
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Alternatieve afspraken Speelpark Oud Valkeveen en het Muiderslot 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Agendapunt (nr. en naam): 
 

1.4 Vreemd aan de orde 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 

 
A. Draagt het college op de door het Speelpark Oud Valkeveen en Muiderslot in hun brief gedane aanbod 

“sociaal domein” uit te werken tot een door partijen te ondertekenen afsprakendocument en daarbij zo 
mogelijk gebruik te maken van het concept aanbod loonkostensubsidie, begeleiding en 
armoedebestrijding. 

B. Spreekt uit dat tot intrekking van de Verordening vermakelijkheidsbelasting 2018 wordt overgegaan, 
indien de financiële gevolgen van het aanbod van Oud Valkeveen en Muiderslot voldoende 
compensatiemogelijkheden bieden voor het verlies van de begrote inkomsten van de 
vermakelijkhedenretributie.  

C. Draagt het college (voortvloeiende uit A en B) op aan de raad een nieuw voorstel voor te leggen om het 
intrekken van de verordening te realiseren. 

D. Spreekt uit dat besluitvorming over dit nieuwe raadsvoorstel plaats vindt in een extra 
raadsvergadering op woensdag 31 januari. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting
 

Overwegende dat: 
 

1. Er een nieuwe uitgangssituatie is waarmee Spant! onder de vrije voet van 60.000 bezoekers valt i.v.m. 
congresgangers. 

2. Er een risico is dat de aanslag vermakelijkhedenretributie door Speelpark Oud Valkeveen een gerechtelijk gevolg 
zal hebben met alle kosten van dien voor de gemeente Gooise Meren. 

3. Na de behandeling van het raadsvoorstel in december meer inzicht is verkregen in de mogelijke alternatieve 
privaatrechtelijke afspraken. Beide instellingen verdere concretisering van de afspraken middels bijgevoegde 
concept brief  middels eigen initiatief kenbaar hebben gemaakt. 

4. De privaatrechtelijke intenties “Sociaal domein” na het aannemen van de verordening door speelpark Oud 
Valkeveen blijken uit een concept brief waarmee een aanbod voor een integrale oplossing is gedaan, welk aanbod 
voor de raad aanleiding kan zijn deze over te nemen en te (laten) vertalen in een afsprakendocument.  

5. Het concept aanbod “sociaal domein” een surplus is in vergelijking met andere MvO ondernemers en instellingen. 

6. Speelpark Oude Valkveen van grote (sociale) waarde is voor de inwoners van Gooise Meren en omliggende 
gemeenten zoals Huizen. Jonge gezinnen en opa’s en oma’s met kleinkinderen met veel plezier gebruik maken van 
het speelpark. 

7. Het Muiderslot een uniek rijksmonument is in onze gemeente en grote educatieve waarde heeft voor jong en oud. 
8. Zowel speelpark Oud Valkeveen als het Muiderslot bereid is te investeren in extra social return die ook gunstig is 

voor de gemeente Gooise Meren. (zie bijlage 1) 
9. De gemeente Huizen graag mede deel uitmaakt van de oplossingsrichting en hieraan ook medewerking wil geven. 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Herman de Hollander, CDA 
Andreas van der Schaaf, 50PLUS 
 
 

 


