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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
stadhuis in Naarden op woensdag 8 november 2017 

 

 
Aanwezig: A.H.J.J. Luijten, mevrouw M.H.J. Potjer-Scholten, R.B.F Niehe, J. Duyts, 

M.J.R. Marshall, H.M. Bellaart (VVD), M. Balzar, M.T. Fambach, J.G.L. de Haan, N.D.J. 
Kooij, S.G. Bruins (D66), L.J.F. Zweers – tot 22.40 uur, A. Mastenbroek, mevrouw N.J.C. 
van Tilburg, J.A.I. de Lange, H.J. de Hollander (CDA), F.A.M. Winnubst, L.Hj. Voskuil, 
mevrouw R. Bekkema (PvdA), J.P. Portengen, mevrouw H.B. Boudewijnse, F. Vos 
(GroenLinks), mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (HvBNM), A.F. Haije, A. van der 
Schaaf (50PLUS), R.M.M. Sweijen, J.J.M. van Wees (GGM), J.J. Kruijt, A.E.P. 
Vlaanderen, J.A. Kwekkeboom (GDP) 

 
Afwezig: De heer K.P.J. Wiss (PvdA) 
 
Voorzitter: De heer H.M.W. ter Heegde 
 
Wethouders: Mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok, mevrouw M. Sanderse, de heer H. Boland, de heer 

G. Struik en de heer J. Franx 
 
Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
Verslag:  Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 22.30 uur en verwelkomt de aanwezigen. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van de heer Wiss (PvdA).  
 
De heer Zweers (CDA) deelt mee dat het een zware beslissing was, maar dat hij gezien de huidige 
verhoudingen in de fractie en het inhoudelijk verschil in inzicht over actuele onderwerpen zoals de 
Economische Visie en de kadernota Verkeer voor het centrum van Bussum zijn raadszetel per direct 
opgeeft. De raadszetel zal ingevuld worden door een ander lid van het CDA. De aanwezigen worden 
bedankt voor de plezierige samenwerking. Er wordt nog meegegeven dat de gemeenten in ’t Gooi zich 
moeten organiseren, omdat zij anders deel uit zullen gaan maken van Amsterdam. Om de positie in de 
regio te versterken zal er op de korte termijn ambtelijk moeten worden samengewerkt met als doel om 
op afzienbare termijn te fuseren.  
De heer Voskuil (PvdA) verzoekt hierop om een korte schorsing.  
De voorzitter geeft aan dat de heer Zweers heeft verzocht om na het woord dat de voorzitter nog tot 
hem zal richten de zaal met zijn dochters te verlaten. Er wordt met respect kennisgenomen van het 
besluit van de heer Zweers en hij wordt bedankt voor zijn inzet. Zijn expertise op het gebied van 
economische zaken, parkeerbeleid en bestuurlijke verhoudingen wordt gewaardeerd, alsmede zijn 
vervangend voorzitterschap en zijn rol als bruggenbouwer in de raad. Persoonlijk bedankt de voorzitter 
de heer Zweers ook voor de manier waarop hij hem mede heeft ingewerkt in de raad en wenst hem alle 
wijsheid toe voor de toekomst.  
Hierop verlaat de heer Zweers de zaal.  
 
Er volgt applaus en de vergadering wordt kort geschorst.  
 
De voorzitter gaat over tot de vaststelling van de agenda.  
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat het jammer is dat de moties en de amendementen die de fractie heeft 
ingediend niet altijd tot het gewenste debat hebben geleid, maar het is toch goed dat deze wel aan de 
orde zijn geweest. Naar aanleiding van de beraadslaging wordt de motie over de wijkwethouders 
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ingetrokken, omdat er een hernieuwde toezegging is gedaan dat deze voor de verkiezingen plaatsvindt. 
De motie over de energietransitie wordt ook ingetrokken met daarbij de opmerking dat de wethouder 
wordt gesteund in zijn streven om het ambitieniveau te verhogen. De fractie is gerustgesteld door de 
toezegging dat er niet bezuinigd wordt op het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en daarom 
wordt de motie hierover ook ingetrokken. De motie over het zwemmen voor minima wordt tot nader 
order aangehouden zodat gekeken kan worden wat de meest effectieve manier is om de 
zwemvaardigheid van deze groep te verhogen. Voor nu neemt de PvdA ook genoegen met de 
toezegging van de wethouder dat ook de  
niet- digitale dienstverlening zijn aandacht heeft en hij er alles aan doet om de dienstverlening zo snel 
mogelijk op een acceptabel niveau te brengen. De motie hierover wordt derhalve ingetrokken. De fractie 
is voorlopig gerustgesteld door de toezegging dat de bereikbaarheid van alle kernen de aandacht van het 
college heeft en houdt, dus de motie over de bereikbaarheid wordt aangehouden in de verwachting dat 
deze toezegging op de korte termijn effect zal gaan sorteren. De motie over maken van een speerpunt 
van het terugdringen van het aantal inbraken wordt teruggetrokken na het betoog van de burgemeester. 
Het blijkt dat de motie weinig zal toevoegen aan het huidig daadkrachtige optreden. De motie over de 
rioolheffing wordt gehandhaafd, ook omdat het van belang is dat mensen gaan beseffen dat zij 
behoedzamer en zorgzamer om moeten gaan met de planeet. Het amendement over werkgelegenheid 
wordt ook gehandhaafd, omdat dit niet genoeg aandacht kan krijgen. zeker in het licht van de 
tegenvallende resultaten van MVO Gooise Meren.   
De heer Vos (GroenLinks) heeft een vraag over de aankoop van Crailo en verzoekt om deze na de 
besluitvorming in beslotenheid te mogen stellen.  
De raad stemt hiermee in.  
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat de motie vreemd aan de orde over de huisvesting van de griffie die 
is aangekondigd wordt aangehouden tot de volgende vergadering.  
Hierop wordt de agenda gewijzigd vastgesteld.  

2. Besluitvormende raad 
2a.  Vaststellen Voortgangsverslag 2017-2 
Het Voortgangsverslag wordt in stemming gebracht met 27 tegen 2 stemmen aangenomen. 
Tegengestemd hebben HvBNM en de heer Haije van 50PLUS. Voorgestemd hebben de fracties van VVD, 
D66, CDA, GroenLinks, PvdA, GGM, GDP en de heer Van der Schaaf van 50PLUS.  
 
De heer Voskuil (PvdA) geeft nog mee dat de fractie van de wethouder heeft gehoord dat hij van plan is 
om een thema-avond te organiseren over het Projectenboek en hem hier aan zal houden. 
 
2b. Vaststellen Programmabegroting 2018-2021 
Het amendement ‘Werk maken van Werk’ wordt in stemming gebracht en met 9 tegen 20 stemmen 
verworpen. Voorgestemd hebben de fracties van PvdA, 50PLUS, GDP, HvBNM. Tegengestemd hebben 
de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks en GGM.  
 
De voorzitter gaat verder met het amendement over de vermakelijkhedenretributie.  
 
De heer Kruijt zegt dat het GDP niet met het amendement zal instemmen, omdat het te vroeg komt. Er 
kan onvoldoende beoordeeld worden of de heffing in verhouding staat tot de gemaakte kosten.  
 
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat het amendement gesteund wordt. De huidige wijze van 
behandeling is niet logisch. 
 
Het amendement ‘Vermakelijkhedenretributie’ wordt in stemming gebracht en met 10 tegen 19 
stemmen verworpen. Voorgestemd hebben de fracties van D66, PvdA en 50PLUS. Tegengestemd 
hebben de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, GGM, GDP en HvBNM.  
 
De voorzitter gaat over naar het amendement over de ozb-verlaging.  
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De heer Kruijt (GDP) zegt dat de VVD met dit amendement geen degelijk financieel beleid voert, maar 
een verkiezingsbelofte wil inlossen en daarom zal er niet mee ingestemd worden.  
 
De heer Voskuil (PvdA) sluit zich aan bij de woorden dat hiermee geen degelijk financieel beleid wordt 
gevoerd. De PvdA zal ook tegen stemmen.  
 
Het amendement ‘Ozb-verlaging 2018’ wordt in stemming gebracht en met 8 tegen 21 stemmen 
verworpen. Voorgestemd hebben de fracties van VVD en 50PLUS. Tegengestemd hebben de fracties van 
D66, CDA, GroenLinks, PvdA, GGM, GDP en HvBNM.  
 
De voorzitter gaat naar de ongewijzigde Programmabegroting.  
 
De heer Kruijt zegt dat GDP voor de Programmabegroting stemt, maar wel een voorbehoud maakt als 
het gaat om de vermakelijkhedenretributie. De begroting zou aangepast moeten worden als hier na 
behandeling in de raad aanleiding toe blijkt te zijn. Daarnaast zou de volgende begroting meer ambitie 
moeten uitstralen.  

 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt ook dat de begroting meer ambitie en meer visie zou moeten  
bevatten.  

 
De heer Voskuil (PvdA) sluit zich aan bij het punt dat er meer ambitie getoond had kunnen worden. De 
fractie kan met veel elementen niet instemmen waaronder de vermakelijkheidsretributie en delen van 
het beleid zouden herzien moeten worden.  

 
Hierop wordt de Programmabegroting in stemming gebracht en met 22 tegen 7 stemmen aangenomen. 
Tegengestemd hebben de fracties van PvdA, GGM, de heer Haije van 50PLUS en HvBNM. Voorgestemd 
hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, GDP en de heer Van der Schaaf van 50PLUS.  
 
De motie ‘De vervuiler betaalt’ wordt in stemming gebracht en met 7 tegen 22 stemmen verworpen. 
Voorgestemd hebben de fracties van PvdA, GDP en HvBNM. Tegengestemd hebben de fracties van VVD, 
D66, CDA, GroenLinks, PvdA en GGM.  
 
3. Sluiting 
De voorzitter bedankt de raad en sluit de openbare raadsvergadering om 23.00 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op  
22 november 2017 
 
 
griffier      voorzitter 
 

 

 
 
 


