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Aanwezig namens  
raadsfractie 

VVD: Bellaart 
D66: De Haan 
CDA: Hollander 
GL: Vos 
PvdA: Van der Schaaf 
GGM: Sweijen 
50plus: Haije 
GDP: Kwekkeboom 
HvBNM 

Meesprekers Boer (Muiderslot) 

Aanwezig namens college Franx 

Ambtelijke ondersteuning  Hoffman 

Voorzitter Wiss 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken kort 
toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
Dhr. Boer geeft een korte toelichting en pleit voor afschaffing van de heffing. 
GDP vraagt de wethouder wie bepaalt of de heffing nul blijft? 
VVD vraagt naar de uitvoerbaarheid, en naar het imago voor de gemeente? 
GGM vraagt naar rechtsongelijkheid en naar de redelijkheid van een 
maatschappelijke bijdrage. 
CDA vraagt naar de uitvoeringslast, en naar de juridische houdbaarheid. 
D66 vraagt of het wel verstandig is om dit in te voeren. 
PvdA vraagt hoe er met de drie betrokken partijen gesproken is over de 
afschaffing. Waarom alleen gekeken naar het sociaal domein voor inkomsten. 
GL vraagt of het redelijk is om kosten voor vermakelijkheden door te belasten. 
En is inzichtelijk te maken wat er voor het geld gedaan wordt. 
GDP gaat in op wat er al gedaan wordt voor de kosten 
 
Dhr Boer gaat in op de vraag van de PvdA. 
De wethouder gaat op de vragen in. 
Dhr. Hoffman gaat in op de uitvoerbaarheid. 
De wethouder vervolgt de beantwoording.  
Dhr. Boer gaat nog in op het betoog van de wethouder. 
 
CDA vraagt nader naar de uitvoeringslasten. 
De wethouder gaat op de vraag in. 
De VVD vraagt wat de wethouder denkt dat er in het eerste voortgangsverslag 
komt? 
De wethouder beantwoord de vraag. 
PvdA vraagt dhr. Boer nader naar de gesprekken met de gemeente. 
Dhr. Boer gaat op de vraag in. 
CDA vraagt naar de situatie bij Oud Valkeveen voor de bewoners. 
De wethouder geeft een reactie. 

Toezeggingen college  

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Algemeen: meningsvormend. D66 denkt over een motie, CDA, GGM, VVD 
denken over een amendement. 

 


