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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
gemeentehuis in Bussum op woensdag 7 maart 2018 
 

 
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), A. Mastenbroek, mevrouw N.J.C. van Tilburg, J.A.I. de Lange, 
H.J. de Hollander, C. van Diest (CDA), F.A.M. Winnubst, L.Hj. Voskuil, K.P.J. Wiss, 
mevrouw R. Bekkema (PvdA), J.P. Portengen, mevrouw H.B. Boudewijnse, F. Vos 
(GroenLinks), mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (HvBNM), A.F. Haije (50PLUS), 
R.M.M. Sweijen, J.J.M. van Wees (GGM), J.J. Kruijt – arriveert om 20.15 uur, 
A.E.P. Vlaanderen, J.A. Kwekkeboom (GDP) 

 
Afwezig: De heer A. van der Schaaf (50PLUS) 
 
Voorzitter: De heer H.M.W. ter Heegde 
 
Wethouders: Mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok, mevrouw M. Sanderse, de heer H. Boland 
 
Afwezig college: De heren J. Franx en G. Struik  
 
Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
Verslag:  Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en verwelkomt de aanwezigen. De heer Kruijt (GDP) 
zal later arriveren en er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Van der Schaaf van 50PLUS 
(hij arriveert uiteindelijk om 22.15 uur).  
De moties vreemd aan de orde ‘Geluidsoverlast (vlieg)verkeer’ en ‘Financiële afspraken Huizen 
archiefdienst’ worden met instemming van de raad geagendeerd als agendapunten 3a en 3b.  
De fractievoorzitters van D66 en VVD hebben verzocht om de herbevestiging van de ontheffing 
woonplaatsvereiste van twee wethouders toe te voegen aan de besluitpunten, omdat dit per abuis nog 
niet gebeurd is.  
De raad stemt hiermee in. Dit punt wordt geagendeerd als agendapunt 5d.  
Mevrouw Potjer-Scholten, de heer De Haan en de heer Winnubst worden gelet op de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen met instemming van de raad benoemd om de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden te vormen.  
De heer Luijten (VVD) wil mede namens D66, GDP, CDA en GroenLinks een kort amendement op 
agendapunt 6a, Herbenoemen van 2 leden van de CRK&E, werven van 2 lokale commissieleden, 
indienen.  
De voorzitter heeft begrepen dat het gaat om een toevoeging van een termijn dus hij stelt voor om het 
amendement kort mondeling toe te lichten bij de besluitvorming.  
De raad stemt in met dit voorstel.  
Hierop wordt de agenda gewijzigd vastgesteld.  

 
2. Vragenhalfuur 
De voorzitter vraagt de heer Niehe om hem te vervangen bij de beantwoording van de eerste, tweede en 
laatste vragen omdat deze over zijn portefeuille gaan.  
 
De heer Niehe neemt hierop het voorzitterschap over.  
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De heer Luijten (VVD) heeft de volgende vragen over de recente publiciteit rondom Stichting Helder 
Gooise Meren/coffeeshop Piramide en het bericht van een voormalig penningmeester van deze stichting 
waarin aan werd gegeven dat hij niet langer verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de financiën: 

1. Heeft het college kennisgenomen van de publicatie in de Gooi- en Eemlander ‘Meer controle 
softdrugsbeleid nodig’ van zaterdag 3 maart 2018?  

2. Kan het college bevestigen dat de directeur van Stichting Piramide én een tweetal bestuursleden 
van de stichting reeds vijfentwintig jaar in functie zijn? 

3. Voorziet het vergunningenbeleid c.q. de vergunningverlening in een toets naar de governance bij 
de instelling aan wie de vergunning is verleend of door wie deze is aangevraagd? Zo nee, kan het 
college aangeven op welke gronden vergunning wordt verleend en welke toets hierbij 
plaatsvindt?  

4. Voorziet de vergunningverlening in waarborgen dat financieel en anderszins een rechtmatig en 
solide beleid wordt gevoerd?  

5. Is het college voornemens om het gesprek met het bestuur van de stichting aan te gaan over de 
ontstane situatie en over de governance van de stichting in het bijzonder? 

 

Burgemeester Ter Heegde antwoordt dat het college kennis heeft genomen van het bericht in de Gooi- 
en Eemlander. De directeur en één van de bestuursleden zijn inderdaad inmiddels 25 jaar in dienst. Ook 
de adviseur is al 25 jaar nauw betrokken bij de stichting. In de gemeente Bussum is in het verleden door 
de raad besloten om de verkoop van softdrugs via één verkooppunt mogelijk te maken. Daar is een 
stichting voor opgericht die uitvoering geeft aan het gedoogbeleid. Omdat er een gedoogsituatie is 
wordt er geen vergunning verleend, maar wordt op basis van criteria die door het College van procureurs-
generaal is vastgesteld gecontroleerd op alle aspecten die samenhangen met het goed functioneren van 
een coffeeshop. Er hebben zich tot op heden geen echte problemen voorgedaan, dus wordt dit niet 
gewijzigd. De portefeuillehouder spreekt een tot twee keer per jaar met het stichtingsbestuur. Na de 
recente publiciteit heeft het bestuur nog een toelichting gegeven op de brief van de penningmeester.  
 
De heer Luijten (VVD) vraagt of het punt van de langdurige zittingstermijn van de directie en het bestuur 
met de stichting besproken kan worden, aangezien de governance op een moderne veilige manier 
georganiseerd zou moeten zijn conform de huidige maatschappelijke normen.  
 
Burgemeester Ter Heegde zegt dat de gemeente geen formele jurisdictie heeft op de governance van de 
stichting. Als in de raad de opvatting breed leeft dat de langdurige zittingstermijn aangekaart zou 
moeten worden dan zal de portefeuillehouder dit doen. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) heeft in de brief van de penningmeester gelezen dat hij zich 
zorgen maakt over het buiten de cijfers laten van bepaalde in- en verkoop van drugs.  
 
Burgemeester Ter Heegde gaat ervan uit dat de accountant alle publicaties gelezen heeft en dit bij het 
opstellen van de jaarstukken voor 2017 extra zal toetsen. In het regulier overleg met de stichting zal 
gevraagd worden wat de uitkomst is van het accountantsonderzoek.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) stelt de volgende vragen over de planvorming rondom de 
huisartsenpost na het vertrek van ziekenhuis Tergooi uit Blaricum:  

1. Wat is op dit moment de stand van zaken van de plannen voor een uitgebreide huisartsenpost 
voor Gooi-Noord (Weesp, Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Laren)?  

2. Is er sprake van een gezamenlijke aanpak en welke rol speelt de gemeente Gooise Meren als 
grootste gemeente van deze vijf gemeentes hierin? 
 

Burgemeester Ter Heegde vertelt dat hij overleg heeft gehad met de burgemeesters van de gemeenten 
Laren en Huizen over de situatie van het ziekenhuis in het algemeen, de spoedpost in het bijzonder en de 
huisartsenpost. Er zijn serieuze suggesties en verzoeken gedaan aan het ziekenhuis om zo veel mogelijk 
voorzieningen te behouden. Het ziekenhuis zegt dat het nog niet zover is om hier uitspraken over te 
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doen, gezien de acute bouwopgave, de financieringsopgave, de bezuinigingsopgave en de bezetting van 
de directie. De gemeente Weesp is hier minder bij betrokken, omdat daar een eigen voorziening komt. 
De suggestie is dan ook gedaan om een dergelijke voorziening te creëren in de buurt van de drie 
gemeenten. Ook op een suggestie voor een locatie is door het ziekenhuis niet ingegaan.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) vraagt hierop of het nodig is dat het ziekenhuis meewerkt aan het 
realiseren van een uitgebreide huisartsenpost of dat de gemeente dit zelf kan initiëren en wanneer het 
voor het ziekenhuis wel het moment is om te reageren op de gedane suggesties.  
 
Burgemeester Ter Heegde antwoordt dat een huisartsenpost een samenwerkingsverband is van een 
huisartsenvereniging met het ziekenhuis. De gemeente zal potentiële locaties aandragen, maar het feit 
dat er niet wordt ingegaan op een concreet aanbod van de gemeente Huizen laat zien dat het ziekenhuis 
het op de lange baan schuift. Dat is zeer onbevredigend. Het ziekenhuis is een particuliere instantie en de 
hoop is dat het ziekenhuis het belang gaat zien van de inwoners in de regio Gooi-Noord en duidelijkheid 
gaat bieden.  
 
De voorzitter stelt voor om de als laatst geagendeerde vragen nu te stellen zodat de burgemeester kan 
blijven staan. 
 
De heer Bellaart geeft aan dat de VVD vragen heeft gesteld over de financiële en bestuurlijke 
verhoudingen met Huizen aan de hand van drie concrete cases. De vragen zijn gedeeltelijk beantwoord 
en daarom worden nu om tot een conclusie te komen nog de volgende vragen gesteld:  

1. Uit de beantwoording blijkt dat Weesp niet bereid is de meerkosten in verband met de opstelling 
van Huizen bij de solidariteitsregeling voor de Veiligheidsregio te dragen. Is deze opstelling van de 
gemeente Weesp aanleiding de bereidheid van Gooise Meren ook te herzien? Zo niet, vormt de 
opstelling van Weesp dan aanleiding het gesprek met Huizen opnieuw aan te gaan, omdat de 
gemeente Huizen eerder wel de lusten genoot van dezelfde regeling?  

2. Uit de beantwoording blijkt voorts dat het college neutraal staat ten aanzien van de ambtelijke 
bemoeienis van buurgemeente Huizen bij een motie van het CDA in Gooise Meren. Geldt dat ook 
terwijl de motie indruiste tegen de beleidslijn die het college van Gooise Meren had ingezet of 
specifieker: is die neutrale opstelling vol te houden nu die ambtelijke ondersteuning vanuit een 
buurgemeente geleid zou hebben tot financiële consequenties voor de gemeente Gooise Meren?  

3. Uit de beantwoording blijkt tot slot dat de gemeente Huizen bekend staat als een gewaardeerde 
en betrouwbare partner in de regio. Hoe verhoudt de laatste zin van de beantwoording van het 
college, “Het moet wel altijd een plus opleveren voor de regionale samenwerking”, zich tot de 
opstelling van Huizen geen bijdrage te willen leveren in het kader van de solidariteitsregeling van 
de Veiligheidsregio? 

 

Burgemeester Ter Heegde antwoordt dat het college in het betreffende raadsvoorstel expliciet het 
standpunt van de gemeente Weesp heeft genoemd. Omdat de gemeente Gooise Meren in het verleden 
geprofiteerd heeft van de solidariteitsregeling is het voorstel gedaan om nu solidair te zijn en dat is door 
de raad gevolgd. Het college is van mening dat, onafhankelijk van waar de informatie vandaan komt, als 
er nuttige informatie is er wordt afgewogen wat hiermee te doen. Op de lange termijn moet de regionale 
samenwerking in algemene zin positief uitvallen, maar op de korte termijn kan het tijdelijk een min 
opleveren.  
 
De heer Niehe geeft het voorzitterschap weer over aan de burgemeester.  
 
De heer Wiss vertelt dat de PvdA zich ernstige zorgen maakt over het onderhoud van de wegen en dan in 
het bijzonder in Muiden en Muiderberg, maar ondanks dat het college de noodzaak hiervan onderkent 
planningen niet gehaald worden. De fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Kunt u duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de stand van zaken groot onderhoud wegen?  
2. Kunt u aangeven waarom ondanks uw constateringen omtrent de onveiligheid, planningen niet 
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worden gehaald, respectievelijk dit project geen prioriteit krijgt?  
3. Kunt u toezeggen met hoge prioriteit uitvoering te zullen geven aan de aangegeven 

noodzakelijke grootonderhoudswerkzaamheden? 
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat er een uitgebreide raadsmededeling is verstrekt waarin is uitgelegd 
dat er een integrale aanpak is. Dat betekent dat per wijk in één keer al het groot onderhoud op orde 
wordt gebracht op het gebied van wegen, maar ook het riool, groen, verlichting en sfeerplaatsen. Dit 
vraagt veel voorbereidingstijd. Er heeft daarnaast een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden bij 
de projecten Mariahoeve en Eikenlaan. Hier is enorme respons op gekomen en het kost tijd om dit te 
verwerken. Het voorlopig ontwerp voor de Eikenlaan heeft dus vertraging opgelopen. Dit had ook te 
maken met het Europees aanbestedingsproces Raamovereenkomsten ingenieursdiensten. De 
verwachting is dat door de assistentie van het ingehuurde ingenieursbureau bij de voorbereiding van alle 
deelprojecten de vertraging deels wordt ingelopen. Het voorlopig onderhoudsplan voor de Eikenlaan zal 
waarschijnlijk in het tweede kwartaal besproken worden met de stadsraad, de wijkraad en de 
omwonenden. Het college erkent dat er achterstallig onderhoud is en dat heeft ook zeker prioriteit. 
Binnenkort zal er een memo worden verstrekt over de planning.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat er medio 2017 een enquête is gehouden onder omwonenden, maar 
niemand daarna hier iets meer van heeft vernomen. De vraag is of de reden voor de vertraging niet een 
capaciteitsprobleem is en als dit het geval is, waarom de wethouder dit dan niet bij de raad heeft 
aangegeven zodat er een oplossing gezocht kon worden.  
 
De heer De Hollander (CDA) vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het eventueel verhalen 
van de grootschalige slijtage van een aantal wegen door het bouwverkeer van de A1/A6 op 
Rijkswaterstaat.  
 
Wethouder Sanderse erkent dat het heel druk is en het fijn zou zijn als er meer capaciteit zou zijn, maar 
ondanks dat wordt de situatie goed in de gaten gehouden en wordt de veiligheid gewaarborgd, 
bijvoorbeeld met kleine asfaltwerkzaamheden. Op de vraag van het CDA wordt schriftelijk 
teruggekomen.  
 
Mevrouw Potjer-Scholten (VVD) vraagt over de plannen voor de Brediusgronden het volgende:  

1. Hoe verhoudt de uitspraak op de gemeentepagina “combinatie van sport en sociale woningbouw” 
zich tot de toezegging van de wethouder dat de scenario’s nog verder kunnen worden 
uitgewerkt?  

2. Indien er sprake is van een vergissing, hoe wil het college de verwachtingen naar de inwoners 
corrigeren? Is dat in de vorm van een rectificatie, zodat voor inwoners duidelijk is dat alle opties 
nog open zijn? 

 
Wethouder Boland zegt dat in het raadsbesluit staat dat er gekozen wordt voor een richtinggevend 
scenario ‘sport met sociale woningbouw’. Tijdens de discussie heeft Hart voor BNM gevraagd of het nog 
mogelijk was om binnen het scenario ‘sport’ te kijken naar de verdeling van die sociale woningbouw over 
koop- en huurwoningen. Er is toegezegd dat dit mogelijk was en er is gepland om dit in een 
workshopachtige setting te doen met de nieuwe raad. De tekst op de gemeentepagina is dus in lijn met 
het raadsbesluit.  
 
Mevrouw Potjer-Scholten (VVD) heeft begrepen dat alle mogelijkheden nog open waren, ook die van 
helemaal sport of een deel sociale woningbouw.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) is van mening dat de wethouder heeft toegezegd dat het ook denkbaar zou 
kunnen zijn dat de raad alle gronden aan sport toekent en de raad op dat moment alleen besloot over de 
aankoop van de grond.  
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De heer Winnubst (PvdA) heeft het nagekeken en het besluit is helder geformuleerd zoals de wethouder 
net ook aangaf. De heer Duyts van de VVD heeft toen ook gezegd dat er voor een richting gekozen werd 
en dat de raad daar verder mee ging.  
 
De heer Balzar (D66) vult aan dat als de raad het anders wil dit altijd kan. De vraag aan de wethouder is 
of dit klopt en of het ook klopt dat het college het besluit nu gaat uitvoeren zoals het toen door de raad is 
aangenomen.  
 
Mevrouw Potjer-Scholten (VVD) maakt duidelijk dat de heer Duyts heeft gezegd dat er binnen de 
gekozen richting gekeken moet worden naar een optimale oplossing. De vraag is nu of inderdaad alles 
nog opnieuw bekeken kan worden.  
 
De heer Mastenbroek (CDA) sluit zich aan bij de woorden van de wethouder, de PvdA en D66.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) heeft inderdaad gevraagd of als er gekozen werd voor scenario 2 
er nog verder gesproken kon worden of het de voorgestelde optie 2a, 2b of 2c moest gaan worden. In de 
tekst staat nu ‘een combinatie tussen sport en sociale woningbouw’ en dat wekt wellicht de verwachting 
dat het alleen om sociale huurwoningen gaat terwijl dit niet het geval hoeft te zijn.  
 
Wethouder Boland zegt dat dit kan, maar er staat wel ook dat over de precieze invulling nog wordt 
nagedacht. Het college heeft zich te houden aan het raadsbesluit waar een voorkeursscenario in is 
opgenomen. Uiteraard is het zo dat als de raad op enig moment denkt een verkeerd besluit te hebben 
genomen, het dan nog mogelijk is om dit te wijzigen.  
 
3. Meningsvormende raad  
3a.  Motie vreemd aan de orde over geluidsoverlast (vlieg)verkeer 
De voorzitter geeft het woord aan de PvdA die de motie heeft ingediend.  
 
De heer Wiss zegt dat de PvdA grote zorgen heeft over de geluidsoverlast van het snelweg- en het 
luchtverkeer in combinatie met de luchtverontreiniging die het veroorzaakt. Via een motie wordt 
opgeroepen om een beleidskader op te stellen als basis voor een gestructureerde aanpak van de 
negatieve effecten hiervan op verschillende locaties in de gemeente.  
 
Motie 
Onderwerp: Geluidsoverlast (vlieg)verkeer 
Indiener: Charles Wiss/Rolien Bekkema (PvdA)  
 
Roept het college op:  
  
1. Voor Gooise Meren een beleidskader Overlast Schiphol/A1-A6 op te stellen, hetgeen de basis kan 
vormen voor een gestructureerde aanpak van de nadelige gevolgen van het toenemende snelweg- en 
luchtverkeer op verschillende locaties in onze gemeente;  
  
2. Binnen de regio Gooi&Vechtstreek het initiatief te nemen tot een gezamenlijke aanpak van de overlast 
Schiphol/A1-A6 (en A27), zodat de regio als eenheid richting de provincie en het rijk kan optreden;  
  
3. Bij Rijkswaterstaat (RWS) en de provincie aan te dringen op het zo spoedig mogelijk doen van 
metingen ter objectivering van de daadwerkelijke geluidsbelasting en luchtverontreiniging langs de 
snelwegen;  
  
4. De raad, indien Rijkswaterstaat of een andere beherende instantie niet bereid is op korte termijn 
metingen uit te laten voeren, te informeren over de mogelijkheden en de kosten van het door de 
gemeente zelf laten uitvoeren van metingen ter vaststelling van mate van geluidsoverlast in de wijken 
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waar nu al sprake is van veel overlast, waaronder in ieder geval het Naarderwoonbos, Jac P. Thijssepark 
en delen van Muiderberg;  
  
5. Bij het bepalen van de locaties voor het verrichten van de metingen gebruik te maken van de lokale 
kennis van bewonersgroepen, zoals het buurtplatform Thijssepark, commissie geluidshinder 
A1/Naarderbos en de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren;  
  
En gaat over tot de orde van de vergadering 
 
Toelichting 

Overwegende dat: 
1. Op verschillende locaties in Gooise Meren sprake is van ernstige geluidsoverlast voor bewoners, 

afkomstig van wegverkeer en luchtvaart; 
2. Dat ook andere vormen van overlast, zoals luchtverontreiniging door fijnstof en NOX, hiermee 

samenhangen; 
3. Dat ernstige geluidsoverlast en luchtverontreiniging schadelijk zijn voor de gezondheid van onze 

inwoners; 
4. Dat diverse bewonersgroepen, waaronder Commissie geluidsoverlast A1/Naarderbos, 

buurtplatform Thijssepark en Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren hun zorgen hierover 
hebben uitgesproken en actief willen meewerken aan oplossingen om deze overlast tegen te 
gaan; 

5. Dat op 18 februari jongstleden nog de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren een duidelijke 
oproep heeft gedaan aan het college om zich meer in te spannen in het kader van dit onderwerp; 

voorts overwegende 
6. Dat het gebruikelijk is dat geluid- en luchtverontreiniging berekend worden aan de hand van 

modellen, in plaats van dat er daadwerkelijk ter plaatse metingen worden verricht; 
7. Dat bij herhaling blijkt dat bijvoorbeeld ten aanzien van de geluidsoverlast A1, de berekende 

waarden substantieel afwijken van metingen die weliswaar informeel worden uitgevoerd, maar 
wat de PvdA betreft desalniettemin als indicatief mogen worden beschouwd; 

8. Dat hiermee tenminste de validiteit van de berekende waarden ter discussie komt te staan, 
hetgeen het uitvoeren van fysieke metingen op de zwaarst belaste locaties in Gooise Meren om 
een objectief beeld te krijgen rechtvaardigt; 

9. Dat een objectief beeld op basis van metingen de roep om maatregelen kracht bij zet, zonder 
dat dit vertroebeld wordt door een discussie over de validiteit van de gehanteerde 
berekeningsmethodiek; 

10. Dat bij het aanpakken van overlast voor onze inwoners niet de bureaucratische procesdiscussie, 
maar het vinden van oplossingen leidend moet zijn; 

11. Dat een gezamenlijk optreden van de gemeenten in onze regio de roep om metingen en aanpak 
van de overlast kracht bij zet. 

 *** 
 
De heer Kruijt (GDP) zegt dat het jammer is dat een motie van zijn fractie de week ervoor over het 
terugbrengen van geluidsoverlast niet is aangenomen. Gezien het belang van het onderwerp zal het GDP 
voor de motie stemmen. Na een eerdere motie van D66 is er toegezegd dat er reële geluidsmetingen 
gedaan zouden worden en wellicht kan de wethouder zeggen hoe het hiermee staat.  
 
De heer Duyts (VVD) vraagt de PvdA hoe het beleidskader eruit zou moeten komen te zien en waarom 
de gemeente dit zou moeten oppakken omdat het een regionale aangelegenheid is.  
 
De heer Kruijt (GDP) zegt dat de ervaring leert dat het proces vertraagt als de regio erbij betrokken 
wordt. Er moet nu actie ondernomen worden, ook om gebruik te kunnen maken van beschikbare 
rijkssubsidies.  
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De heer Duyts (VVD) denkt dat een aanpak in regioverband meer daadkrachtig is, dan als de gemeente 
dit alleen doet. Wat de motie betreft is de vraag welke mogelijkheden er zijn als er afwijkende metingen 
worden geconstateerd, aangezien Rijkswaterstaat binnen wettelijke kaders opereert gebaseerd op 
bepaalde rekenmodellen.  
 
De heer Balzar (D66) geeft aan dat je de uitkomst van de eigen metingen richting Rijkswaterstaat en het 
Rijk kunt gebruiken om aan te tonen dat hun aannames en berekende waarden niet kloppen.  
 
De heer Duyts (VVD) ziet dat Rijkswaterstaat een jaargemiddelde berekent. De vraag is dus of het 
voorstel is om als gemeente ook tot een jaargemiddelde te komen en of Rijkswaterstaat hier dan iets 
mee gaat doen.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat het niet zo kan zijn dat Rijkswaterstaat werkt met metingen die niet 
kloppen en als dit wel het geval is dan moet dit dus veranderen. Het beleidskader moet in samenspraak 
met deskundigen worden opgesteld en er is dus nog niet te zeggen wat hier precies in komt te staan. Het 
is sowieso wel goed om het breder te trekken dan de gemeente.  
 
De heer Duyts (VVD) sluit af door te zeggen dat de fractie het eens is met punt 5 uit de motie, maar er 
moeten geen beloftes worden gedaan die in de praktijk niet waargemaakt kunnen worden.  
 
De heer De Lange (CDA) vindt het een sympathieke motie, maar de vraag is welk doel ermee bereikt 
wordt. De wethouder wordt gevraagd wat de ervaringen zijn met de gespreksgroep over het vliegverkeer 
en of er gericht onderzoek gedaan kan worden naar het verschil tussen het standstill-moment in 2008 en 
nu.  
 
De heer Wiss (PvdA) antwoordt dat het doel het terugdringen van geluidsoverlast is.  
 
Mevrouw Boudewijnse zegt dat GroenLinks het belang van metingen onderschrijft. De vraag over de 
motie is wel hoe punt 1, een beleidskader voor Gooise Meren, en punt 2, de regionale aanpak, zich tot 
elkaar verhouden. Daarnaast blijft het vaag wat er in het beleidskader moet komen te staan en daarbij 
maakt de gemeente het beleid niet op dit gebied.  
 
De heer Balzar vertelt dat D66 de gezondheid van de inwoners zeer belangrijk vindt en daarom de 
afgelopen jaren veel aandacht aan geluidsoverlast en de fijnstofproblematiek heeft besteed. De door de 
fractie ingediende motie om metingen uit te voeren zal eind maart worden uitgevoerd. De motie die de 
vorige week door het GDP is ingediend voegde hier niets aan toe.  

 
De heer Kruijt (GDP) geeft aan dat die motie ook opriep om ambtelijke capaciteit vrij te maken om een 
lokaal initiatief te ondersteunen en het dus niet alleen ging om het uitvoeren van metingen.  
 
De heer Balzar (D66) vervolgt over de motie van de PvdA dat punten 4 en 5 dus al worden uitgevoerd. De 
overige punten zouden een goede aanzet zijn voor een nieuw coalitieakkoord, maar zouden niet meer 
opgepakt moeten worden door dit college. Het is een nuttige motie, maar deze komt te vroeg en zal dus 
niet door D66 gesteund worden.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) vindt het een sympathieke motie over een onderwerp waar Hart 
voor BNM ook al meerdere initiatieven op heeft ontplooid. Alle fracties zijn voorstander van het 
uitvoeren van eigen metingen. Er mist in de motie echter een aantal wijken die ook overlast ervaren van 
de A1 en ook de overlast van het treinverkeer zou in het beleidskader meegenomen moeten worden. 
Daarnaast is het de vraag hoe het proces eruit komt te zien en of de raad met deze motie ook criteria kan 
meegeven. Het beste zou zijn om het in het coalitieprogramma op te nemen.  
 
De heer Kruijt (GDP) zegt dat inwoners zich eraan storen dat er zo lang gepraat wordt. Iedereen is het 
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erover eens dat geluidsoverlast en de fijnstofproblematiek moet worden aangepakt en het is dus tijd voor 
actie. Er hoeft wat het GDP betreft niet gewacht te worden tot er een nieuw college is.  
 
De heer Balzar (D66) is van mening dat de eerste drie punten van de motie gaan over beleid, dus dat dit 
echt is aan een nieuw college.  
 
Wethouder Boland zegt dat het college ook de maatschappelijke onrust waarneemt over het 
toenemende geluid. De timing van de motie, nu er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen zijn, en het 
feit dat er geen dekking wordt aangegeven zijn echter niet handig. Als de nieuwe raad vaststelt dat er 
meer aandacht gegeven moet worden aan de verschillende vormen van geluidsoverlast dan kan het 
college hiermee instemmen. Op dit moment is er voldoende capaciteit om het initiatief omtrent het 
Naarderwoonbos te assisteren. Voor het opstellen van een beleidskader, waar in de motie naar wordt 
gevraagd, is op dit moment niet voldoende capaciteit. Het lastige is dat niet elk geluid dezelfde oorzaak 
heeft. Pas als er duidelijk is wat het geluid veroorzaakt kan er naar een oplossing worden gekeken. Het 
voorstel is om als er een beleidskader moet komen voor al het geluid, dit na de verkiezingen op te 
pakken. Geluidsoverlast door Schiphol wordt al door de regio opgepakt, maar bijvoorbeeld 
geluidsoverlast door lokaal verkeer is geen regionale aangelegenheid.  
 
De heer Wiss (PvdA) maakt duidelijk dat de motie niet gaat over lokaal verkeer, maar over overlast door 
Schiphol en de A1 en de A6.  
 
Wethouder Boland herhaalt dat geluidsoverlast niet dezelfde of één oorzaak hoeft te hebben.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat de motie oproept tot het opstellen van een beleidskader waar de gemeente 
zich verantwoordelijk voor voelt en waar de gemeente zich aan committeert.  
 
Wethouder Boland probeert uit te leggen dat het niet zo simpel is om één beleidskader te maken, omdat 
geluid verschillende veroorzakers heeft met daarbij behorende verschillen in regelgeving. Het 
voornemen is om de raad eind maart een memo te verstrekken over de complexiteit van 
geluidsproblematiek. Rijkswaterstaat heeft als opdracht om berekeningen te doen en om te kijken of 
deze aanleiding geven tot het nemen van maatregelen. Het voorlopige rapport is nu beschikbaar, maar 
het definitieve rapport nog niet. Als een van de weinigen gemeenten is er door Gooise Meren bij de 
internetconsultatie commentaar geleverd en op grond daarvan is de gemeente in gesprek met 
Rijkswaterstaat met als resultaat dat er voor de bewoners van het Naarderwoonbos een alternatief 
bekeken wordt. Als uit de berekeningen blijkt dat er op veel plaatsen in Nederland aanpassingen moeten 
worden gedaan dan is het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld door het Rijk onvoldoende. Het 
dreigt dat er dan landelijk gezien een voorstel zal worden gedaan om niet het budget te verhogen, maar 
de geluidsnorm. Op grond daarvan en de motie van D66 zullen er door de gemeente zelf metingen 
worden gedaan, zodat er aangetoond kan worden dat het geluidsniveau slecht is voor de inwoners. Deze 
metingen moeten dan wel zodanig gedaan worden dat ze te vergelijken zijn met de berekeningen van 
Rijkswaterstaat. Deze metingen kosten veel geld, maar er is budget gevonden om een aantal van deze 
metingen uit te voeren.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt hierop waar de metingen gedaan gaan worden.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat het nu gaat om het Meerjarenprogramma Geluidsanering en de 
locaties die hierin benoemd staan. Eerst zullen er metingen uitgevoerd worden bij het Naarderwoonbos 
en de tweede groep metingen zullen het project A1/A6 betreffen. In alle gevallen zal met de lokale 
bewoners overlegd worden of er gezamenlijk gekomen kan worden tot de meest representatieve 
locaties. Met deze aanpak wil het college de geluidsoverlast bij het Thijssepark niet bagatelliseren, maar 
hier is straks geen vergelijkingsmateriaal voor beschikbaar omdat het geen onderdeel uitmaakt van het 
MJPG en daarom is ervoor gekozen om daar geen dure metingen uit te voeren. Het advies van het 
college is dus te wachten tot het memo dat eind maart wordt verstrekt en het onderwerp op te nemen in 
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een volgend raadsprogramma.  

 
De heer Wiss (PvdA) is van mening dat de gemeente de verantwoordelijkheid moet nemen door een 
start te maken met de aanpak van de geluidsproblematiek. In het beleidskader zou bijvoorbeeld ook het 
proces omschreven moeten worden en daarnaast zouden er ook inderdaad door de raad 
randvoorwaarden moeten worden meegegeven.  
 
Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) vraagt nogmaals hoe de gemeente beleid moet maken over iets 
waar de gemeente niet het beleid over bepaalt.  
 
De heer Wiss (PvdA) denkt dat als de gemeente een eigen beleid heeft bepaald dit verder gebracht moet 
worden naar de niveaus waar de besluitvorming plaatsvindt. De metingen die nu al worden gehouden 
kunnen onderdeel uitmaken van dit beleid.  
 
Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) begrijpt dat de gemeente met de resultaten van de metingen naar 
de beleidsbepalers gaat.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat het verstandig is om de metingen onderdeel te laten uitmaken van het 
beleidskader, maar er meer randvoorwaarden zijn waar aan voldaan moet worden.  
 
Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) begrijpt nog steeds niet wat er dan in het beleidskader moet komen 
te staan.  
 
De heer Wiss (PvdA) geeft aan dat het doel van de motie is dat er wordt vastgelegd dat de gemeente de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om een start te maken met alles dat met geluid te maken heeft op te 
nemen in een beleidskader. Op een aantal onderdelen is de gemeente niet bevoegd, maar er kan wel met 
name richting de bevolking worden aangegeven dat het onderwerp serieus wordt genomen en er kan 
worden laten zien welke stappen er worden genomen.  
 
De heer Balzar (D66) vraagt de PvdA of het niet verstandig zou zijn om dit beleid na de verkiezingen te 
agenderen.  
 
De heer Wiss (PvdA) is van mening dat de gemeenteraad tot het allerlaatst zaken zou moeten kunnen 
agenderen en daarnaast is er ook nog continuïteit van bestuur.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) doet, gezien het feit dat alle fracties het een belangrijk onderwerp 
vinden, de suggestie om de motie te wijzigen en de fracties op te roepen om het onderwerp op te nemen 
in het coalitieprogramma.  
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat in een motie niet vastgelegd kan worden wat het resultaat van nog te 
voeren onderhandelingen moet zijn.  
 
De heer Kruijt (GDP) vindt ook dat er nu, ook al is het vlak voor de verkiezingen, nog keuzes door de raad 
gemaakt moeten kunnen worden.  
 
De heer Balzar (D66) vraagt welk bedrag hier dan voor vrijgemaakt moet worden en waar het budget 
vandaan moet komen.  
 
De heer Kruijt (GDP) heeft geen specifiek bedrag in gedachten, maar roept op om hier een prioriteit van 
te maken.  
 
De heer Wiss (PvdA) vindt het teleurstellend dat D66 nu over budget begint, omdat er eerst kaders 
moeten worden vastgesteld en daarna kan er pas een bedrag aan worden toegekend.  
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De heer Balzar (D66) zegt dat de motie op dit moment niet het juiste middel is om het probleem aan te 
pakken, maar het is wel duidelijk dat alle fracties de noodzaak zien van het nemen van maatregelen als 
het gaat om het tegengaan van geluidsoverlast.  
 
3b. Motie vreemd aan de orde Financiële afspraken Huizen archiefdienst 
De heer Bellaart (VVD) zegt dat de motie, die samen met het CDA en GGM wordt ingediend, voortvloeit 
uit de eerdere vragen die zijn gesteld en het fusievoorstel van het college voor de archiefdienst. Er wordt 
samengewerkt met de gemeente Huizen, maar er is een onevenwichtigheid in de bijdrage aan de kosten 
en dit zou gecorrigeerd moeten worden. Er wordt in de motie overigens gesproken over direct, maar het 
kan ook opgepakt worden door het volgende college.  
 
Motie 
Onderwerp: Financiële afspraken Huizen archiefdienst 
Indiener: Hugo Bellaart (VVD) 
 

Roep het college op: 
 
Per direct het gesprek aan te gaan met de gemeente Huizen om de onevenwichtigheid in de kosten per 
inwoner voor de huidige gezamenlijke archiefdienst te gaan corrigeren, bij voorkeur met ingang van 2018. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting 

Overwegende dat: 
1. De gemeente Huizen in 2002 is toegetreden tot een gemeenschappelijke regeling voor de 

archiefdienst. 
2. (Een rechtsvoorganger van) de gemeente Gooise Meren de ambitie had een voortrekkersrol te 

spelen met de dienst. 
3. Die bestuurlijke ambitie heeft geleid tot onevenwichtigheid in de bijdrage van deelnemende 

gemeenten. 
4. Die bestuurlijke ambitie gedragen wordt door de inwoners van Gooise Meren. 
5. De inwoners van Gooise Meren drie maal zoveel bijdragen voor de gezamenlijke dienst dan de 

inwoners van Huizen. 
6. Dat, uitgaande van de huidige bedragen en inwoneraantallen, Gooise Meren jaarlijks ongeveer 

100.000 euro te weinig doorberekent voor de archiefdienst aan Huizen, en dat deze situatie zich 
al 15 jaar voordoet (= 1.500.000 euro). 

Voorts overwegende: 
7. Het college recent een voorstel heeft gedaan tot een fusie te komen met de archiefdienst van 

Hilversum, maar dat het voorstel opnieuw bekeken wordt om het vervolgens na de verkiezing 
opnieuw aan de raad voor te stellen. 

8. Het college het voornemen had om het fusiemoment aan te grijpen de onevenwichtigheden te 
corrigeren. 

9. Het hier gaat om een financiële kwestie die niet raakt aan de uitvoering, het beleid of het 
bestuur van de dienst. 

10. Een kostenverdeling op basis van inwoneraantal leidend principe is bij gezamenlijke 
archiefdiensten. 

11. De bestaande onevenwichtigheid bestaat in de huidige situatie, en in principe los staat van het 
voornemen te gaan fuseren met andere archiefdiensten. 

12. Er derhalve geen reden is om deze situatie langer te laten voortduren of afhankelijk te maken 
van (het moment van) de besluitvorming over een eventuele fusie. 

 *** 
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Wethouder Van Meerten zegt dat in het kader van de Arhi-procedure de regeling in 2016 
geharmoniseerd moest worden. Het accent lag hierbij niet op de financiën, maar op de harmonisering 
van de regeling zelf. De aanpassing heeft budgettair neutraal plaatsgevonden en zorgde dus niet voor 
extra kosten voor de betrokken partijen. De term kostendekkend in het raadsvoorstel moet in dit licht 
worden gezien. Het college heeft destijds gekeken naar het beheersbaar houden van de kosten en heeft 
ook opnieuw gekeken naar de verdeling van de kosten. In het voorstel dat aan de nieuwe raad zal worden 
voorgelegd zullen alle deelnemers hetzelfde bedrag betalen. Als het begrip kostendekkend zo wordt 
geïnterpreteerd dat alle inwoners hetzelfde betalen dan zal het college dit bespreken met de andere 
gemeenten.  
 
De heer Voskuil zegt dat de PvdA ook is voor een reële verdeling van de kosten, maar de fractie vraagt 
zich af of het efficiënt is om dit nu te doen of het over te laten aan het volgende college in het kader van 
het fusievoorstel.  
 
De heer Bellaart (VVD) wil de onevenwichtigheid zo snel mogelijk adresseren. Het heeft betrekking op 
de samenwerking tussen de gemeente Gooise Meren en de gemeente Huizen en niet op de fusie.  
 
De heer Voskuil (PvdA) denkt dat als de fusie nog drie jaar gaat duren er sneller hierover in gesprek moet 
worden gegaan, maar anders moet de fusie even afgewacht worden.  
 
De heer Bellaart (VVD) geeft aan dat het om een fors bedrag gaat en er daarom niet afgewacht moet 
worden.  
 
De heer Vos (GroenLinks) zegt dat de VVD al heeft aangegeven dat het aan een volgend college kan zijn. 
‘Per direct’ zou daarom in de motie wellicht vervangen moeten worden door ‘spoedig’. Als een gesprek, 
voorafgaand aan de fusie, geld kan besparen dan is dit een goed resultaat.  
 
De voorzitter begrijpt dat ‘per direct’ dus ‘spoedig’ wordt.  
 
De heer Bellaart (VVD) ziet dat de mede-indieners van de motie hier ook mee akkoord gaan, dus kan dit 
inderdaad vervangen worden.  
 
Motie 
Onderwerp: Financiële afspraken Huizen archiefdienst 
Indiener: Hugo Bellaart (VVD) 
 

Roep het college op: 
 
Spoedig het gesprek aan te gaan met de gemeente Huizen om de onevenwichtigheid in de kosten per 
inwoner voor de huidige gezamenlijke archiefdienst te gaan corrigeren, bij voorkeur met ingang van 2018. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
      *** 
  
De heer Voskuil (PvdA) vraagt of spoedig ook gelezen kan worden als parallel aan een aanstaande fusie.  
 
De heer Bellaart (VVD) antwoordt dat dit niet de bedoeling is.  
 
4. Schorsing 
De voorzitter vraagt of het straks nodig is schriftelijk te stemmen over de herbenoeming van de leden 
van de CRK&E en of de raad nog behoefte heeft aan een schorsing.  
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De raad wil per acclamatie stemmen en de PvdA heeft nog behoefte aan een schorsing.  
Alvorens te schorsen geeft de voorzitter de heer Duyts (VVD) het woord om het amendement op 
agendapunt 6a in te dienen zodat fracties dit mee kunnen nemen in de schorsing.  
 
De heer Duyts (VVD) dient het volgende amendement mede in namens D66, CDA, GroenLinks, GDP en 
HvBNM.  
 
Amendement  
Onderwerp: Tijdstip benoemen extra lokale leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 
Indiener: Jens Duyts (VVD), Maarten Balzar (D66), Arie Mastenbroek (CDA), Jan Portengen (GroenLinks), 
Jelmer Kruijt (GDP), Marieke Munneke-Smeets (HvBNM) 
 
Bestaande tekst: 
Op grond van de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren 2016 
2 leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) opnieuw te benoemen 
- Ir. H.J. van Velzen, restauratiearchitect, lid grote commissie 
- Mw. drs. I. Oosterheerd, architectuurhistorica, lid grote commissie 

De werving van 2 nieuwe lokale commissieleden te starten 
 

Nieuwe tekst: 
Op grond van de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren 2016 
2 leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) opnieuw te benoemen 
- Ir. H.J. van Velzen, restauratiearchitect, lid grote commissie 
- Mw. drs. I. Oosterheerd, architectuurhistorica, lid grote commissie 

De werving van 2 nieuwe lokale commissieleden te starten en het voorstel tot benoeming uiterlijk 
1 juni 2018 aan de raad voor te leggen. 
 

Toelichting
 

Overwegende dat het gewenst is een heldere termijn vast te leggen waarop het voorstel tot benoeming 
wordt gedaan. 

*** 
 
5. Besluitvorming 
5a. Zienswijze fusieverkenning veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en GGD-en 

(668924) 
De heer Kwekkeboom (GDP) maakt een compliment voor de wijze waarop dit is opgepakt en hoopt dat  
er een goed overzicht komt van de financiële consequenties.  
 
Mevrouw Potjer-Scholten geeft aan dat de VVD kan instemmen als bij beslispunt 1.3 aandachtspunten  
gelezen kan worden als uitgangspunten.  
 
De voorzitter zegt dat dit de intentie is van het college.  
 
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel.  
 
5b. Motie vreemd aan de orde over geluidsoverlast (vlieg)verkeer  
De heer Wiss (PvdA) meldt dat de motie zal worden aangehouden. De volledige raad erkent het belang 
van het snel aanpakken van de problematiek en onderkent dat het een prominent onderwerp zal zijn in 
de coalitieonderhandelingen.  
 
5c.  Motie vreemd aan de orde Financiële afspraken Huizen archiefdienst  
De heer De Haan zegt dat D66 de timing van de motie verkeerd vindt en twijfelt aan de effectiviteit, 
maar wel voor zal stemmen.  
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De heer Vos (GroenLinks) geeft aan dat de fractie na de tekstwijziging kan instemmen met de motie.  

 
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat de fractie met de tekstwijziging en een oproep aan het college om werk 
te maken van het fusietraject in kan stemmen met de motie.  
 
De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.  
 
5d. Besluit verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouders 
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat nu wethouder Boland heeft aangegeven dat het van belang is dat 
een wethouder in de gemeenschap woont die hij dient, de fractie kan instemmen met het besluit.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets zegt dat Hart voor BNM tegen zal stemmen omdat de fractie van mening is 
dat bestuurders moeten wonen in de plaats waar zij wethouder dan wel burgemeester zijn.  
 
De voorzitter brengt beide ontheffingen in één keer in stemming en deze worden met 25 tegen 5 
stemmen aangenomen. Tegengestemd hebben de fracties van 50PLUS, GDP en Hart voor BNM. 
Voorgestemd hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en GGM.  
 
6. Besluitvorming (hamerstukken) 
6a. Herbenoemen van 2 leden van de CRK&E, werven van 2 lokale commissieleden (631032) 
De heer Duyts (VVD) geeft aan dat de portefeuillehouder in de schorsing heeft aangegeven de termijn 
van 1 juni wel erg krap te vinden en heeft verzocht om hier 1 juli van te maken. De vraag is of de overige 
indieners van het amendement het hiermee eens zijn.  
Dit blijkt het geval, dus de voorzitter constateert dat het amendement gewijzigd is.  

 
Amendement  
Nieuwe tekst: 
Op grond van de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren 2016 
2 leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) opnieuw te benoemen 
- Ir. H.J. van Velzen, restauratiearchitect, lid grote commissie 
- Mw. drs. I. Oosterheerd, architectuurhistorica, lid grote commissie 

De werving van 2 nieuwe lokale commissieleden te starten en het voorstel tot benoeming uiterlijk 
1 juli 2018 aan de raad voor te leggen. 
    *** 

 
Het amendement wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.  
 
Het gewijzigde voorstel wordt hierop in stemming gebracht en unaniem aangenomen.  
 
6b. Intrekken Verordening vermakelijkhedenretributie (720310) 
Mevrouw Munneke-Smeets vertelt dat Hart voor BNM zich van stemming zal onthouden, omdat 
speelpark Oud Valkeveen grote druk op de fractie zet en heeft gedreigd met dwangsommen, en verlaat 
hierop de zaal.  
 
De heer Van der Schaaf arriveert om 22.15 uur.  
 
De heer Bellaart zegt dat voor de VVD het profijtbeginstel geldt. Het is gênant dat een aantal partijen 
lijkt te zijn gezwicht voor de druk van een ondernemer. Daarnaast is het bijzonder teleurstellend dat 
partijen geen alternatieve dekking voorstellen en het aan het college laten om deze te vinden. De fractie 
zal tegen het voorstel stemmen.  
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De heer Voskuil (PvdA) meldt dat de fractie het voorstel zal steunen en dit besluit op geen enkele manier 
is beïnvloed door de druk die is uitgeoefend door de ondernemer die uiteindelijk nu heeft besloten om 
toch niet mee te doen aan de verkiezingen.  

 
De heer Kwekkeboom geeft aan dat het GDP het voorstel ook zal steunen en zich niet onder druk heeft 
laten zetten om tot dit besluit te komen.  
 
De heer De Haan (D66) sluit zich hierbij aan.  
 
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en met 19 tegen 11 stemmen wordt aangenomen. 
Tegengestemd hebben de fracties van VVD, GroenLinks en GGM. Voorgestemd hebben de fracties van 
D66, CDA, PvdA, GDP en 50PLUS.  

 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) komt weer binnen.  

 
7. Vaststellen notulen gemeenteraad en ingekomen stukken  
7a. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 14 februari 2018  
De notulen van 14 februari 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
7b. Ingekomen stukken 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
 
8. Sluiting 
De heer De Lange bedankt namens het CDA de heer Sweijen en de heer Fambach voor hun inzet voor 
het regio-ambassadeurschap.  
De voorzitter bedankt de raad en sluit de openbare raadsvergadering om 22.15 uur.  
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 28 
maart 2018.  
 
 
griffier      voorzitter 
 

 


