Resumé van de voortzetting op 2 juli 2015 van openbare vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni
2015

Aanvang: 15.00 uur

Einde: 15.50 uur

Aanwezig:
26 raadsleden

Afwezig:
B. de la Mar (D66)

A.Ph. Hertog, voorzitter
J. Veenstra, griffier
Mw. J. Bakker, wethouder
Mw. M.L.C. Verbeek, wethouder
G.E.H. Pas, wethouder
Mw. M.Verhage, wethouder

Opening en mededelingen
 De voorzitter opent de voortzetting van de geschorste vergadering van 25 juni jl..
 Op zijn voorstel wordt bij aanvang van deze voortgezette vergadering een moment stilte in acht genomen
en zal de aansluitende financiële vergadering van 2 juli zoals gebruikelijk worden afgesloten met een
moment stilte.
 Nadat een moment stilte in acht is genomen, meldt de voorzitter dat bericht van verhindering is
ontvangen van de heer B. de la Mar (D66).
Vergaderorde
 De raad stemt er mee in om, overeenkomstig het voorstel van de agendacommissie, aanvullend onder
agendapunt 16 het voorstel `Benoeming lijstopvolger voor de VVD` op te nemen.
9.

Conceptbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van het Goois Natuurreservaat
 Bij de behandeling van dit agendapunt wordt door de PvdA, VVD en Leefbaar Huizen een
amendement (A1) ingediend. Het behelst de volgende wijzigingen van het voorgestelde besluit:
- het voorgestelde beslispunt wordt genummerd 1;
- vervolgens worden beslispunten 2 en 3 toegevoegd die als volgt luiden:
2. In 2015 eenmalig per inwoner 1 euro extra bijdragen aan het Goois Natuurreservaat,
totaal derhalve € 41.333 (aantal inwoners op 1 januari 2015) en dit ten laste te brengen van
de reserve duurzaamheid.
3. De overige Gooise gemeenten, met gelijktijdige toezending van dit amendement, oproepen
om ook eenmalig één euro per inwoner extra bij te dragen aan het Goois Natuurreservaat.
Het amendement wordt na een hoofdelijke stemming met 16 tegen 10 stemmen verworpen. De
fractieleden van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP stemden
allen tegen. De fractieleden van de VVD, PvdA en Leefbaar Huizen stemden allen voor.
 Vervolgens wordt conform voorstel besloten.

10.

Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 en jaarstukken 2014 Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek
 Conform voorstel besloten.
Toezegging
 De burgemeester zegt toe, dat hij in het laatste kwartaal van 2015 de raad zal informeren over de
bereikte resultaten v.w.b. de bezuinigingstaakstelling en efficiëncyvoordelen.
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-211.

Nota grondbeleid
 Overeenkomstig een daartoe ingediend ordevoorstel van mevrouw Landré (GroenLinks) besluit
de raad in meerderheid om de behandeling van de agendapunten 11 en 12 aan te houden, in
afwachting van het door het college te presenteren overzicht waarom bij motie M1 wordt
gevraagd. De fracties van de VVD en Leefbaar Huizen stemden tegen het ordevoorstel.
 Bij dit agendapunt is tevens door de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA, D66, Dorpsbelangen
Huizen, ChristenUnie en SGP een motie (M1) ingediend. De motie behelst de opdracht aan het
college om de raad, al dan niet met een presentatie in de commissie Fysiek Domein van
september a.s., een overzicht te verstrekken van de R.O.-bevoegdheden van de raad en het
college, de eventuele besluiten van de raad tot delegatie van RO-bevoegdheden aan het college,
alsmede andere raadsbesluiten op grond waarvan het college bevoegd is tot materieel-ruimtelijke
besluitvorming. De motie is met 19 tegen 7 stemmen aangenomen. De fracties van VVD en
Leefbaar Huizen stemden tegen de motie.

12.

Toepassing coördinatieregeling bij wijzigingsplannen
 Met inachtneming van het besluit op het ordevoorstel bij agendapunt 11 en de aangenomen
motie M1, wordt de behandeling van dit agendapunt aangehouden.

13.

Verzoek tot opneming van een school in het plan van nieuwe scholen
 Conform voorstel besloten.

14.

Rapport van de rekenkamercommissie inzake aanpak jongerenoverlast
 Conform voorstel besloten.

15.

(aanvullend agendapunt) Motie (M2) vreemd aan de orde van dag over online sociale
marktplaats
 De motie (M2) van CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en PvdA
behelst de opdracht aan het college om de raad in zijn vergadering van 1 oktober a.s. te
informeren over de mogelijkheden voor deelname aan bijvoorbeeld een platform als
zorgvoorelkaar.com of we helpen.nl in het kader van de uitvoering van fase 3 van de
implementatie van het digitaal leefplein, inclusief de samenwerkingsmogelijkheden met de
Vrijwilligerscentrale.
De motie is met algemene stemmen aanvaard.

16.

(aanvullend agendapunt) Benoeming lijstopvolger voor de VVD
 Conform voorstel besloten.
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