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Onderwerp Rekenkameronderzoek Lokaal Economisch Beleid 

Datum 5 juli 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Duyts 
(D66): De Haan 
(CDA): Zweers 
(PvdA): Winnubst 
(GL): Vos 
(HvBNM): De Rooij 
(50PLUS): Philipse 
(GOP): 
(Fractie Kruijt): 
(Gewoon GooiseMeren): 
(Fractie Vlaanderen): 

Meesprekers Barske (voorzitter Rekenkamercommissie) 
Zijlman (lid Rekenkamercommissie) 
 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten 

Ambtelijke 
ondersteuning  

 

Voorzitter De Hollander 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken toe. De voorzitter van de rekenkamercommissie geeft een korte 
toelichting op het werk van de rekenkamercommissie. Wouter Zijlman 
geeft een toelichting op het rapport.  
De volgende onderwerpen worden besproken. 
D66 vraagt of er zaken zijn opgevallen 
CDA vraagt naar de opvolging van het oude onderzoek in Naarden en 
naar de matige economische prestaties van onze gemeente. 
HvBNM vraagt of dit soort rapporten kan voor een perspectiefnota. 
PvdA merkt op dat het lijkt of er een zekere lethargie lijkt in het 
economisch beleid van de gemeente, is dat zo? 
VVD vraagt welke mogelijkheden nog niet benut zijn om de economie 
aan te jagen en naar hoe de monitoring wordt ingericht. 
Dhr. Zijlman gaat in op de vragen. 
Dhr. Barske geeft antwoord op vragen. 
GGM vraagt naar de stroperigheid die ondernemers constateren. 
GL vraagt naar de rol van de raad. 
PvdA vraagt naar of pro-actief handelen niet beter gewoon actief 
handelen van de gemeente kan zijn op economisch gebied. 
Zijlman en Barske gaan op de vragen in. 
 
D66 vraagt de wethouder nader in te gaan op de reactie van het college. 
CDA vraagt naar het nog niet benutten van de mogelijkheden van de 
regio.  
De wethouder gaat nader in op de vragen die aan het college gesteld 
zijn. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per VVD besluitvormend, discussie hoort bij economische visie 



 

fractie verdere 
procedure 

D66 meningsvormend 
CDA brengt dit in de fractie terug 
PvdA besluitvormend 
GL besluitvormend 
HvBNM besluitvormend 
50PLUS 
GOP 
Fractie Kruijt 
Gewoon GooiseMeren besluitvormend 
Fractie Vlaanderen 

 

 


