
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Zienswijze Beleidsplan GNR 2017-2020 en de 
conceptbegrotingswijziging 2017 

Datum 14 juni 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Marshal (VVD) 
Kooij (D66) 
De Hollander (CDA) 
Winnubst (PvdA) 
Van der Ham (HvBNM) 
Ekker (50PLUS) 
Sweijen (Gewoon GooiseMeren) 

Meesprekers GNR mw. K. Heerschop 

Vrienden van het Gooi Voorzitter dhr. H. Metz 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Rusman 

Voorzitter De Haan 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken toe. De wethouder en mevrouw Heerschop geven een korte 
toelichting op het voorstel. Enkele omissies in het raadsvoorstel worden 
gemeld (raadsvoorstel zal worden aangepast). 
Turbulente jaren van het GNR worden gememoreerd. Financiële 
onderbouwing transitieplan. Belang van GNR voor de Gooise 
gemeenten. Het percentage van de bijdrage. Herinrichting van het 
bestuur van het GNR en rol directeur rentmeester. Aanpak van de 
ingrijpende transitie, o.a. fondsenverwerving. Profilering van het GNR. 
Inrichting van de nieuwe project organisatie. Alternatieven voor 
fondsverwerving. Uittreding van Amsterdam en lobby voor behoud. 
Samenwerkingsovereenkomst van participanten. Bijdrage gemeente 
voor 2018. Beleid t.a.v. recreanten/fietsers en behoud toegankelijkheid. 
Inkomsten opties uit betaald parkeren en windmolens in relatie tot 
maatschappelijke weerstand. Fondsverwerving heeft prioriteit.  
Gevolgen voor onderhoud bij onvoldoende financiële middelen. Extra 
geld nodig voor versterking organisatie komende jaren voor genereren 
meer inkomsten. Mogelijkheid van heffen toeristenbelasting. 
Bestuursvorm is een raad van toezicht / voorwaarden scheppend 
bestuur. Zelfstandigheid van de organisatie op basis van het 
directiestatuut.  
Eerdere financiering transitie door extra bijdrage en toekomstige 
bijdragen op basis van de SOK. Kosten opstarten verdienmodel voor een 
periode van 2 jaar. Bijdrage Nationale Postcode Loterij. Toelichting op 
zorgpunten en risico’s  die het college voorziet. Inhuur externe expertise 
voor realisatie transitieplan. 
Procesgerichtheid van de governance en toezicht op de uitvoering door 
de gemeenten. Noodzaak borging toekomst GNR. Gecompliceerdheid 
van fondsverwerving door natuurorganisaties. 

Toezeggingen college - 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Alle aanwezig fractiewoordvoerders adviseren besluitvormend 
 
 



 

 


