Besluitenlijst Gemeenteraad
15 september 2021
1.

Opening en vaststelling agenda (20:00 uur)
 De voorzitter heet iedereen welkom bij de raadsvergadering (online) van 15 september 2021.
 Raadslid Floor Elderman is op 10 augustus bevallen van een zoon, Flip Charlie Mager.
 De voorzitter constateert dat alle 30 raadsleden aanwezig zijn; dhr. Rijnveld is enige minuten
later.
 De raad benoemt in de commissie voor onderzoek geloofsbrieven de raadsleden Vonk, Potjer
en Wiss.
 Er zijn drie moties Vreemd aan de Orde van de Dag ingediend:
o Afghaanse vluchtelingen (PvdA)
o Informatiebehoefte inzake bouwplan Driftweg Naarden (GDP)
o NPO inzetten om een (deels) bijdrage te leveren aan reductie van het lerarentekort (D66)
Deze moties worden toegevoegd aan de meningsvormende raad als agendapunten 4f, 4g en 4h.
 Bij ordevoorstel wordt agendapunt 7c (aankoop van Limburg Stirumlaan) ook meningsvormend
behandeld (4i)
 Bij ordevoorstel wordt agendapunt 6b (Stukken GNR) ook meningsvormend behandeld (4j).
 Bij ordevoorstel worden agendapunt 4a en 6a (Beheerplannen) van de agenda afgehaald en
wordt de wethouder om een technische sessie gevraagd om de raadsleden toelichting te geven
op de onlangs verstrekte informatie. Deze sessie moet zodanig ingepland worden dat het
voorstel op 6 oktober meningsvormend in de raad kan worden besproken.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

2.

Benoemen raadslid
De heer Bruins (D66) wordt als raadslid opgevolgd door mevrouw Hermsen.
De heer Wiss geeft aan dat de commissie onderzoek geloofsbrieven de geloofsbrief van mw.
Hermsen in orde heeft bevonden en adviseert haar toe te laten als lid van de raad. De raad besluit
aldus. Mw. Hermsen legt de verklaring en belofte af.

3.

Vragenhalfuur
De volgende vragen worden mondeling beantwoord:
 Door Raad van State nietig verklaard Bestemmingsplan Het Anker Muiden (CDA)
 Knooppunt A1 Crailo (Hart voor BNM)

4.

Meningsvormend

a.

Beheerplannen 2022-2025 (2194485)
Het voorstel is van de agenda afgehaald.

b.
TZ

Voteren uitvoeringskrediet voor herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden (2240579)
 College zegt toe bij de aanleg infrastructuur en inrichting van P1 en p2 rekening te houden dat
een eventuele realisatie van solarports in de toekomst mogelijk wordt gemaakt.
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

c.

Voteren uitvoeringskrediet voor inrichtingsplan (w.o. P2) Schootsvelden Zuidoost Muiden
(2239408)
 Zie bij 4a (toezegging geldt ook hier)
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

TZ

d.

Beleidsnota Buitenreclame (2247895)
Er is een amendement en een motie ingediend:
 A21-132 Amendement Geen reclamemasten langs de snelweg (GDP)
 M21-131 Motie Plakplaatsen voor niet-commerciële berichten (CDA)
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College zegt toe niet tot uitvoering/vergunning verlening over te gaan m.b.t. grote
reclamemasten voordat de raad geïnformeerd is.
 Reclame op rotondes wordt als een mogelijkheid meegenomen in het beleid en zal dus nader
onderzocht gaan worden, of dat evt verdringing (lagere opbrengst van de inkoop van andere
reclamevormen) zal plaatsvinden.
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

e.

Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA (2279773)
Er is een amendement ingediend:
o A21-127 Amendement Transparantie om-niet inzet personeel van deelnemers MRA (VVD)
Vanwege de indieningstermijn van de zienswijze wordt straks in het besluitvormende deel ook gestemd
over dit voorstel.

f.

M21-128 Motie Afghaanse vluchtelingen (PvdA)
Tijdens debat wordt beslispunt 3 verwijderd door de indiener.
Over de motie zal vanavond nog worden besloten (zie agendapunt 6e).

g.

M21-130 Motie Informatiebehoefte inzake bouwplan Driftweg Naarden (GDP)
Na debat wordt motie ingetrokken.
 Wethouder zegt toe een thema-uur te willen organiseren over bestemmingsplanprocedures en
rechtsgevolgen.

TZ

h.

M21-129 Motie Nationaal Programma Onderwijsmiddelen inzetten om een (deels) bijdrage te
leveren aan reductie van het lerarentekort (D66)
Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

i.

Voteren krediet aankoop perceel Van Limburg Stirumlaan 2 te Naarden (2246572)
Wethouder verzoekt om van een gewijzigd dictum uit te gaan bij de besluitvorming. Daar wordt
mee ingestemd.
 Het college zal de taal/spel/datum-fouten uit het raadsvoorstel halen en de nieuwe versie
achteraf nog aan de raad sturen ter informatie (en archiveren).

TZ

j.

Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR (2231708)
Een vraag wordt nog beantwoord.

5.

Schorsing

6.

Besluitvormende raad

a.

Beheerplannen 2022-2025 (2194485)
Het voorstel is van de agenda afgehaald..

b.

Jaarstukken 2020; begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 GNR (2231708)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

c.

Zienswijze concept samenwerkingsafspraken MRA (2279773)
Amendement
o A21-127 Amendement Transparantie om-niet inzet personeel van deelnemers MRA (VVD)
Het amendement is unaniem aangenomen.
Raadsvoorstel zelf
Het voorstel is aangenomen met stemmen van GDP (3) tegen.

d.

Benoemen lid Radenadviescommissie GEM Crailo BV
De heer Martijn Kahlman wordt door de raad benoemd als lid van deze commissie.
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e.

M21-128 Motie Afghaanse vluchtelingen (PvdA)
De motie (zonder dictum punt 3) is aangenomen met stemmen van GDP (3) tegen.

7.
a.

Hamerstukken
Beschikbaar stellen krediet Gooilandschool gymzaal en binnenklimaat (2193643)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

b.

Wijzigen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019 (2240324)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

c.

Voteren krediet aankoop perceel Van Limburg Stirumlaan 2 te Naarden (2246572)
Het voorstel is unaniem aangenomen. De heer de Hollander is niet bij de stemming aanwezig.

d.

Benoemen steunfractieleden conform voordracht fractie
De raad benoemt mevrouw Vera van Etten en de heer Peter Schröder als steunfractieleden voor het
GDP.

e.

Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling De Krijgsman (2301264)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

8.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken
De besluitenlijst van 7 juli 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.

8.

Sluiting
0.25 uur.
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