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Aanwezig namens  
raadsfractie 

Luijten (VVD) 
Bruins (D66)  
Eijpe (CDA)  
Wiss (PvdA) 
Portengen (GL)  
Munneke-Smeets (HvB)  
Kwekkeboom (GOP)  
Geen vertegenwoordiging van 50PLUS 

Meesprekers Barbara Goos (politie) 
Frank vd Meer (brandweer) 

Aanwezig namens 
college 

Van Vliet 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van der Heijden 
Lowijs 

Voorzitter Kruijt 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items Er worden diverse korte verduidelijkende vragen gesteld en beantwoord. 
Daarnaast wordt over onderstaande onderwerpen iets uitvoeriger gesproken: 
 
De burgemeester geeft aan dat in verband met de fusie de raad bij de 
totstandkoming van dit stuk niet erg betrokken is geweest, maar dat dat voor 
het Jaarwerkplan 2017 nadrukkelijk wel de bedoeling is. De partijen zijn hier 
blij mee. Voor het kiezen van de speerpunten is gekeken naar welke trends de 
goede kant op gaan en daardoor iets minder aandacht kunnen krijgen en over 
welke trends de gemeente zich zorgen maakt. Jeugdoverlast wordt niet alleen 
opgepakt vanuit veiligheid, maar ook vanuit jeugdbeleid en wordt steeds meer 
toegespitst op individuele personen in plaats van algemene besprekingen en 
voorlichtingen. 
 
Er wordt gevraagd of er niet meer gedaan moet worden tegen het gebruik van 
onjuiste middelen op frisfeesten. 
Antw.: De politie is niet op de hoogte van het gebruik, maar zal hier beter op 
letten. 
 
Er wordt gevraagd of er ook oog is voor onveiligheid op wandelroutes (door 
obstakels bijvoorbeeld). 
Antw.: De burgemeester zegt toe een schouw te gaan houden. 
 
Er zijn vragen over aangiftebereidheid. De politie geeft aan dat deze  lastig te 
meten is. Enerzijds is het makkelijker om aangifte te doen via internet, 
anderzijds is niet iedereen goed thuis op het internet. Er wordt de komende 
jaren meer ingezet op wijkagenten. Iedere 5000 inwoners krijgen een eigen 
wijkagent die ook echt 80% van zijn tijd in de wijk is. Het college is het ermee 



 

eens dat aangiftebereidheid samen hangt met het oplossingspercentage van 
aangegeven incidenten. 
 
Alcohol-/drugsmisbruik op scholen is geen taak meer van de gemeente, wel is 
er natuurlijk overleg tussen scholen en gemeente en komt de wijkagent 
desgevraagd op scholen voorlichting geven. 
 
Er wordt aangegeven dat Tergooi een goed project heeft op het gebied van 
alcoholmisbruik onder jongeren. Wordt hier ook mee samengewerkt? 
Antw.: het college gaat dit oppakken. 

Toezeggingen college Stukken waarna verwezen wordt toevoegen als bijlagen in plaats van deze 
raadsleden zelf laten googelen, bijvoorbeeld Convenant VPT. 
 
Schouw houden naar obstakels op wandelroutes. 
 
Consequent Muiderberg als aparte kern benoemen in de stukken. 
 
Extra aandacht besteden aan mogelijk gebruik van verkeerde middelen op 
frisfeesten. 
 
Project Tergooi Alcoholmisbruik Jongeren oppakken. 
 
Uitzoeken verklaring eenmalige sterke stijging drank- en drugsoverlast in 
Bussum. 
 
Aparte wijkinformatieavonden organiseren voor Muiden en voor Muiderberg. 

Aanbevelingen 
fracties 

Onder voorwaarde van bovengenoemde aanpassingen en aanvullingen zijn 
alle partijen akkoord met verdere behandeling van dit agendapunt in de 
raadsvergadering van donderdag 1 juni. 

 


