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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het 1e voortgangsverslag 2019,
Besluit het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:

Bestaande tekst
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Nieuwe tekst1
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Actualisatie gemeentelijke monumenten
We actualiseren de gemeentelijke monumentenlijst. In
de komende jaren willen we voor de kernen Bussum,
Muiden en Muiderberg een uitbreiding van de lijst van
gemeentelijke monumenten. In Naarden is reeds een
uitgebreide lijst. We verwachten binnen vier jaar de lijst
geactualiseerd te hebben

Actualisatie gemeentelijke monumenten
We actualiseren de gemeentelijke monumentenlijst.
Uiterlijk in 2020 willen we voor de kernen Bussum,
Muiden en Muiderberg een uitbreiding van de lijst van
gemeentelijke monumenten gerealiseerd hebben. In
Naarden is reeds een uitgebreide lijst. We betrekken
hierbij ook de parken. Na deze actualisatie zullen we
structureel blijven monitoren of de monumentenlijst nog
compleet is.

Toelichting2
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3.
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5.
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De gemeente trots is op haar cultureel historisch erfgoed en wil dat de huidige en toekomstige generaties van binnen en
buiten Gooise Meren hiervan kunnen genieten;
Er sinds 2018 gewerkt wordt aan een actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst van Gooise Meren, omdat
gebleken is dat die (vooral voor de kernen Bussum, Muiden en Muiderberg) incompleet is;
Het college hiervoor een periode van vier jaar wil uittrekken, waar wij voorstellen om dit in 2020 af te ronden;
Er bij de behandeling van de begroting 2019 een motie is aangenomen, die het college opdraagt om ook parken bij de
actualisatie te betrekken en de raad hierover uiterlijk 1 juli 2019 nader te informeren;
Er na actualisatie structureel gemonitord moet worden of de gemeentelijke monumentenlijst nog compleet is.
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