering Burgerinitiatief/Burgeragendering Het instrument Burgerinitiatief/burgeragendering als onderdeel in de participatieverordening op te 

nemen, die thans door het college wordt voorbereid en waarvoor besluitvorming door de raad 

gepland staat in Q2 van 2022.

51773 GH

T21-26 26-jan Toezegging Openstaand Beleidsplan uitvoering nieuwe Wet 

inburgering 2022

Het college zegt toe de deelname aan VVE bij inburgering te monitoren en actief met de raad te 

delen. 

2345499 GH

M22-10 16-feb D66 Motie Openstaand Openbaar onderwijs te Muiden Het gesprek aan te gaan met beide stichtingen om te onderzoeken wat er nodig is voor een 

succesvolle samenwerking met als doelstelling te waarborgen dat het openbaar onderwijs 

behouden blijft in de kern Muiden. 

59885
GH

T22-01 16-feb Toezegging Openstaand LIS brieven De raad ontvangt graag een afschrift van de antwoordbrieven aan:

2371185 Waldengroep - Aanbevelingen Hocrasterrein

2373163 Inwoners - Toezegging invoeren parkeervergunning Iepenlaan niet nagekomen

2379168 Stichting Behoud Bussums Erfgoed - Samenstelling CRK&E

2371185

2373163

2379168

M22-32 9-mrt GL Motie Openstaand Bosparkeren Oud Valkeveen    Voor over te gaan tot gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid zoals gesteld in artikel 14.3, 

hernieuwd onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, teneinde te voldoen aan de 

gestelde eisen in artikel 14.3, in het bijzonder die onder e, f en h.

• In tegenstelling tot het onderzoek van Ecogroen, zelf als gemeente als opdrachtgever van dit 

onderzoek te fungeren.

• De raad vooraf te informeren over het onderzoek en de onderzoeksvraag.

• Bij het onderzoek gebruik te (laten) maken van de kennis en informatie van Stichting 

Dassenwerkgroep Utrecht &`t Gooi.

• De raad over de uitkomst van dit onderzoek te informeren, voordat gebruik gemaakt wordt van 

de genoemde wijzigingsbevoegdheid.
M22-34 9-mrt VVD Motie Openstaand Sturen op omvang Speelpark Oud Valkeveen In het komende jaar van de nieuwe gemeenteraadsperiode te onderzoeken of er beleid ontwikkeld 

kan worden om meer grip te krijgen op de omvang – zoals aantal bezoekers - en impact van het 

speelpark Oud-Valkeveen.
M22-11 9-mrt VVD Motie Openstaand Veiligheid provinciale wegen

In Regio-verband bij het provinciebestuur van Noord-Holland aandacht te vragen voor de aanpak 

van de top 10 gevaarlijke punten in het provinciale wegennet en hen verzoeken om het 

Regiobestuur over de aanpak en planning voor wat betreft de Gooi en Vechtstreek te informeren.



M22-12 9-mrt Raadsbreed Motie Openstaand Opvang, hulp en ondersteuning Oekraïense 

vluchtelingen in Gooise Meren
- Het daarvoor benodigde extra budget beschikbaar te stellen voor Versa Welzijn, 

Vluchtelingenwerk Nederland (afdeling Gooi), lokale vrijwilligersorganisaties en 

bewonersinitiatieven die bijdragen aan een zachte landing voor de Oekraïense vluchtelingen in 

onze gemeente, en zich hierin gesteund weet door de raad;

- Zo nodig ook extra budget vrij te maken voor ambtelijke ondersteuning in verband met opvang, 

uitvoering van opvang en begeleiding van de vluchtelingen;

- De coördinatie op zich  te nemen, en alle mogelijke medewerking te verlenen, om ervoor te 

zorgen dat de aangeboden opvangplekken (particulier dan wel (door de gemeente) georganiseerd) 

en de vraag in Gooise Meren elkaar weet te vinden;

- Het benodigd budget te financieren door dit incidenteel vanuit de Algemene Reserve te dekken.

M22-31 9-mrt Raadsbreed Motie Openstaand Vrijheid van meningsuiting Discussie en besluitvorming in raadsvergaderingen, op politieke avonden en andere plaatsen waar 

politieke discussies worden gevoerd zouden moeten plaatsvinden zonder dat deelnemers zich 

persoonlijk aangesproken of geïntimideerd voelen. Het uiten van beschuldigingen met betrekking 

tot de integriteit van personen of bedrijven past daar niet bij, het dreigen met juridische stappen 

tegen privépersonen ook niet.

Wij betreuren dat dit wel door deelnemers aan de discussies wordt ervaren en hopen dat zij zich 

hierdoor niet laten weerhouden van hun democratische rechten gebruik te maken.
T22-02 9-mrt Toezegging Openstaand LIS brieven De raad vraagt een afschrift van de beantwoording van brief:

2381227 Stichting Vrienden van het Gooi - Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Naarderheem

2383741 SNLG - WOB verzoek beoordeling en advisering omgevingsvergunning Driftweg

2382869 SNLG - Verlening omgevingsvergunning appartementencomplex Driftweg

64692 SNLG - Vragen Bestemmingsplan Oud Valkeveen

2381227

2383741

2382869

64692

T22-03 20-apr Toezegging Openstaand PvE, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en 

beschikbaar stellen krediet

Het college zegt toe dat de aanbesteding niet zal plaatsvinden voordat het DO aan de raad is 

voorgelegd. 

43858

T22-04 20-apr Toezegging Openstaand Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied Het 

Mouwtje en Bilderdijkpark 
College zegt toe dat de hengelsportvereniging wordt betrokken bij de verdere uitwerking. 

52731


