Amendement
Onderwerp amendement:

Geen uitbreiding buitenreclame en adoptie rotondes

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-101

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
concept
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
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Nieuwe tekst
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Te denken valt aan het invoeren van buitenreclame, het
verkopen van eigen panden, het aanpassen van de frequentie of
het verminderen van de informatie op de wekelijkse
gemeentepagina of het laten adopteren van rotondes door
bedrijven

Te denken valt aan het verkopen van eigen panden en het
aanpassen van de frequentie of het verminderen van de
informatie op de wekelijkse gemeentepagina.
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Omschrijving idee
Invoeren buitenreclame

Omschrijving idee
Buitenreclame niet uitbreiden

Inhoud voorstel
Het opstellen van een eenduidig Reclamebeleid voor de
openbare ruimte in het hele grondgebied van de gemeente
Gooise Meren. Hierdoor kan de gemeente extra inkomsten
genereren.

Inhoud voorstel
Het opstellen van een eenduidig Reclamebeleid voor de
openbare ruimte in het hele grondgebied van de gemeente
Gooise Meren. Uitgangspunt hierbij is dat er in beginsel
geen uitbreiding van buitenreclame komt t.o.v. de huidige
situatie.

Toelichting
Er wordt op dit moment weinig gebruik gemaakt van de
mogelijkheden voor buitenreclame. Met het opstellen van
uitgangspunten kan dit op een goede en bij de gemeente
passende manier worden uitgevoerd. Door de centrale en
toegankelijke ligging van de gemeente wordt ingeschat dat de
gemeente een zeer gewilde locatie is voor reclame exploitanten.

Toelichting
Het is belangrijk dat de gemeente een groen karakter
behoudt en het straatbeeld geen ‘verrommelde’ aanblik
krijgt door een overschot aan buitenreclame. Met het
opstellen van uniforme uitgangspunten kan dit op een goede
en bij de gemeente passende manier worden gewaarborgd.

Saldo
35K (2022) – 140K (2023+2024) – 160K (2025)

Saldo
0
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Omschrijving idee
Adoptie rotondes

[Schrappen]

Inhoud voorstel
Rotondes door lokale ondernemers laten adopteren
Toelichting
Hierdoor vallen onderhoudskosten vrij en zijn er aanvullende
inkomsten (circa 1.000 Euro per rotonde).
Saldo
PM

Toelichting2
Overwegende dat:
1. De indieners van deze motie het groene karakter van de gemeente niet onder druk willen zetten door uitbreiding van
buitenreclame en het adopteren van rotondes;
2. Een overvloed aan verkeersborden op sommige plekken in de gemeente al voor een verrommeld straatbeeld zorgt, dat wordt
versterkt door plaatsing van extra reclameborden;
3. Een overvloed aan (reclame)borden daarnaast de aandacht kan afleiden van weggebruikers en daardoor een negatieve
invloed kan hebben op de verkeersveiligheid;
4. Adoptatie van rotondes reeds in 2015 door de toenmalige gemeente Bussum is onderzocht, maar de conclusie toen was dat
daarvoor onvoldoende animo is en dit te weinig oplevert;
5. Er zonder uitbreiding nog een inkomstenbron op buitenreclame resteert van 49K per jaar.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Jelmer Kruyt, GDP

