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Opening (20:00 uur) en vaststelling agenda











2.

3.

Welkom bij de raadsvergadering van 3 juli 2019, zowel hier op de tribune als de kijkers
via de digitale weg.
De burgemeester zal iets later ter vergadering zijn, daarom zit dhr. Wiss voor. In
verband daarmee zal de benoeming van de steunfractieleden en wethouder iets later
deze avond plaatsvinden. De commissie voor onderzoek van geloofsbrieven bestaat uit
de raadsleden Van Harmelen, De Lange en Wiss.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de raadsleden Jim de Vos, Portengen en
Timmerman. De raadsleden Bruins en Van der Schaaf komen later. Dhr Bruins 20:40
tijdens agendapunt 3a; dhr. van der Schaaf 21:40 uur tijdens schorsing na benoeming
wethouder.
Er zijn twee moties Vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze worden
geagendeerd:
- Orange the world (PvdA)
- Plaatsen tijdelijk cameratoezicht najaarskermis (50PLUS)
Het voorstel RSA (3d) wordt direct besluitvormend geagendeerd.
Het voorstel Dierenwelzijnsbeleid (6b) wordt in september opnieuw geagendeerd.
Het amendement en motie bij 6a (onderwijshuisvesting) worden nog meningsvormend
geagendeerd.
De agenda wordt overigens vastgesteld.

Vragenhalfuur
De volgende vragen worden mondeling beantwoord door het college:
 D66 – Koningslaan-Emmalaan
 D66 – Zwembaden
 VVD – Pampusgroep Muiden
Meningsvormende Raad

a.

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen bouwplan Zwarteweg 6-8 Naarden
(1450318)
 3a1 Motie D66 Parkeren en actief informeren – wordt ingetrokken.
 3a2 Amendement GDP Handhaven Parkeernorm

b.

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (1350454)
 3b1 Amendement Bouwhoogte (GroenLinks)

1a.

Benoemen wethouder en steunfractieleden
Is behandeld na agendapunt 3b.
Door de raad worden op voorstel van de resp. fracties benoemd als steunfractielid Pieter
Knecht (GDP), Madeleine Hofman (Hart voor BNM), Niels de Jager (VVD) en Maarten de
Vries (VVD). Zij leggen de verklaring en belofte af.
Commissie onderzoek geloofsbrieven en stemcommissie (benoeming wethouder) bestaat
uit de raadsleden Van Harmelen, De Lange en Wiss
De commissie geeft aan de bescheiden onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat
de heer Eijbersen aan alle in de wet gestelde eisen voldoet, op 1 aspect na:
De heer Eijbersen is niet woonachtig in de gemeente Gooise Meren. De gemeentewet
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geeft aan dat de raad voor een jaar ontheffing kan verlenen. Om aan dat vereiste te
voldoen, dient de raad daartoe te besluiten.
Daarnaast heeft de heer Eijbersen een Verklaring omtrent Gedrag bijgevoegd.
Na schriftelijke stemming wordt de heer Eijbersen door de raad benoemd tot wethouder
(27 stemmen).
De heer Eijbersen spreekt uit dat hij de benoeming aanvaardt.
De raad besluit overeenkomstig het concept-besluit met betrekking tot de formatie (0,9)
en ontheffing van het woonplaatsvereiste
Stemverklaring GDP mbt ontheffing woonplaatsvereiste.
De heer Eijbersen legt de eed af.
c.

Uitgangspunten voor Visie Mobiliteit (inclusief parkeren) (1462097)
 3c1 Amendement Sluipverkeer (Hart voor BNM)

d.

Regionale Samenwerkingsagenda (1426088)
Direct besluitvormend

e.

Motie Orange the world (PvdA)

f.

Plaatsen tijdelijk cameratoezicht najaarskermis (50PLUS)

g.

(n.a.v. 6a) Voorzieningen onderwijshuisvesting
 6a1 Amendement Niet voteren kredieten VO-scholen (ingetrokken na toezegging)
 6a2 Motie Verstandig omgaan met voorbereidingskredieten (ingetrokken na
toezegging)
College zegt toe dat er geen geld wordt uitgegeven tot het onderzoek is afgerond en evt.
alternatieven in beeld zijn; de raad zal daarover gerapporteerd worden.

TZ

4.

Schorsing

5.

Besluitvormende raad

a.

Ontwerp VVGB bouwplan Zwarteweg 6-8 Naarden (1450318)
Stemverklaring 50PLUS
 3a2 Amendement Handhaven Parkeernorm – verworpen (4-24)
 Voorstel zelf – aangenomen (24-4)

b.

Vaststellen Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b (1350454)



c.

3b1 Amendement Bouwhoogte – unaniem aangenomen
Voorstel zelf – aangenomen (21-7)

Vaststellen Uitgangspunten voor Visie Mobiliteit (inclusief parkeren) (1462097)
Stemverklaring D66
 3c1 Amendement Sluipverkeer – aangenomen (21-7)
 Voorstel zelf – unaniem aangenomen
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d.

Vaststellen Regionale Samenwerkingsagenda # (1426088)
Amendementen:
- 3d1ROVI vs OVI Gooise Meren – unaniem aangenomen
- 3d2Doelgroepenvervoer Gooise Meren – aangenomen (24-4; PvdA CU tegen)
- 3d3 Aanvullend op governance raadsvoorstel Gooise Meren – unaniem aangenomen
- 3d4 Amendement RSA Slagkracht en milieu – unaniem aangenomen
- 3d5 Amendement RSA Aantrekkelijk woon-werkklimaat – aangenomen (20-8)
- 3d6 Amendement RSA circulaire regio – unaniem aangenomen
- 3d7 Amendement Praktijkgerichte werkgelegenheid - aangenomen (20-8), Stemverkl
CU
Voorstel zelf: – unaniem aangenomen

e.

Vaststellen Jaarstukken 2018 #
-

f.

Amendement 2a1 Nog geen JOP in Muiderberg – unaniem aangenomen
Jaarstukken zelf worden unaniem vastgesteld.

Vaststellen Voortgangsverslag 2019-1 #
-

Amendement 2b1 Geen votering voorbereidingskrediet nieuwe Vaarverbinding –
verworpen (10-18)
- Voortgangsverslag zelf – aangenomen (25-3; PvdA tegen met stemverklaring)
- Motie 2b2 Beheer Buitenruimte – aangenomen (19-9)
Stemverklaring GL PvdA GDP
g.

Vaststellen Perspectiefnota 2020 #
- Amendement 2c8 Actualisatie monumentenlijst – verworpen (11-17) stemverkl CU
- Amendement 2c18 Tiny Forest –stemmen staken (14-14); Stemming uitgesteld tot
volgende vergadering
- Amendement 2c19 Het Spant geen risico – Verworpen (12-16)
- Perspectiefnota 2020 zelf – Stemming uitgesteld tot volgende vergadering
- Motie 2c1 Noodzaak tot betere en snellere begeleiding statushouders – Unaniem
aangenomen; stemverkl D66 GDP
- Motie 2c2 De definitie van sport moet in beweging komen! Verworpen (7-21)
Stemverkl D66 GL VVD
- Motie 2c3 (Zonne)geluidswal A1 Naarderbos – Unaniem aangenomen; Stemverkl D66
- Motie 2c4 Startersleningen – Verworpen (8-20), Stemverkl CU
- Motie 2c5 Gebarentolk - Aangenomen (20-8)
- Motie 2c7 Doorrekening loon- en prijsontwikkeling – Verworpen (12-16)
- Motie 2c9 Cultuurhistorie voor alle kinderen - Verworpen (7-21)
- Motie 2c10 Buitenruimte gemeentehuis- Aangenomen (23-5), Stemverkl CU
- Motie 2c11 Rolverdeling bij participatie / omgevingswet – Aangenomen (21-7),
Stemverkl CU
- Motie 2c12 Blijverslening – Verworpen (12-16)
- Motie 2c15 Inclusieve speelplekken voor kinderen – Unaniem aangenomen
- Motie 2c16 Tijdelijke huisvesting onderwijs - Aangenomen (22-6)
- Motie 2c17 Zoekrichting maatregelen verhogen parkeertarieven – Aangenomen (1612) Stemverkl GDP
- Motie 2c20 Gemeente op orde - Verworpen (12-16) Stemverkl D66
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-

Motie 2c22 Saldo opbrengsten nieuwe woningen meenemen – Unaniem aangenomen
Motie 2c23 Extra variant IHP ivm kosten tijdelijke huisvesting – Aangenomen (16-12)

h.

Motie Orange the world (PvdA)
Aangenomen (27-1; Bellaart tegen)

i.

Plaatsen tijdelijk cameratoezicht najaarskermis (50PLUS)
Unaniem aangenomen

6.

Hamerstukken

a.

Het beschikbaar stellen van kredieten tbv aangevraagde voorzieningen
onderwijshuisvesting 1401475
Stemverklaring PvdA VVD
Aangenomen; GDP wordt geacht tegen te hebben gestemd.

b.

Dierenwelzijnsbeleid 1399731
Vervallen.

c.

Beschikbaar stellen krediet voetgangersbrug Willem Bilderdijkpark Bussum 1455820
Stemverklaring CDA
Unaniem aangenomen

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 12 juni 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

b.

Lijst ingekomen stukken
De stukken worden behandeld zoals voorgesteld.

8.

Sluiting 23:20 uur
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