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1. 
 
 
 

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur)  
De voorzitter heet iedereen welkom bij de raadsvergadering van 12 oktober 2022. 
 

Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. Sweerts. dhr. Bellaart en mw. Millin. 
 

a. Beëdiging raadslid i.v.m. ziekteverlof 
De raad benoemt in de commissie voor onderzoek geloofsbrieven de raadsleden Mw. van 
Roden, mw. Wiss en dhr. Wyers. Aan mevrouw Sweerts wordt op haar verzoek ziekteverlof 
verleend, zij wordt als raadslid opgevolgd door mevrouw Van Harmelen. Mw. Wiss geeft 
aan dat de commissie onderzoek geloofsbrieven de geloofsbrief van mw. Van Harmelen in 
orde heeft bevonden en adviseert haar toe te laten als lid van de raad. De raad besluit 
aldus. Mw. Van Harmelen legt de verklaring en belofte af.  
 

b. Vaststelling van de agenda.  
 

 Bij het besluitvormende punt ESco is een motie ingediend. De motie wordt 
meningsvormend geagendeerd bij 3c.  

 Er zijn twee moties vreemd aan de orde ingediend door het CDA. Deze worden 
toegevoegd aan de meningsvormende raad als agendapunt 3d. 

 De motie M22-61 over Winkeltijden die besluitvormend staat, is gewijzigd. Deze wordt 
kort meningsvormend behandeld onder 3e. 

 PvdA vraagt om debat over de actuele politieke situatie in Gooise Meren, n.a.v. de 
fusie van Hart/GDP. Dit wordt geagendeerd aan het begin van de meningsvormende 
raad. 

 VVD vraagt om 5d, de benoeming leden CRK&E meningsvormend te behandelen; dit 
wordt agendapunt 3f.  
 

De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

2. 
 

Vragenhalfuur 
De volgende vragen worden mondeling beantwoord:  
 
1. CDA – Uitvoering motie Naarderbos 
2. PLEK – MRA initiatief GasTerug 
 

 3. Meningsvormende raad 

 Debat over de actuele politieke situatie in Gooise Meren, n.a.v. de fusie van GDP/Hart 
 

a. Weigeren vaststelling bestemmingsplan Koningslaan-Koningin Emmalaan (167580) 
 
o A22-65 Amendement VVD Motivering weigering wijziging bestemmingsplan 

Emmalaan-Koningslaan 
 
Het voorstel zal een volgende vergadering besluitvormend geagendeerd worden. 
 

b. 
 
 

Paraplubestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid (90525) 
 
De wethouder zal nog enkele vragen schriftelijk beantwoorden.  
Het voorstel zal een volgende vergadering besluitvormend geagendeerd worden. 
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c. Motie M22-66 Motie VVD Taakstellend ESCo budget 
 
De  motie komt vanavond in stemming samen met het raadsvoorstel.  
 

d. M22-63 Motie Europese vlag in Raadzaal (CDA) 
M22-64 Motie Nederlandse en Europese vlag op voorplein gemeentehuis (CDA) 
 

De  moties zullen een volgende vergadering besluitvormend geagendeerd worden. 
 

e.  M22-61 Motie - Winkeltijden op zondag (langer open) (VVD) 
 
De motie staat vanavond voor besluitvorming geagendeerd. 
 

f. Voordracht tot benoemen drie leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & 
Erfgoed (CRK&E) (147327) 
Op voorstel van de VVD wordt het van de agenda afgehaald en zal de VVD voor de 
volgende vergadering een amendement voorbereiden mbt de benoemingstermijn.  
 

4. Schorsing  
 

5. Besluitvormende raad 
 

a. M22-66 Motie VVD Taakstellend ESCo budget (VVD) 
Duurzaamheidsinvesteringen ESCo project (114149) 

 
o Raadsvoorstel: Het voorstel is unaniem aangenomen.  

o M22-66 Motie VVD Taakstellend ESCo budget – wordt door indiener ingetrokken.  
 

b. Motie M22-61 VVD - Winkeltijden op zondag (langer open) 
De motie is aangenomen (21-8) 
 

c. Nota Bovenwijkse voorzieningen (194241) 
Het voorstel is unaniem aangenomen.  
 

d. Voordracht tot benoemen drie leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & 
Erfgoed (CRK&E) (147327) 
Dit voorstel is aangehouden (zie 3f). 
  

6. 
 
a. 
b. 
 

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken 
 
De besluitenlijst van 21 september 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld. 
 

7. 
  

Sluiting 
 22:38 uur. 
 

Bijlage: stemuitslagen 
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Motie M22-61 VVD Winkeltijden op zondag (langer open) 

 
Uitslag 

   Voor 21 
   Tegen 8 
   Het voorstel is Aangenomen 
   

     GDP/Hart 
  

VVD 
 Jelmer Kruijt   

 
Jens Duyts   

Marieke le Noble-Visser   
 

Hugo Bellaart afwezig 

Vera van Etten   
 

Ilse Millin afwezig 

Frank Wyers   
 

Marjolein Groot Koerkamp   

Erik Pieter Vlaanderen   
 

Oscar Rijcken-Voigt   

Floor Elderman   
 

Mark Marshall   

Claudia Weemhoff   
 

GroenLinks 
 Andreas van der Schaaf   

 
Freek Vos   

Peter Schröder   
 

Petra Vonk   

Jan van Gilse   
 

Helena Blüm   

Richard de Rooy   
 

CDA 
 D66 

  

Bas Veerman   

Niek Hermsen   
 

Marion van Roden   

Theo Fambach   
 

PvdA 
 Monique IJsselstijn   

 
Rolien Bekkema   

Maarten Balzar   
 

Marije Wiss   

Willem de Jonge   
 

PLEK 
 Laura van Harmelen   

 
Max de Goede   

 


