
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Vermakelijkheden retributie 2 (herziene versie) 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Agendapunt (nr. en naam): 
 

1.5  Vreemd aan de orde 

Status: Ingediend 

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

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 

Draagt het college op: 

 

Een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen dat: 
1.  ziet op intrekking van de Verordening vermakelijkhedenretributie 2018, 
2. waarbij het verlies aan begrote inkomsten onder andere kunnen worden gecompenseerd vanuit publiek 
/ privaatrechtelijke afspraken met financiële en/of maatschappelijke opbrengst, 
3. totdat het hiervoor genoemde raadsvoorstel is voorgelegd en daarover is besloten, geen aanslagen op 
te leggen t.a.v. de vermakelijkheden retributie.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting
 

Overwegende dat: 
1. Op 18 december 2017 de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de verordening vermakelijkheden 

retributie  
2. Sindsdien de publieke discussie op gang is gekomen waarbij door meerdere partijen is aangegeven tot oplossingen 

te willen komen en dat de gesprekken daarover vergevorderd waren / zijn. 
3. Heroverweging van het besluit van 18 december 2017 daarom op zijn plaats is. 

Voorts overwegende dat: 
4. Het  aannemelijk is dat een  aanslag vermakelijkhedenretributie door Speelpark Oud Valkeveen in rechte zal 

worden bestreden.  
5. Inmiddels is gebleken dat zowel het speelpark als het Muiderslot bereid zijn afspraken te maken die kennelijk 

realistisch zijn en al in een vergevorderd stadium zijn.  
6. Daarmee de grond ontbreekt om de verordening vermakelijkheden retributie in stand te houden.  
7. D66 nog steeds van mening is dat de onderhavige verordening belemmerend werkt in de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid in de regio.  
8. Speelpark Oud Valkeveen van grote (sociale) waarde is voor de inwoners van Gooise Meren en omliggende 

gemeenten zoals Huizen. Het Muiderslot een uniek rijksmonument is in onze gemeente en leerzaam is voor jong 
en oud. 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
 
Koos de Haan, D66 
 

 


