Besluitenlijst Raad Gooise Meren
18 maart 2021

1

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur)
 Welkom bij de raadsvergadering via de digitale weg van 18 maart 2021.
 De voorzitter constateert dat alle 31 raadsleden aanwezig zijn.
 Er is een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend:
o M21-17 Aanpassing GR Regio GV (herstel positie raad bij delegatie) (VVD)
Deze wordt toegevoegd aan de meningsvormende raad als agendapunt 3c.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

2.

3.
a.

Vragenhalfuur
Er wordt één vraag mondeling beantwoord.
1. PvdA - Proces reorganisatievoorstel MRA
Meningsvormende raad
Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg (2097609)
De volgende amendementen en moties zijn ingediend:
Amendementen:
A21-18 Parkeerregime (VVD)
A21-22 Reële toekomstvisie op parkeren i.d. kernen door ondernemers/werknemers (GDP)
A21-31 Behoud vergunningshoudersgebieden (CDA)
Moties:
M21-19 Ringweg oost Naarden Vesting (VVD)
M21-20 Optimalisatie parkeren in Muiden (VVD)
M21-23 Tariefdifferentiatie parkeren ook naar moment in het jaar (GDP)
M21-24 Eerder voldoen aan WHO norm luchtkwaliteit (GDP)
M21-25 Terugkoppeling op inbreng participatietraject (GDP)
M21-26 Gebruiksvriendelijkere bezoekersregeling in vergunninggebieden (GDP)
M21-27 Voorkomen van wildgroei aan verkeersborden (GDP)
M21-28 Toevoegen Brinklaan noord aan uitvoeringsagenda (Hart voor BNM)
M21-29 Toevoegen Bollelaan aan uitvoeringsagenda (Hart voor BNM)
M21-30 Maatwerk parkeerregulering (GroenLinks)
M21-32 Uitstel parkeerverordening (CDA)
M21-33 Behoud aantal parkeerplaatsen P1 Muiden (CDA)
M21-35 Invloed op uitvoeringsagenda (D66)
M21-36 Zonder laadpalenbeleid voorzichtigheid (D66)
Na de schorsing (ag.pt. 4) besluit de raad om vanavond ook over deze stukken te
stemmen. Daarbij worden de volgende wijzigingen aangebracht:
A21-18 Parkeerregime (VVD) – ‘regime’ wordt vervangen door ‘regeling’
M21-30 Maatwerk parkeerregulering (GroenLinks) – “te verwerken in de nieuwe
parkeerverordening” wordt vervangen door “snel te verwerken, zo mogelijk in de
aanstaande parkeerverordening”
De volgende amendementen en moties worden ingetrokken:
A21-31 Behoud vergunningshoudersgebieden (CDA)
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M21-20 Optimalisatie parkeren in Muiden (VVD)
M21-23 Tariefdifferentiatie parkeren ook naar moment in het jaar (GDP)
M21-27 Voorkomen van wildgroei aan verkeersborden (GDP)
M21-32 Uitstel parkeerverordening (CDA)
M21-36 Zonder laadpalenbeleid voorzichtigheid (D66)
De volgende motie wordt aangehouden:
M21-33 Behoud aantal parkeerplaatsen P1 Muiden (CDA)
TZ

College zegt toe dat tariefdifferentiatie naar momenten in het jaar onderdeel uitmaken
van het maatwerk waar naar gekeken wordt.
Besluitvorming zie 5.a.

b.

Erfgoedvisie Gooise Meren (2069138)
Motie:
M21-40 De vlag weer uit op historische gebouwen (GDP)
M21-41 Bodemdaling in veengebieden Gooise Meren (D66)
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

c.

M21-17 Motie Aanpassing GR Regio GV (herstel positie raad bij delegatie) (VVD)
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

4.

Schorsing

5.

Besluitvormende raad
De raad besluit om ook te stemmen over het mobiliteitsplan.

a.

Mobiliteitsplan Goed en Veilig op weg (2097609)
Amendementen:
o A21-18 Parkeerregeling (gewijzigd; VVD)
Het amendement is aangenomen (31-0)
o A21-22 Reële toekomstvisie op parkeren i.d. kernen door ondernemers/werkn. (GDP)
Het amendement is aangenomen (27-4)
Raadsvoorstel zelf:
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Moties:
o M21-19 Ringweg oost Naarden Vesting (VVD)
De motie is aangenomen (26-5)
o M21-24 Eerder voldoen aan WHO norm luchtkwaliteit (GDP)
De motie is verworpen (14-17)
o M21-25 Terugkoppeling op inbreng participatietraject (GDP)
De motie is aangenomen (18-13)
o M21-26 Gebruiksvriendelijkere bezoekersregeling in vergunninggebieden (GDP)
De motie is verworpen (11-20)
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o M21-28 Toevoegen Brinklaan noord aan uitvoeringsagenda (Hart voor BNM)
De motie is aangenomen (24-7)
o M21-29 Toevoegen Bollelaan aan uitvoeringsagenda (Hart voor BNM)
De motie is aangenomen (24-7)
o M21-30 Maatwerk parkeerregulering (gewijzigd; GroenLinks)
De motie is aangenomen (31-0)
o M21-35 Invloed op uitvoeringsagenda (D66)
De motie is aangenomen (31-0)
b.

Evaluatierapport besluitvorming inbesteding doelgroepenvervoer (2066621)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

c.

Motie 21-38 Scouting Olav (Hart voor BNM)
De motie is verworpen (13-18)

d.

Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden (2132336)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

6.

Hamerstukken
Bij geen van de hamerstukken wordt stemming gevraagd.

a.

Beschikbaar stellen krediet Herstel dak Villa Zeezicht (2119162)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

b.

Sloop noodgebouwen Koningin Emmaschool (2053986)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

c.

Benoemen steunfractielid Hart voor BNM
Dhr. W. Jansen wordt benoemd als steunfractielid voor Hart voor BNM.

7.

Vaststellen besluitenlijst 17 februari 2021 en Lijst Ingekomen Stukken
De besluitenlijst van 17 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.
De raad vraagt om een afschrift van het antwoord op brief nr. 2146760 ‘Verrommeling
Muiderberg’.

TZ

8.

Sluiting
0:23 uur

Bijlage: stemuitslagen.
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