Besluitenlijst raad Gooise Meren
20 april 2022
1.

Opening (20:00 uur)
 De voorzitter heet iedereen welkom bij de raadsvergadering van 20 april 2022.
 Mw. Vonk is verhinderd.

a.

Installatie raadslid
De raad benoemt in de commissie voor onderzoek geloofsbrieven de raadsleden Millin, van Roden
en van Gilse. De heer Hendriks (D66) wordt als raadslid opgevolgd door de heer de Jonge. Mw.
Millin geeft aan dat de commissie onderzoek geloofsbrieven de geloofsbrief van dhr. de Jonge in
orde heeft bevonden en adviseert hem toe te laten als lid van de raad. De raad besluit aldus. Dhr. de
Jonge legt de verklaring en belofte af.

b.

Vaststelling agenda
 Er is een motie vreemd aan de orde ingediend door het CDA M22-36 Vrijstelling/ gedragscode
flora- en faunawet vleermuizen. Deze wordt geagendeerd als 3d.
 Bij het besluitvormende agendapunt Grenscorrectie is een motie ingediend over
Subsidiemogelijkheid voor alle scoutingverenigingen. Deze motie wordt meningsvormend
behandeld als agendapunt 3e.
 Mw. Sweerts verzoekt om besluit mbt ontheffing woonplaatsvereiste wethouder toe te voegen
aan agenda; dit wordt toegevoegd aan het begin van de meningsvormende raad.
 Dhr. Veerman verzoekt om 3a en 3c van de agenda af te halen; deze ordevoorstellen worden
verworpen.
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

2.

Vragenhalfuur
Vragen die mondeling worden beantwoord
o Onveilige verkeerssituatie tijdelijke locatie Tweemaster (CDA)

3.

Meningsvormende raad
Besluit Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Hendriks
Na debat wordt tot besluitvorming overgegaan.
Het besluit wordt genomen met 23 stemmen voor en 7 tegen.

a.

Programma van eisen, voorlopig ontwerp Naardertrekvaart en beschikbaar stellen krediet
(43858)

TZ

o

b.

Vaststellen Toekomstbeeld parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijkpark (52731)

Het college zegt toe dat de aanbesteding niet zal plaatsvinden voordat het DO aan de raad is
voorgelegd.

o

M22-35 Motie - Het gehele Mouwtje aanwijzen tot gemeentelijk monument (PvdA)

TZ

o

College zegt toe dat de hengelsportvereniging wordt betrokken bij de verdere uitwerking.

c.

Sloop en nieuwbouw Tweemaster (60680)

d.

M22-36 Motie Vrijstelling ontheffing vleermuizen (CDA)
De motie wordt na debat ingetrokken door de indiener.

e.

M22-37 Motie Subsidiemogelijkheid voor alle scoutingverenigingen in Gooise Meren (GDP)
Een vernieuwde versie van de motie wordt volgende raad in stemming gebracht.

4.

Schorsing
1

Besluitenlijst raad Gooise Meren
20 april 2022

5.

Besluitvormende raad

a.

Herindelingsontwerp grenscorrectie gemeenten Hilversum en Gooise Meren (40046)
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

b.

Zienswijze begroting 2023 OFGV (73666)
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

c.

Nota Bodembeheer Gooise Meren (61682)
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

6.

Hamerstukken

a.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voor het plan Energiestraat 7 te
Naarden (54322)
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

7.

Diverse benoemingen tweede tranche
De volgende mensen worden benoemd in de Auditcommissie:
Frank Wyers, Monique IJsselstijn, Oscar Rijcken-Voigt, Richard de Rooy.

8.

Vaststellen besluitenlijsten en Lijst Ingekomen Stukken
De besluitenlijsten van 29 en 30 maart 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld

9.

Sluiting
0:05 uur.
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