
 
 

 
 
 
 
 

De raad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 6 februari 2020,  
 
Constaterende dat:  

 Het college voorstelt de Nota Grondbeleid vast te stellen voor de periode 2020-2024; 

 Het college de raad onder beslispunt 2 van het raadsvoorstel verzoekt om een mandaat te 
geven tot het mogen doen van strategische grondaankopen tot maximaal € 1.000.000 per 
verwerving;  

 Het college de raad onder beslispunt 4 verzoekt om een mandaat te geven voor een bedrag 
van maximaal € 300.000 ten behoeve van een voorbereidingskrediet voor initiële plankosten 
(initiatievenfonds) voor nieuwe plannen op basis van startdocumenten. Bij (dreigende) 
overschrijding van dit bedrag dient hierover tussentijds gerapporteerd te worden. 
 

Overwegende dat: 

 Naar de mening van de indieners het budgetrecht en de kaderstellende rol van de raad onder 
beslispunt 2 onvoldoende is meegenomen in het raadsvoorstel; 

 Naar de mening van de indieners de hoogte van het initiatievenfonds niet in Verhouding staat 
tot de hoogte van het budget voor strategische grondaankopen. 

 
Besluit het raadsbesluit het volgende te wijzigen: 

1. Beslispunt 2 te wijzigen in: “In geval van een voorgenomen strategische grondaankoop roept 
de burgemeester de raad binnen 5 werkdagen bijeen om instemming te vragen van de raad 
over de voorgenomen grond aankoop. 

2. Beslispunt 4 te wijzigen in: “In geval een voorbereidingskrediet voor initiële plankosten voor 
nieuwe plannen op basis van startdocumenten nodig is legt het college dit ter besluitvorming 
voor aan de raad.” 

3. Beslispunt 1 te wijzigen: “De Nota Grondbeleid 2020-2024 te wijzigen conform de hieronder 
genoemde beslispunten 1 en 2 en deze ter kennisname aan de raad te doen toekomen.”  

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wijdemeren, 6 februari 2020 
 

Namens De Lokale Partij Namens het CDA   Namens DorpsBelangen 

Mevrouw Wijnen  De heer Verbruggen   De heer Voigt 

 

 

 

Namens de VVD  Namens PvdA/GroenLinks  Namens D66 

Mevrouw Vermeulen  De heer Poels    De heer Roosenschoon 

unaniem aangenomen


