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Opening (20:00 uur)
De voorzitter opent de raadsvergadering van de raad van Gooise Meren van woensdag 22
april 2020 en geeft een korte toelichting.
Op 14 april 2020 stond om 19.30 uur een raadsvergadering gepland. Om 19.30 uur heeft hij
geconstateerd dat er onvoldoende raadsleden aanwezig waren om de vergadering te
kunnen openen. Vereist is namelijk dat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende leden van de raad aanwezig is, het zogenoemde vergaderquorum.
De leden van de raad zijn niet verschenen omdat vanwege het coronavirus het ongewenst
is dat de raad op reguliere wijze en voltallig bijeenkomt, inclusief publiek.
Daarom heeft hij direct een nieuwe vergadering uitgeschreven voor hedenavond.
De voorzitter constateert dat één raadslid de presentielijst heeft getekend en hier
aanwezig is, de heer Charles Wiss.
Voor deze 2e vergadering geldt niet het vergaderquorum, ook één raadslid is voldoende
om de vergadering te openen.
De raad zal in deze vergadering besluiten nemen over de onderwerpen die vorige week
ook op de agenda stonden.
De ene stem van de heer Wiss is een rechtsgeldige stem.
Voorafgaand aan deze vergadering hebben de leden van de raad per mail aangegeven of
ze voor of tegen de geagendeerde voorstellen, amendementen en moties zijn. De
uitkomst van deze raadpleging is via de website beschikbaar gesteld. Ook hebben de
raadsleden daar stemverklaringen bij kunnen schrijven.
Vanavond zal de heer Wiss zijn stem steeds uitbrengen overeenkomstig hetgeen de
meerderheid van de raadsleden via de mail heeft aangegeven. Dat hoeft dus niet per se
zijn eigen stemvoorkeur te zijn. Op het moment dat de heer Wiss heeft gestemd, heeft de
raad een besluit genomen.

1a

Vaststelling agenda
De heer Wiss doet een orde voorstel over het agendapunt doelgroepenvervoer. Het college
heeft in overleg met de overige gemeenten in de Regio, opdracht gegeven aan een extern
bureau om op korte termijn een aanvullend onderzoek te laten doen met betrekking tot dit
onderwerp.
Om de raad in de gelegenheid te stellen deze informatie mee te laten wegen in het oordeel
over het raadsvoorstel Inbesteding doelgroepenvervoer, heeft mevrouw Potjer
voorgesteld dit agendapunt 3a nu van deze agenda af te halen en in plaats daarvan het in
de eerste week van mei te agenderen in een extra raadsvergadering.
Het ordevoorstel wordt aangenomen, waarmee agendapunt 3a, Inbesteding
Doelgroepenvervoer, van deze agenda is afgehaald. De agenda wordt daarmee gewijzigd
vastgesteld.

2.

Benoeming waarnemend lid agendacommissie
De fractie van GDP heeft de heer Vlaanderen voorgedragen om te benoemen als
plaatsvervangend lid van de agendacommissie. De voorzitter constateert dat hierover
geen stemming wordt gevraagd en dat de raad hiermee instemt.
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3.

Besluitvormende raad

a.

Inbesteding Doelgroepenvervoer (1763830)
Dit agendapunt is van deze agenda afgehaald.

b.

Beschikbaar stellen krediet en vaststellen voorlopig ontwerp Restauratie Bruggen Oud
Blaricumerweg
o 3b1 Amendement – Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg (D66, GDP)
Het amendement is AANGENOMEN.
o

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet en vaststellen voorlopig ontwerp
Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg (1735373)
Het voorstel is AANGENOMEN.

c.

RV Beschikbaar krediet stellen optimalisatie Sportpark Naarden (1752422)
o 3c Beschikbaar krediet stellen optimalisatie Sportpark Naarden (1752422)
Het voorstel is AANGENOMEN.
o 3c1 Motie Toepassing milieuvriendelijk alternatief voor aanleg kunstgras
De motie is VERWORPEN

d.

RV Vaststellen Uitvoeringsontwerp Oostelijke Vestingwallen Muiden en beschikbaar
stellen aanvullend krediet (177827)
Het voorstel is AANGENOMEN.

e.

RV Compensatieregeling betaalbare woningen Gooise Meren (1765607)#
Het voorstel is AANGENOMEN.

f.

RV Rapport rekenkameronderzoek Jeugdzorg (1764017)
Het voorstel is AANGENOMEN.

g.

RV Vaststellen beleidskader Onderwijskansen (1766380)#
Het voorstel is AANGENOMEN.

h.

RV Vaststellen Nota grondbeleid (1738477)
Het voorstel is AANGENOMEN.
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i.

RV Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling doelgroepen vervoer (1788177)
o 3i1 Amendement Openbaarheid raadsmededeling overnamekosten HOP BV (PvdA)
Het amendement is VERWORPEN.
o

Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling doelgroepen
vervoer
Het voorstel is AANGENOMEN.

4.

Vaststellen Besluitenlijst en Lijst ingekomen stukken
De besluitenlijsten van 12 februari en 4 maart 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.

TZ

De raad ontvangt graag een afschrift van de beantwoording door het college op de brieven
m.b.t. Houtrook Anne Franklaan en Milieudefensie inzake biomassa.

5.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de raadsvergadering met dank aan de heer Wiss en aan alle raadsleden
voor hun inzet om besluitvorming door de gemeenteraad mogelijk te maken en wenst
iedereen goede gezondheid.
(20:12 uur)
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