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Besproken items De voorzitter licht kort het doel van de avond toe. 
Het college geeft een korte toelichting. Het gaat vanavond over de 
programma’s 6,7 en 8. 
 
Gevraagd wordt naar de visie voor het Kindcentrum in Muiden en de 
Kindschool in Muiderberg en ervaringen met Breeduit. Hoe worden de 
kinderen gehuisvest aan de Slochterenlaan, wat gebeurd hier mee? 
Wat doet de gemeente voor cultuurhistorisch erfgoed? 
Hoe zit het met de daling van het aantal uitkeringen met 40 procent.  
Gevraagd wordt naar statushouders en vergunningshouders. 
Waar komt de daling van de kosten van onderwijshuisvesting vandaan. 
Over de gezondheid van de inwoners en de prestatie-indicatoren 
daarvoor. 
Hoe worden de speerpunten van 7.1 uitgewerkt. 
Ontwikkeling van het kindcentrum Muiden, hoe zit het met de 
randvoorwaarden. 
Kindschool voor Muiderberg. Huisvesting Emmaschool, concretiseringen 
ook voor andere scholen. 
Onderwijsbeleid, ook voor statushouders en asielzoekers. 
Maatwerkvoorziening WMO uitgaven, waarop gebaseerd. 
De financiële cijfers staan los van de verhalen, waarom is dat zo 
gedaan? 
Over het inboeken van 40 procent: hoe wordt dat gerealiseerd en hoe 
realistisch is dat? 
Reserve voor WMO, hoe is die ontstaan? Wat is het risico in de 
komende jaren. 
Samenvoeging huisvesting CJG en het kostenplaatje. 
De keukentafelgesprekken: nieuwe aanvragen en hernieuwde 
aanvragen. 
Ontwikkeling Kindcentrum en de partners. 
Over de bezuinigingen op onderwijshuisvesting. Wat is de relatie met 
nieuw scholen? 
Beleidsarme begroting. Waarom is er niet gekozen om zoveel mogelijk 
mensen aan het werk te helpen, alleen aandacht voor financiën. 



 
Wat is het risico als de 40 procent bezuinigingen niet gehaald worden. 
Over het herijken van de subsidies, worden die verlaagd? Hoort dit bij 
een beleidsarme begroting? 
 
Het college gaat in op de vragen. 
Er komt ook nog een CUP College Uitvoerings Programma.  
 
Na een korte schorsing gaat het college op nog een aantal vragen in. 
 
Vragen in tweede termijn: 
Extra wordt gevraagd naar de reserve sociaal domein en de achterstand 
met factuurbetalingen? Hoe realistisch is dat? 
Gevraagd wordt naar uitstroom bij werkvoorzieningen. 
Gevraagd wordt naar de wet taaleis, wat gaat de gemeente daarmee 
doen. 
Gevraagd wordt naar een overzicht van wat er aan subsidies betaald 
wordt. 
Gevraagd wordt naar de indicatoren in de begroting, komen die uit 
landelijke ontwikkelingen? 

Toezeggingen college Het college komt morgenochtend nog met de verdiepingsslag per 
programma. 
Vragen die voor andere portefeuillehouders zijn worden schriftelijk 
beantwoord. 
Er wordt schriftelijk ingegaan op de reserve sociaal domein. 
Er wordt nader ingegaan op het kindcentrum Muiderberg en de partners 
die daar meewerken. 
 
Nadere vragen kunnen schriftelijk ingediend worden voor 
maandagochtend. 

Aanbevelingen fracties Het voorstel wordt meningsvormend behandeld. 

 


