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1. 
 
 
 

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur) 

 Welkom bij de raadsvergadering via de digitale weg van woensdag 30 juni 2021.  

 Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Portengen, mw. van der Ham en 

dhr. Balzar; dhr. van der Schaaf komt later (Vanaf ronde 3 aanwezig). 

 De voorzitter constateert dat de overige 27 raadsleden vanaf het begin aanwezig zijn. 

 Vanavond is de meningsvormende raadvergadering over de Perspectiefnota. Daarvoor 

is een behandelschema opgesteld aan de hand van door raadsleden aangedragen 

prioriteiten. De voorzitter stelt voor dat schema te hanteren als leidraad voor 

vanavond.  

 Motie 21-97  Bodycams met opname (VVD) is door de indiener ingetrokken. 

 Amendement 21-86 is ingetrokken door de indiener bij een wijziging van Amendement 

21-83 (m.n. overweging 6). 

 Amendement 21-102 wordt door de indiener aangehouden.  

 CDA wil graag een prioriteit toevoegen bij ronde6; kengetallen. 

De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

2. 
 

Meningsvormende raad 
 

a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TZ 

Perspectiefnota 2022-2025 
 
De Perspectiefnota wordt besproken aan de hand van het behandelschema; zie bijlage. 
Daarop staan ook de ingediende moties en amendementen vermeld.  
 
• Amendement 21-89 Beheerplannen aan de raad voorleggen (VVD) wordt ingetrokken.  
• Amendement 21-109 Beheerplannen beeldkwaliteit vestingen en centrum Bussum 

(CDA) wordt aangehouden. 
• Motie 21-112 Uitvoering Beheerplannen en verkeersveiligheid (CDA) wordt 

aangehouden. 
 
Het college doet de volgende toezeggingen: 

 Als er rijksmiddelen komen die de € 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. 

De besluitvorming vindt plaats op woensdag 7 juli aanstaande.  
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3. 
  

Sluiting 0.25 uur.  
 

Bijlage: behandelschema Perspectiefnota.  
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Behandelschema 

Meningsvormende raad Perspectiefnota 2022-2025 
met richttijden 

19.00 uur Opening 

19.05 uur Perspectiefnota 2022-2025 

19.05 uur  Ronde 1 – Inleiding en Financieel beeld paragraaf 2.1 en 2.2; De drie O’s 

(onvermijdelijk, onvoorzienbaar, onuitstelbaar) ; Pagina’s 5-10 

 Amendement 21-82 Verrekenen OOO budget Energietransitie (Hart voor BNM) 

 Prioriteit: Energietransitie (Groep VDS) 

 Amendement 21-111 Invoeren inkomensafhankelijke bijdrage huishoudelijke 
hulp (CDA) 

 Motie 21-107 Participatiekosten bij projecten (GroenLinks) 

 Motie 21-113 Inwonerspeiling voorzieningen en bezuinigingen (CDA) 

 Motie 21-117 Vragen van de raad voor inwonerspanel Gooise Meren (D66) 

 Amendement 21-89 Beheerplannen aan de raad voorleggen (VVD) 

 Amendement 21-109 Beheerplannen beeldkwaliteit vestingen en centrum 
Bussum (CDA) 

 Motie 21-112 Uitvoering Beheerplannen en verkeersveiligheid (CDA) 

 Prioriteit; Financieel beeld 2022-2025 (PvdA) 

 Prioriteit; Algemeen beeld PN, duurzaam financieel beleid, (gebrek aan) 
ambities, ontwikkeling ratio’s etc. (GDP) 

 Prioriteit; Financieel beeld: de Drie O's / de 8 principe verdeling (Groep VDS) 

 Prioriteit; Inrichting PN in relatie tot inrichting P&C (VVD) 

 Prioriteit; Burgerparticipatie/groeiend wantrouwen onder inwoners en 
juridisering (GDP) 

 Prioriteit; Buurtsportcoaches (Groep VDS) 

 Prioriteit; Lunet/Naarderheem (Groep VDS) 

 Prioriteit; Verkoop eigen panden (Groep VDS) 

 Prioriteit: Woningbouw; meer aandacht voor het middensegment (D66) 

  Prioriteit: Woonlasten v/s voorzieningenniveau (D66) 
 

20.05 uur Ronde 2: richtinggevende principes 1 en 2; principe 1 is Heroverwegen ambities en 
beleid; principe 2 is meer samenwerken en/of uitbesteden als dat beter is.           

  Pagina’s 10-12 en 18-26  
 

 Amendement 21-83 Behoud huidige omvang en frequentie gemeentepagina’s 
in plaatselijke kranten (CDA) 

 Amendement 21-86 Gemeentelijke informatie en belang lokale journalistiek 
(VVD) 

 Amendement 21-92 Eenzaamheid is voortaan geen indicatiegrond voor 
maatwerk (VVD) 

 Prioriteit: Eenzaamheid in Gooise Meren (D66) 
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 Amendement 21-101 Geen uitbreiding buitenreclame en adoptie rotondes 
(GDP) 

 Prioriteit; Adoptie rotondes (Groep VDS) 

 Amendement 21-102 Schrappen harmonisatie Reclamebelasting (GDP) 

 Amendement 21-116 Invoeren kleinschalige buitenreclame (D66) 

 Amendement 21-106 Minimabeleid bijzondere bijstand (GroenLinks) 

 Motie 21-99 Voorkomen digitale criminaliteit (VVD) 

 Motie 21-103 Niet vooruit lopen op bezuinigingen verbonden partijen (GDP) 

 Motie 21-104 Niet vooruit lopen op ontwikkeling Hocras terrein (GDP) 

 Prioriteit: Integraal huisvestingsplan voor gezonde schoolgebouwen (D66) 
   

21.05 uur Ronde 3: par. 2.3 richtinggevende principes 3,4,5 en 6 Dat betreft benchmarks, 
weloverwogen subsidiebeleid, draagkrachtbeginsel en kostendekkendheid tarieven 
en diensten. 

  Pagina’s 12-14 en 27-31  
 

 Amendement 21-87 Schrappen Richtinggevend principe zwaarste schouders en 
lasten (VVD) 

 Amendement 21-88 Schrappen Tarievenverhoging begraafrechten en 
marktgelden (VVD) 

 Amendement 21-96 Schrappen verdere verhoging afvalstoffenheffing (VVD) 

 Prioriteit; Parkeertarieven /Afval / GAD (Groep VDS) 

 Amendement 21-110 Instellen subsidieplafond (CDA) 

 Prioriteit; Doorrekening subsidieplafond in PN (GDP) 

 Amendement 21-121 Verhogen OZB (PvdA) 

 Motie 21-124 Korting op uitkering uit Gemeentefonds dekken zoals bedoeld 
(ChristenUnie) 

 Prioriteit; Toeristen belasting / OZB (Groep VDS) 
 

22.05 uur Ronde 4: par 2.3 richtinggevende principes 7 en 8. Dat betreft de begrotingsscan en 

efficiency. 

Pagina’s 14 en 32-39. 

 Amendement 21-81 Schrappen tekst verlagen opleidingsbudget (D66) 

 Amendement 21-85 Schrappen Halvering budget Rekenkamercie (VVD) 

 Prioriteit; budget Rekenkamercie (GDP en Groep VDS) 

 Amendement 21-93 Bezuinigingen straatmeubilair (Hart voor BNM) 

 Amendement 21-100 Wethoudersformatie verkleinen per raadsperiode 2022-
2026 (GDP) 

 Amendement 21-105 Minimabeleid automatiseren (GroenLinks) 

 Motie 21-91 Herzien (aanpak) actieplan Leefbaarheid (VVD) 

 Prioriteit; Leefbaarheid (Groep VDS) 

 Motie 21-94 Capaciteit als uitgangspunt bij begroten projecten (Hart voor BNM) 

 Motie 21-114 Verwijderen straatmeubilair en verkeersborden (CDA) 

 Prioriteit; Hybride werken / Europa / SSD (Groep VDS) 

 Prioriteit; Burgerparticipatie & doe-democratie (D66) 
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22.50 uur Ronde 5: par. 2.4 Ambities zonder dekking  

Pagina’s 15 en 40-45 

 Motie 21-90 Ambities zonder dekking biodiversiteit (VVD) 

 Motie 21-115 Inzet op biodiversiteit (GroenLinks) 

 Prioriteit; Biodiversiteit (Groep VDS) 

 Motie 21-95 Stemhulp (Hart voor BNM) 

 Motie 21-98 Regionaal BIBOB-team (VVD) 

 Motie 21-108 Personele ruimte vergroten (GroenLinks) 

 Motie 21-122 Geluidsbelastingkaarten opstellen (GroenLinks) 
 

23.30 uur Ronde 6: Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen par. 3.1 en 3.2 

 Prioriteit; Ontwikkeling weerstandsvermogen kengetallen: 2024 op 6 (Groep 
VDS) 

 

23.35 uur Sluiting 


