
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek  
 

Onderwerp Programmabegroting 2016 Gooise Meren 

Datum 9 maart 2016 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

VVD:  Vlaanderen, Duyts, Marshall, Bellaart, Niehe. 

D66: Bruins. 
CDA: Mastenbroek, Zweers, Van Tilburg, De Hollander, De Lange. 
PvdA: Boekhoff, Van der Schaaf. 

GL: Portengen, Van Rooijen, Boudewijnse. 
HvB: Munneke-Smeets. 
50PLUS: Haije, Bergh 
GOP: Kwekkeboom, Van Wees. 

Aanwezig namens 
college 

Franx, Van Meerten, Sanderse en Boland, 
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

- 

Voorzitter Kruyt 

Griffie De Vries 

  

Besproken items Welkom, opening, toelichting op doel en wijze van behandeling door voorzitter. 
Franx geeft korte toelichting o.a. dat begroting beleidsarm is. 
Hoe en wanneer is er een mogelijkheid om eerder keuzes te maken voor het 
krijgen van een structureel sluitende begroting, ook als voorschot op 2017. 
Huisvesting statushouders, wat is de stand van zaken voor de te bouwen 
woningen, zijn er afspraken met woningcorporaties. Bezuiniging, hoe worden 
raad en inwoners daarbij betrokken. De risicoanalyse, wat is de houdbaarheid 
en wordt hij periodiek bijgehouden. Risicoanalyse, waar staat het risico van De 
krijgsman. Proces van verbetering van de begroting, vraag aan raadsleden om 
raadswerkgroep financiën weer in te stellen. Weerstandvermogen en risico’s, 
hoe zit het met het btw-risico wegens opheffen parkeer BV, is mogelijk 2 ton. 
Reserve sociaal domein, is er een reservering voor de nog te betalen rekening in 
2015. Zijn de tekorten sociaal domein nog actueel. Uitplaatsing SC Muiden. Is er 
nog een herverdelingseffect te verwachten van het gemeentefonds. Wat zijn de 
lasten en baten per sportclub. Vangnet voor tegenvallers, is dat de algemene 
reserve of gaat dat per programma. Beoordelen aanbesteding en uitbesteden. 
Hoe kunnen er meer inkomsten worden gegenereerd. Is verkoop vastgoed voor  
voor aflossen leningen een optie. Rentekosten, hoe deze te verlagen. 
 
Schets van trace na vaststellen van begroting 2016 wordt gegeven. Financiële 
werkgroep voor sluitende begroting is goed idee. Vooral ook welke vragen aan 
burgers te stellen over bezuinigingen. Palet van mogelijkheden zal worden 
geschetst voor verkrijgen sluitende begroting. Benadrukt wordt dat er ook 
behoefte is aan een procesmatige werkgroep financiën. Verder zal e.e.a. 
moeten worden besproken in het presidium. 
 
Perspectiefnota 2017 is klaar voor de zomer, wellicht besluitvorming daarover na 
de zomer. Risico-analyse, deze wordt elk jaar en ook tussentijds geactualiseerd. 
Er is geen btw risico voor parkeren. Sociaal domein loopt via de rekening er is 
voldoende geld beschikbaar. Herverdeling gemeentefonds is nog niet voltooid 
(komt nog met mei-circulaire). Baten en lasten per sportclub is niet mogelijk. 
Tegenvallers worden binnen de programma’s opgevangen. Verkoop vastgoed 
voor aflossen leningen kost meer aan boeterente dan het opbrengt. 
Informatieverstrekking over statushouders start op 30 maart as. op thema-avond 
over wonen. 



 

Nog 3,5 ton nodig voor extra inhuur voor decentralisaties. 
Risico’s De Krijgsman zitten in het projectbureau niet in de begroting. Komt apart 
aan de orde. Zit wel in P&C-cyclus. 
 
Is bijdrage van 1 miljoen voor aanleg voetbalvelden te Muiden voldoende. Nee, 
deze bijdrage is niet voldoende. Niet duidelijk is wat de totale kosten worden, 
deze zijn waarschijnlijk wel hoger dan de bijdrage. Er resteert nog ongeveer de 
helft van het budget. Toelichting op hoe inwoners worden betrokken bij te 
realiseren bezuinigingen. Uitleg over de harmonisatie van de rioolheffing volgt 
schriftelijk. 
 

Toezeggingen 
college 

Uitleg over de harmonisatie van de rioolheffing volgt schriftelijk. 

  
 


