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Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek III 
 
Onderwerp Subsidiebeleidskader Gooise Meren 2017 (48051) 

Datum 18 mei 2016 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Bellaart 
(D66) de Haan 
(CDA) de Hollander 
(PvdA) Bekkema 
(GL) Vonk 
(HvB) van der Ham 
(GOP) Philipse 
(50PLUS) Haije 

Meesprekers -- 

Aanwezig namens 
college 

M. van Meerten- Kok 

Ambtelijke 
ondersteuning  

M. van Bokhorst, F. De Groot (afd. Samenlevingszaken) 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie Knibbe 

  

Besproken items Het gesprek wordt ingeleid met een korte presentatie.  
GL: hoe gaan we om met de verschillen vanuit de historie mbt de verschillende 
kernen (andere / nieuwe mogelijkheden die er nu zijn) 
PvdA: 3.10 bevorderen toerisme/economie lijkt nieuw, waarom apart 
toegevoegd? En kan bij de kernwaarden aangehaakt worden bij de Bibob 
gedachte mbt integriteit? 
GOP: waar liggen de prioriteiten van het college; is er een overzicht van 
verstrekte subsidies en uitgegeven geld? Wat zijn de exacte criteria? Wat is 
verschil in wegingskaders tussen individuele en jaarlijkse subsidies? Is er een 
overzicht van convenanten met de grote partijen?  
Initiatieven voor doe-democratie komen ook in aanmerking voor subsidies?  
CDA: Kan in lopend jaar nog geschoven worden met budgetten (irt zin over ‘ 
niet om in stand te houden’ ). Kunst en cultuur: waarom staat daar niet dat ze 
primair ten gunste van GM inwoners zijn?  
VVD: Is ‘trap op trap af’ ook meegenomen? Wat waren verschillen tussen NMB 
t.a.v. dit nieuwe document?  
Wat is de betrokkenheid raad bij besluitvorming subsidies grote ontvangers.  
D66: is voor raad achteraf inzichtelijk op basis van welke kernwaarden is 
toegekend. Waarom geen natuur en duurzaamheid? Waar is scheiding tussen 
beleidsgebied en subsidie mbt sociaal domein?  
50PLUS: is het alleen voor organisaties/stichtingen of ook voor individuen of 
bedrijven. Is er ook verantwoording achteraf of de subsidie juist besteed is.  
 
College:  
Evenementen zijn er steeds meer, daarom is het goed om ze apart te 
benoemen. 
Er is geen prioritering aangezien men subsidie kan aanvragen; de gemeente 
gaat niet tevoren al reserveren voor bepaalde aspecten.  
Eenmaal verstrekte subsidies kunnen op grond van de AWB niet zomaar 
stopgezet of gewijzigd worden.  



 

2 
 

Bussumse kader is basis geweest, toegevoegd zijn elementen uit Naarden en 
Muiden bv. over historisch erfgoed. Een wegingskader was er in N/M niet.  
Er is geen expliciete eis dat subsidie gericht is op inwoners Gooise Meren. Er 
zijn veel initiatieven die grensoverschrijdend zijn.  
Duurzaamheid is wel opgenomen in wegingskader (6). Het zal elders wel 
terugkomen maar niet in de subsidies.  
Subsidies moeten ook verantwoord worden en worden gecontroleerd en 
zonodig teruggevorderd  (boven de E 7500 structurele controle en daaronder 
steekproeven).  
Er is ook ondersteuning en extra informatie beschikbaar bij aanvragen van 
subsidies (m.n. Nieuw in Gooise Meren). .  
Zie verder de toezeggingen. 
 

Toezeggingen college  Integriteit is waardevolle aanvulling op de kernwaarden en zal worden 
meegenomen.  

 Overzicht van convenanten met subsidienten wordt nog verstrekt, evenals 
het volledig overzicht van verstrekte subsidies (wordt nog opgesteld). 

 Overzicht van  de samenstelling van de subsidies in het verleden (NMB)  
mbt cultuur / zorg en welzijn wordt nog verstrekt.  

 

Aanbevelingen fracties Voorstel kan naar de meningsvormende raad (1/6/15) 

 


