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Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Niehe 
(D66) Hendriks 
(CDA) Mastenbroek 
(PvdA) Van der Schaaf 
(GL) Vonk 
(HvBNM)  
(50PLUS) 
(Gewoon GooiseMeren) Van der Wiele 
(GDP) Kruyt 

Meesprekers Sikking (GGD), De Vries (café de Peuk) 

Aanwezig namens college Struik, Ter Heegde 

Ambtelijke ondersteuning  Woltman, Toonen 

Voorzitter Der Haan 

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. De Vries vraagt aandacht voor de ondernemers, of er gedacht wordt wat 
voor impact het voor hen heeft? 
CDA vraagt naar de doelstellingen van blz. 12: is dat reëel. En naar blz 18 en 23, 
over betrekken jongeren en over de hotspots. 
Wethouder geeft een reactie. 
PvdA vraagt hoe zorgelijk het drankgebruik van jongeren is. Wethouder geeft 
een reactie. 
D66 vraagt waarom het probleem in deze regio groter is als elders. En hoe het 
zit met handhaven op drankgebruik in rugzakken en tuinhuisjes. 
Dhr. De Vries merkt op dat de horeca het goed doet, ook met controle, maar 
dat dan gezegd wort dat de prijzen verhoogd moeten worden. 
Burgemeester gaat in op het verborgen drankgebruik, via supermarkten en 
sportkantines.  
GDP vraagt naar de sancties en boetes. Burgemeester gaat hierop in. 
GGD geeft een toelichting op allerlei maatregelen. 
VVD vraagt naar de uitvoeringsnota. En naar de rol van de gemeente. En wat 
er met de vragen van dhr. De Vries gedaan gaat worden. 
De wethouder gaat op de vragen in.  
De voorzitter zegt dat het gaat om het beeld van de raadsleden, de vragen van 
dhr. De Vries zijn voor een deel al beantwoord. 
VVD vraagt hoe het zit met de controle door BOA’s. 
Dhr. Toonen gaat in op verschillende soorten controles.  
GDP vraagt naar tuinhuisjes en alcohol. Ook zijn veel zaken landelijk beleid, 
daar gaan wij niet over. De wethouder gaat op de vragen in. 
VVD vraagt wat nu echt typisch Gooise Merens is in de aanpak. 
PvdA vraagt of ouders strafbaar zijn als er bij hen thuis gedronken wordt door  
jongeren. 
CDA vraagt naar de ambitieniveaus. En naar blz. 27: wat gaan we doen?  
Dhr. Toonen gaat in op de vragen.  
De burgemeester gaat in op de proef met bodycams.  
Dhr. De Vries vraagt naar de hotspot-aanpak, worden ondernemers daarbij 
betrokken? 



 
De wethouder gaat in op vragen van dhr. Vries. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Unaniem wordt besloten dit op de besluitvormende raad te zetten. 

 


