
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 
 

Onderwerp Vaststellen programmabegroting 2016 Gooise Meren 

Datum 24 februari 2016 19.00 uur – 20.00 uur. 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Bellaart, Vlaanderen. 
(D66) Bruins. 
(CDA) Hollander ,Van Tilburg,  Bartelet. 
(PvdA) Boekhoff. 
(GL) Portengen. 
(HvB) Munneke-Smeets. 
(GOP)  Kwekkeboom, Wees. 
(50PLUS) Haije. 

Meespreker Dhr. Plas 
Aanwezig namens 
college 

Wethouder Franx. 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Versteegh, Kreutzwendedich von dem Borne, Meijer, Pannekoek, Gils 
Van Maris. 

Voorzitter Wiss. 
Griffie De Vries. 

  
Besproken items Dhr. Plas licht zijn schriftelijke inbreng toe. O.a. komen aan de orde de 9 

miljoen voor fusie en de benodigde bezuinigingen. 
Raadsleden. 
Inzicht in begroting, opbouw bedragen, ontbreekt. Leningen pagina  79, 
opbouw en dekking graag verduidelijken. Is reserve voor bruggen voldoende. 
Wat is de omvang van de stille reserves. Zijn de getroffen voorzieningen 
voldoende. Koppeling doelenboom en cijfers niet altijd duidelijk. Besparingen 
3 miljoen nog geldig, inclusief menukaart.  Wat is boekwaarde vaste activa. 
Pagina 2 rectificatie,  toelichting op risico’s gewenst. Graag inzicht in 
meerjarige ontwikkeling pag. 5. Hardheid cijfers pagina 6. Toelichting 
algemene reserves en fusiekosten mutaties. Zijn cijfers sociaal domein nog 
actueel. 
Pag. 5 tabel cijfers overige maatregelen organisatie graag toelichten. 
Begroting is nog zonder politieke keuzes. Wanneer zijn kosten/opbrengsten 
nieuw beleid/bezuinigingen bekend. Pag. 64 hoe gaat de doorrekening van 
loon-  en prijsstijgingen. Hoe zit het met de harmonisatie van de rioolheffing. 
Wat is omvang aandelenbelang bij BNG van Naarden. 
In raadsvoorstel wordt verwezen naar uitvoering coalitieprogramma, hoe 
verloopt besluitvorming daarover. Risico grote projecten, waar te vinden. Is 
preventief toezicht normaal voor een fusiegemeente en wanneer eindigt dat. 
Wat is de basis voor bedrag van bezuinigingen van 6 miljoen genoemd in de 
presentatie. Indicatoren ontbreken. Wat is de verdere planning. Hoeveel  
ambtenaren staan op wachtgeld en wat is de verwachte afbouw. Aandeel 
ambtelijke loonsom in de begroting. Hoeveel procent van de begroting is 
uitbesteed werk. Wat is  het maximale uur tarief voor inhuur. Graag meer 
inzicht in totstandkoming risicoparagraaf. Inzicht in reducerende/preventieve 
risicomaatregelen. 
Mening over solvabiliteit. Alternatieven voor de Lunet. Hoe snel gaan we 
verder met de nog te maken keuzes. Inzicht in  risico De Gooiberg. 
 



 

Beantwoording op hoofdlijnen nu, uitgebreidere schriftelijke beantwoording 
volgt later. Er komt een verdiepingsslag. Toelichting diverse raadskosten. 
Uitvoering vindt plaats binnen de in de programma’s beschikbaar gestelde 
bedragen. Er moet een grote inhaalslag worden gemaakt voor het volledig op 
orde krijgen van de begroting. Daar worden ook burgers bij betrokken en 
wordt de raad uitgenodigd bezuinigingen aan te dragen. 
Menukaart wordt toegezonden. Toelichting op risicomethode wordt kort 
gegeven. De Krijgsman valt er buiten. Toelichting op reserves/voorzieningen 
bruggen. 
Toelichting op stille reserves, bedrag is nog niet concreet vast te stellen, vergt 
nadere analyse. 
Politieke keuzes moeten inderdaad nog gemaakt worden. Toelichting op 
cijfers personeel. Preventief toezicht is standaard bij fusie. Begroting moet 
structureel sluitend worden. 
Verschil in paginanummers digitaal en papier voorkomen. 
Mogelijk komen elementen uit  college uitvoeringsprogramma  in perspectief 
nota. 

Toezeggingen college Uitgebreidere schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen volgt later. 
Er komt een verdiepingsslag van de begroting (wordt zsm toegezonden). 
Menukaart bezuinigingen wordt toegezonden. 

Aanbevelingen fracties 
verdere agendering 

VVD: begroting kan naar meningsvormende raad. 
CDA: begroting graag nog een keer agenderen voor gesprek 
PvdA: begroting kan naar meningsvormende raad. Besluitvormend op 23/3 
GL: begroting kan naar meningsvormende raad. 
HvB: begroting graag nog een keer agenderen voor gesprek 
GOP: neutral, gaat niet instemmen met begroting 
 

 


