Besluitenlijst Raad Gooise Meren
1 juli 2020
1

Opening (20:00 uur)
 Welkom bij de raadsvergadering via de digitale weg van 1 juli 2020, zowel raadsleden
als alle kijkers via de livestream en Facebook.
 De heer de Hollander heeft aangegeven later te zijn vanavond (komt om 21.20 uur
binnen tijdens agendapunt 3b); verder is iedereen aanwezig.

1a

Moties / Vaststelling agenda
 Er is één motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend:
o 1.1 PMD bron- of nascheiding (VVD)
Deze motie wordt toegevoegd aan de meningsvormende raad agendapunt 3c en de
besluitvormende raad agendapunt 5h.
 Op verzoek van dhr Bellaart worden de financiële stukken van de Regio G&V kort
meningsvormend geagendeerd (3d).
 1 nieuwe motie van de VVD bij de Perspectiefnota over Afwegingskader duurzaamheid
wordt toegelicht onder agendapunt 3e.
 1 nieuwe motie van PvdA e.a. (2c22)met verzoek aan college om een thema-uur te
organiseren over de uitvoering van de woonvisie Gooise Meren, meer in het bijzonder
over de uitgangspunten, en kaders bij het 1/3 1/3 1/3 principe, wordt weer ingetrokken
na toezegging van de wethouder hieromtrent.
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

TZ

2.

3.
a.

Vragenhalfuur
Twee vragen worden mondeling beantwoord.
1. D66 - Trillingen door het spoor
2. Hart voor BNM - Frequentie legen GFT-bakken
Meningsvormende raad
Visie Aan de Gooise Kust (1816507)
Er zijn drie amendementen en een motie ingediend:
3a1 Muiderberg niet op slot (PvdA, CU, CDA)
3a2 Strand Muiderberg (PvdA)
3a3 Natuurontwikkeling langs de Gooise Kust (GroenLinks)
3a4 Motie Natuurboulevard (GDP)

TZ

College zegt toe om de inhoud van de motie Natuurboulevard in te brengen in het overleg
met de verschillende partijen.
De motie wordt vervolgens ingetrokken.

b.

Algemene Plaatselijke Verordening (1694976)
Er zijn drie amendementen en drie moties ingediend.
Een van de moties bevat tevens een ordevoorstel met betrekking tot de verdere
behandeling van de APV; deze wordt als eerste behandeld en daar wordt direct
aansluitend over gestemd.
3b7 Aanvulling APV 2020 (Groep A.vdSchaaf-E.Nuij, VVD, PvdA, CU, HvBNM)
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Besluitvorming over deze motie:
De motie wordt aangenomen (23-8).
Met de motie wordt aan het college gevraagd om na de zomer een voorstel aan de raad
voor te leggen voor de APV 2020 (met aantal concrete verzoeken; zie motie). Daarnaast
besluit de raad om het nu voorliggende voorstel APV 2020 nu niet te behandelen.
CDA en HvBNM vragen om de onderwerpen lachgas, colportage en betreden plantsoenen
(2.45) ook mee te nemen in de afweging door het college.
c.

1.1 Motie PMD bron- of nascheiding (VVD)
Deze motie wordt ingediend in plaats van de eerder aangehouden motie over Stopzetting
PMD-inzameling (10 juni 2020).

d.
TZ

Vaststellen Zienswijze Jaarstukken en Begroting Regio Gooi en Vechtstreek (1835116)
College zegt toe om zorgpunten mee te nemen naar bespreking in het AB van de regio:
1. Er is op onderdelen sprake van een onjuiste weergave en/of tegenstrijdigheden in de
stukken.
2. Er zijn financiële ontwikkelingen die aanleiding zijn voor zorg.
3. Bij het kennisnemen van de Jaarstukken ontbreekt de (concept-) verklaring van de
accountant. Bij de beoordeling van jaarstukken ligt het voor de hand het oordeel van
de accountant te betrekken.
Daarnaast zal college vragen of de Regio GV kort na de zomer bereid is om in een Themauur uitvoeriger mee te nemen in de meerjarige financiële ontwikkelingen van de Regio GV
en de diverse onderdelen.

TZ

e.

Nieuwe motie bij Perspectiefnota – 2c21 Afwegingskader Duurzaamheid (VVD)
Na bespreking wordt de motie ingetrokken door de indiener.

4.

Schorsing

5.

Besluitvormende raad

a.

Vaststellen Visie Aan de Gooise Kust (1816507)
Amendementen:
 3a1 Muiderberg niet op slot (PvdA, CU, CDA)
Het amendement is verworpen (12-19)
 3a2 Strand Muiderberg (PvdA)
Het amendement is verworpen (11-20)
 3a3 Natuurontwikkeling langs de Gooise Kust (GroenLinks)
Het amendement is aangenomen (19-12)


Het Raadsvoorstel Visie Aan de Gooise Kust is aangenomen (28-3)

b.

Start project gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden
Het voorstel is unaniem aangenomen.

c.

Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (1694976)
Dit agendapunt is vervallen (zie 3b).
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d.

Vaststellen Zienswijze Jaarstukken en Begroting Regio Gooi en Vechtstreek
Het voorstel is unaniem aangenomen.

e.

Vaststellen Jaarstukken 2019
Het voorstel is unaniem aangenomen.

f.

Vaststellen Voortgangsverslag 2020-I


Raadsvoorstel Voortgangsverslag 2020-I
Het voorstel is unaniem aangenomen.

Moties:
 2b1 Motie Jeu de Boulesbaan Bussum (PvdA, Groep A.vdSchaaf-E.Nuij)
De motie is verworpen (10-21)
 2b2 Motie Kiosk Naarderbos (PvdA, CDA)
De motie is verworpen (15-16)
g.

Vaststellen Perspectiefnota 2021-2024


2c8 Amendement – Woningbouw – oog voor de mix (VVD)
Het amendement is aangenomen (21-10)



Raadsvoorstel Perspectiefnota 2021-2024
Het voorstel is aangenomen (24-7)



2c2 Motie Doelmatig gebruik buitenruimte (ChristenUnie)
De motie is verworpen (13-18)
2c3 Motie Schuldhulpverlening op maat (PvdA)
De motie is verworpen (5-26)
2c4 Motie Zorg voor Sociaal Domein (PvdA, CU, CDA, GDP, Groep A.vdSchaaf-E.Nuij)
De motie is verworpen (13-18)
2c5 Motie IKC Muiderberg (PvdA)
De motie is verworpen (8-23)
2c7 Motie SMART formuleren van duurzaamheidsopgave (D66, GDP)
De motie is aangenomen (27-4)
2c9 Motie Onderzoek nachttrein (VVD, Groep A.vdSchaaf-E.Nuij)
De motie is aangenomen (23-8)
2c10 Motie Niet afwachten Omgevingswet (Hart voor BNM, Groep A.vdSchaaf-E.Nuij,
GDP)
De motie is aangenomen (27-4)
2c11 Motie Bodycams BOA’s (CDA)
De motie is aangenomen (30-1)
2c12 Motie Kansen Arbeidsmarkt (CDA, PvdA)
De motie is verworpen (7-24)
2c13 Motie Abonnementstarief WMO (CDA, GDP)
De motie is aangenomen (24-7)
2c14 Motie Beweegtuinen (Groep A.vdSchaaf-E.Nuij, VVD)
De motie is aangenomen (17-14)
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h.

2c15 Motie Tijdelijke Terrasverruiming (Groep A.vdSchaaf-E.Nuij, GDP)
De motie is aangehouden door de indiener
2c16 Motie Deelname pilot ‘Hollandse luchten’ (GDP, PvdA, VVD, Groep A.vdSchaafE.Nuij)
De motie is unaniem aangenomen.
2c17 Motie Extra capaciteit inventariseren cultuurhistorische waardevolle panden en
objecten (GDP)
De motie is verworpen (7-24)
2c18 Motie Uitbreiding P&R terrein Muiden en tijdelijk gedogen gras parkeren (GDP,
PvdA)
De motie is verworpen (8-23)
2c20 Motie Aanvullende afspraken maken over De Lepelaar bij overdracht
bodemtaken (GDP)
De motie is verworpen (11-20)

1.1 Motie PMD bron- of nascheiding (VVD)
De motie is aangenomen (18-13)

6.

Hamerstukken

a.

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Olmenlaan 4-44 te Bussum (1839270)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

b.

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Googweg 11e te Muiderberg (1839293)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

c.

Instemmen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek (1830204)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

d.

Vaststelling bestemmingsplan Stedelijk Gebied – Comeniuslaan 16 – Julianalaan 28a
Naarden (1841117)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

e.

Vaststelling bestemmingsplan Bollelaan 6-8 Naarden (1792624)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

f.

Vaststellen Plan van scholen 2021-2024 – Basisschool De Krijgsman Muiden (1841317)
Het voorstel is unaniem aangenomen.

7.

Vaststellen besluitenlijst en Lijst Ingekomen Stukken
De besluitenlijst van 10 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De ingekomen stukken worden behandeld zoals voorgesteld.

TZ

De raad vraagt een afschrift van de beantwoording van brief 1868686 Platform Jachthavens
IJsselmeergebied

8.

Sluiting
23.00 uur
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