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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur)  

 De voorzitter heet iedereen welkom bij de raadsvergadering van 9 maart 2022.  

 Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. Potjer, mw. Van der Ham, mw. Timmerman, 
mw. Sweerts en dhr. Van der Schaaf; mw. Hermsen zal later komen. De voorzitter constateert 
dat de overige 25 raadsleden aanwezig zijn.  Mw. Hermsen komt tijdens debat onder 3.a. 
binnen (21:50 u). Mw. van der Ham komt in de schorsing (22:55 u) voor de besluitvorming 
binnen.  

 Er is een motie ingediend bij hamerstuk onder 6a. over Verdere opsporing en ruiming van 

mogelijke explosieven. De motie wordt meningsvormend besproken onder 3.c. 

 Er zijn twee moties Vreemd aan de orde van de dag ingediend.   

M22-12 Motie PvdA Opvang, hulp en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen in Gooise Meren 

Deze motie wordt toegevoegd aan de meningsvormende raad als agendapunt 3d. 

M22-31 Motie van treurnis van de gezamenlijke fractievoorzitters van de raad Gooise Meren. 

Deze motie wordt toegevoegd aan de meningsvormende raad als agendapunt 3e. 

 Op verzoek van een aantal raadsleden wordt de behandeling van de agendapunten 3a en 3b 

omgedraaid.  

De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

2. 
 

Vragenhalfuur 

 Twee series vragen worden mondeling beantwoord  
o Voormalig AZC Crailo inzetten voor opvang Oekraïense vluchtelingen (GDP) 
o Mensen in de kou (GroenLinks) 
 

 3. Meningsvormende raad 
 

b. Ambitiedocument Herontwikkeling Verlosserkerk Bussum (2341651) 
Er zijn veertien amendementen ingediend: 

o A22-15 Aantal woonlagen  
o A22-16 Architectuur 
o  A22-17 Duurzaamheid  
o A22-18 Eisen bouwvlak met woningen  
o A22-19 Functie kerkzaal  
o A22-20 Laten vervallen ambitietekening 
o A22-21 Onjuistheden en spelling  
o A22-22 Oppervlakte woningen  
o A22-23 Parkeren  
o A22-24 Participatie  
o A22-25 Toevoegingen Waardestellend Onderzoek Het Oversticht  
o A22-26 Verdeling woningen conform Woonvisie  
o A22-27 Voorbehoud  
o A22-28 Wonen met zorg 

 
1 amendement wordt na debat gewijzigd m.b.t. gebruiksoppervlakte (nr. A22-26). 
Besloten wordt om het voorstel met de amendementen vanavond ook in stemming te brengen.  
 

a. 
 
 

Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019 (49784) 
 
M22-13 Motie VVD - Uitstel besluitvorming herstelbesluit bestemmingsplan Oud Valkeveen Naarden 
wordt ingetrokken.  
o A22-29 Amendement openingstijden speelpark; dit amendement wordt voorafgaand aan de 

stemmingen gewijzigd t.a.v. winteropenstelling.  
o A22-30 Amendement parkeren speelpark 
o A22-33 Amendement horeca speelpark 
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o M22-32 Motie GroenLinks - Bosparkeren Oud Valkeveen 
o M22-34 Motie– Sturen op omvang speelpark Oud Valkeveen 
 

c. M22-14 Motie GDP - Verdere opsporing en ruiming van mogelijke explosieven in 
vestinggrachten Naarden 
 

d. M22-12 Motie PvdA Opvang, hulp en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen in Gooise Meren 

e. M22-31 Motie van treurnis - Gezamenlijke fractievoorzitters van de raad Gooise Meren 
 

4. Schorsing  
 

5. Besluitvormende raad 
27 raadsleden zijn aanwezig. 

 
a. Herstelbesluit bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019 (49784) 

o A22-29 Amendement openingstijden speelpark 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-30 Amendement parkeren speelpark 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o Raadsvoorstel zelf: 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
o M22-32 Motie GroenLinks - Bosparkeren Oud Valkeveen 
De motie wordt aangenomen. (24-3; CDA stemt tegen) 
o M22-34 Motie– Sturen op omvang speelpark Oud Valkeveen 
De motie wordt aangenomen.  (24-3; PvdA stemt tegen) 
 

b. Nota van Uitgangspunten Van der Helstpark (43489) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

c. Transitievisie Warmte (54733) 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

d. M22-09 Motie D66 – Verslaglegging participatietrajecten 
De motie wordt door de indiener aangehouden. .  
 

e. M22-11 Motie VVD – Veiligheid provinciale wegen 
De motie wordt aangenomen. (23-4; PvdA en ChristenUnie stemmen tegen) 
 

f. Ambitiedocument Herontwikkeling Verlosserkerk Bussum (2341651) 
o  
o A22-15 Amendement - Aantal woonlagen 
Het amendement wordt aangenomen. (26-1; ChristenUnie stemt tegen) 
o A22-16 Amendement – Architectuur 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-17 Amendement – Duurzaamheid 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-18 Amendement - Eisen bouwvlak met woningen 
Het amendement wordt aangenomen. (26-1; ChristenUnie stemt tegen) 
o A22-19 Amendement - Functie kerkzaal 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-20 Amendement - Laten vervallen ambitietekening 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-21 Amendement - Onjuistheden en spelling in Ambitiedocument 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
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o A22-22 Amendement - Oppervlakte woningen 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-23 Amendement – Parkeren 
Het amendement wordt aangenomen. (26-1; ChristenUnie stemt tegen) 
o A22-24 Amendement – Participatie 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-25 Amendement - Toevoegingen Waardestellend Onderzoek Het Oversticht 
Het amendement wordt aangenomen. (26-1; ChristenUnie stemt tegen) 
o A22-26 Amendement - Verdeling woningen conform Woonvisie 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-27 Amendement – Voorbehoud 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o A22-28 Amendement - Wonen met zorg 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
o Raadsvoorstel zelf  

2. Het voorstel wordt aangenomen (incl. aangenomen amendementen) (26-1; ChristenUnie stemt tegen) 
 

g. M22-12 Motie PvdA Opvang, hulp en ondersteuning Oekraïense vluchtelingen in Gooise Meren 
De motie wordt unaniem aangenomen.  
 

h. M22-31 Motie van Treurnis – Vrijheid van meningsuiting  
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
 

6. Hamerstukken 
 

a. Aanvraag bijdrage uit gemeentefonds in kosten opsporing en ruiming niet gesprongen 
explosieven Vestinggracht Naarden (59908) 
 
o Raadsvoorstel zelf 
Het voorstel is unaniem aangenomen.  
o Motie M22-14 Motie GDP - Verdere opsporing en ruiming van mogelijke explosieven in 

vestinggrachten Naarden 
De motie wordt door de indiener aangehouden..  
 

b. Voorstel tot uitreiking van een zilveren legpenning 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

7. 
 
 
 
TZ 

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken 
De besluitenlijst van 16 februari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld 
Besloten wordt om de afhandeling van het Wob-verzoek in handen van het college te stellen.  
Gevraagd wordt om een afschrift van de beantwoording van de brieven van SNLG en Vrienden van 
‘t Gooi. 
 

8. 
  

Sluiting 
23:38 uur. 
 

 


