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Besproken items 
 

De voorzitter opent de vergadering 
De wethouder geeft een korte toelichting. 
Hij merkt op dat de accountant nog bezig is met de controle van de stukken. 
Onder meer naar de fusiekosten en pensioenkosten. De provincie wil dat de 
stukken op 15 juli zijn aangeleverd. 
 
CDA vraagt of de bespreking per gemeente kan. 
De voorzitter zegt de stukken als geheel te  bespreken. 
 
GOP zegt dat er nog technische vragen zullen komen. Op blz 15 van Bussum 
over cameratoezicht: dit is nog niet geëvalueerd. Wanneer is dat klaar? Blz. 29: 
over zorg en welzijn: de realisatie is 13 miljoen. De eigen bijdrage lijkt een 
grote toename te hebben.  
VVD vraagt hoe het gaat als wij iets willen vaststellen, maar er nog wijzigingen 
komen door de accountant? Bij grondexploitatie is een geoormerkte reserve: is 
dat wel nodig?  
CDA op blz 23 Muiden: wat zijn de kosten van het projectbureau?  De 
grenswijziging Bloemendalerpolder: hoe zit het met compensatie? Blz. 28: 
afkorting BOR? Naarden: bestemmingsreserve Godelinde/Keverdijk: hoe is dit 
opgebouwd. Blz. 37  algemene reserve  1,4 miljoen: waar komt die vandaan? 
Blz. 112: MPG: project Meerpaal: er staat een bedrag, maar dat project is nog 
niet opgestart. Bussum blz. 6  fusiekosten: is de 1 miljoen voor Bussum of voor 
drie gemeenten? Blz. 7 incidenteel lagere kosten parkeerbeleid, graag uitleg. 
Blz. 18 wat hebben we bereikt? Die alinea’s lijken niet met elkaar te stroken. 
De groenvoorzieningen, daar zouden nog besparingen mogelijk zijn. Er zijn 
ook klachten over onderhoud, hoe zit dat? 
 
De wethouder vraagt of technische vragen ook schriftelijk kunnen. Dit wordt 



 

door de fracties toegezegd. De wethouder zegt toe dat de antwoorden 
schriftelijk verstuurd zullen worden in een totaal-document. 
 
CDA  blz. 54: over de weerstandcapaciteit. Het risico staat op nul, maar hoe 
dat kan is niet duidelijk. 
D66: Bussum blz. 19: 389.000 negatief op afwaardering. De tegenvaller op het 
sociaal plan van 1 miljoen: wat is de besparing in de toekomst? Als de 
jaarstukken van NMB zijn goedgekeurd, is dat dan de beginbalans van GM. De 
riolering van Keverdijk lijkt niet terug te komen in 2015.  Muiden: 
doorontwikkeling Brede School: er zou hier 20.000 euro beschikbaar zijn voor 
een visiedocument. Is dat er?  
HvB: Bussum: blz 8  beheer gemeentelijke gebouwen: bij Breeduit een 
voordeel. Blz. 79 over Villa Primair: er is 10 procent bezuinigd op personeel. 
Heeft de kwaliteit van onderwijs er niet onder te leiden? Onder ‘Wat hebben 
we bereikt’: staat eigenlijk niet wat we bereikt hebben. Wat is er concreet 
bereikt voor de jeugd. Blz. 53 stille reserves: zijn die in beeld voor alle drie de 
reserves. In Muiden zijn de verbonden partijen zeer duidelijk weergegeven: dat 
hopelijk ook zo voor GM in de toekomst. 
50Plus: vraagt naar het beleid van stortingen en bestemmingen. Vooral bij 
bestemmingsreserves is dit onduidelijk. Kunnen wij geen inzicht krijgen in de 
productbegroting? 
 
VVD: over recapitulatie bestemmingen blz. 3: saldo ten laste van algemene 
reserve: waarom is dat? Kan het niet met minder? 
GOP: Bussum over het zwembad graag meer toelichting. 
CDA: blz. 23 Naarden: nadeel moet een voordeel zijn. 
 
De wethouder gaat in op de vragen. 
Camerabeleid: daar gaat de burgemeester over. 
Eigen bijdrage: de uitvoering van beschermd wonen gebeurd door de regio. 
Wij betalen aan de regio, maar krijgen het later weer terug. De GOP wil dit 
graag nader uitgesplitst zien. De wethouder zegt dit toe. 
AK: over het zwembad: dat gaat over 2014, toen er de afwikkeling van oude 
subsidies speelde, dat geeft een onevenwichtig beeld. 
 
Wethouder over behandeling stukken: wij bespreken de jaarstukken. Dan 
komt de accountant. En daarover doet u een uitspraak in de raad. 
Compensatie Bloemendalerpolder zijn we mee bezig. 
BOR = Beheer Openbare Ruimte. 
Fusiekosten: dat is inclusief de kosten van Naarden en Muiden.  
Groenvoorziening en klachten: dat is een politieke keuze. 
Risico Kruysbergen: hier wordt schriftelijk  op ingegaan. 
Het resultaat van de jaarrekening wordt de beginbalans van Gooise Meren. 
Een productbegroting geven we niet. Maar we gaan wel kijken hoe er meer op  
zaken ingegaan kan worden.  
 
CDA over het sociaal jaarverslag: het ziekteverzuim op blz. 15. Hoe verhoudt 
de melding zich met het landelijk gemiddelde.  
De wethouder legt uit hoe we omgaan met het ziekteverzuim. De verhouding 
met landelijk moet schriftelijk beantwoord worden. 
 
De griffie vraagt of de technische vragen  schriftelijk worden opgestuurd. 

Toezeggingen college De fracties sturen technische vragen schriftelijk op, het college zal die in een 



 

integraal document beantwoorden. 

Aanbevelingen 
fracties 

Het stuk gaat naar de meningsvormende raad 

 


