
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Integraal veiligheidsplan 2017/2018 

Datum 22 mei 2017- 21.00 uur 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Potjer – Scholten (VVD) 
Kooij (D66) 
Eijpe (CDA) 
Voskuil (PvdA) 
Ursem (GL) 
De Rooy (HvBNM) 
Van der Schaaf (50PLUS) 
Van Roden (Gewoon GooiseMeren) 

Meesprekers 
 

Goos, politie 
Van de Meer, brandweer 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Lowijs 
Van der Heijden 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken tijdens het gesprek toe. De burgemeester geeft een korte 
toelichting op het voorstel, waarbij ook naar de eerder gehouden thema-
avond wordt verwezen en hij belicht tevens enkele specifieke 
onderwerpen. 
Hangjongeren en meer criminele jongeren. Gebruik van peperspray door 
scholieren. Drugsgebruik op middelbare scholen en het dealen in drugs. 
Optreden tegen witwassen. Onderzoek aanpak overlast jeugd. 
Prioritering verkeersveiligheid. Prioritering gezondheidsrisico’s 
luchtkwaliteit en geluidhinder. Realisme genoemde streefniveaus. Zijn er 
minder brandweerkazernes mogelijk (nu 4). Wat is de definitie van 
overlast. Eventuele gevolgen van onze zienswijze op de begroting van 
de veiligheidsregio voor het IVP. Rol bewoners, wat moet er beter. 
Preventie m.b.t. radicaliseren. Toekomst van de kazernes in relatie tot 
aantal vrijwilligers. Plaats van Gooise Meren m.b.t overlast in relatie tot 
andere gemeenten. Afgifte vergunningen voor evenementen en 
samenloop qua tijdstip. Jaarlijkse evenementenkalender voor onderlinge 
afstemming. Voor overlast geen objectieve norm (aantal meldingen, 
omvang en tijdstip zijn van belang). Er zijn 6 overlastplekken in beeld. 
Specifieke voorzieningen aanleggen voor dit soort problemen werkt vaak 
niet. Op en nabij scholen mag niet gehandeld worden in drugs. Omvang 
van dit soort incidenten in de gemeente lijkt mee te vallen. Gebruik van 
peperspray is niet geconstateerd. Bij verkeersveiligheid  geldt ook eigen 
verantwoordelijkheid burger. Zienswijze begroting veiligheidsregio zal 
geen nadelige gevolgen hebben. Tegengaan witwaspraktijken heeft de 
aandacht, maar is lastig onderwerp. In AD monitor staat Gooise Meren 
op plaats 77. Kennen en gekend worden is belangrijk bij tegengaan 
radicalisering. Minder kazernes is lastig te realiseren i.v.m. voldoende 
risicodekking. Woonplaats van vrijwilligers is ook bepalend. Zorg om 
voldoende vrijwilligers (alleen in de dagsituatie zijn er soms problemen). 
Ook klagers over overlast kunnen worden aangesproken. Anti 
witwasmaatregelen worden besproken. Contact met het veld bij 
tegengaan radicalisering belangrijk. Er is ook een casus overleg 



 

radicalisering. 
Cameracontroles uitbreiden. Er is een nieuwe analyse van de Generaal 
de la Reijlaan. Relatie met horecaconvenant. Plaatsen camera’s moet 
proportioneel zijn. Aanpak fake ID’s heeft hoge prioriteit. 

Toezeggingen college Nagegaan zal worden of en hoe metingen van geluid en luchtkwaliteit 
worden gedaan. Eventuele rapporten zullen beschikbaar worden gesteld 
aan de raad. 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

VVD, besluitvormend 
D66, besluitvormend 
CDA, meningsvormend 
PvdA, besluitvormend 
GL, besluitvormend 
HvBNM, besluitvormend 
50PLUS, besluitvormend 
Gewoon GooiseMeren, besluitvormend 

 


