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Vragen 
Pag. 6 Over welke afspraak die voortvloeit uit de fusie voor de bezuiniging van €1,45 mln wordt 

hier gesproken? 

Pag. 16 “ Gemeentelijk coordinatiecentrum op het stadskantoor Naarden” Blijft het stadskantoor 

van Naarden open? En voor hoe lang is dit en welke meerkosten brengt dit met zich mee? 

Pag. 16 Verbouwing brandweergarage Muiden voor €0.6 mln. Moet dit door GM worden betaald of 

door de brandweer vanuit de bijdrage van GM? 

Pag. 22 Waarom wordt er €0.38 mln uit het programma toegevoegd aan de Alg. Resevre waardoor 

het programma duurder uitvalt? 

Pag. 27 Wat is de stand van zaken van de ontwikkelingen van de Huizerweg 54 en Patria? Is er een 

reden waarom beiden niet genoemd worden in de begroting? 

Pag 35 Over welke verbetermaatregelen wordt gedacht om de kans op wateroverlast terug te 

dringen? Wat gaat het kosten? 

Pag 37 Graag een uitleg voor het verschil in afvalstoffenheffing voor 2016 (-7.314.858) en 2017 (- 

6.103.595). 

Pag 49 Wat valt er in de tabel specifiek onder gezondheidszorg, is dit bedrag uit te splitsen in 

verschillende soorten van gezondheidszorg, zodat het voor de gemeenteraad inzichtelijker is? 

Pag 72 Waaruit bestaan de stille reserves van de GM en wat is hun waarde? 
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Antwoorden college 

 

Pagina 6: Bezuiniging van € 1,45 miljoen 

Bij de Startnota is duidelijk geworden dat er op termijn nog circa € 4,5 miljoen aan bezuinigingen 
moest worden gerealiseerd om te komen tot een structureel sluitende begroting. 

Deze bezuinigingstaakstelling is daarbij in twee delen gesplist, te weten een deel waarvoor via 
politieke keuzes (vermindering van uitvoering van taken; verhoging van belastingen) een oplossing 
moest worden gevonden en een deel (deze € 1,45 miljoen) dat via efficiency-maatregelen (beter 

inkopen, harmoniseren van uitvoering, etc.) bewerkstelligd moest worden. 

Pagina 16: Open houden stadskantoor Naarden 

Bij het bepalen van de huisvesting voor de nieuwe organisatie van Gooise meren, is o.a. besloten 
om in de overgangsfase het stadskantoor Naarden te blijven gebruiken als een locatie om een deel 
van de gemeentelijke organisatie te blijven huisvesten. Naar verwachting zal deze periode 
doorlopen tot medio 2017. De daarmee gemoeide kosten zijn in het voorstel van de nieuwe 

huisvesting benoemd en worden incidenteel gedekt. De daardoor geraamde kosten bedragen circa 
€ 350.000. 

Pagina 16: Verbouwing brandweergarage Muiden 

Binnen de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek zijn afspraken gemaakt over de huisvesting (en de 
betaling van de kosten) van de brandweer. De kosten van de kazernes die niet naar de regio zijn 
gegaan (waaronder de kazerne in Muiden) blijven volledig voor rekening van de betreffende 
gemeente. Derhalve komen de investeringslasten voor rekening van Gooise meren. 

Pagina 22: Toevoeging van € 380.000 aan de reserves 

Deze toevoeging aan de reserves is niet een toevoeging aan de Algemene reserve, maar betreft 
een reservering voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma Wegen, zoals dat uit het artikel-
12 rapport van de gemeente Muiden naar voren is gekomen. Het bedrag staat nu nog genoemd als 
een toevoeging aan de reserve, maar zal – zodra de uitvoering van het plan ter hand wordt 
genomen – ingezet worden om de daarmee gemoeide kosten (voor de gehele planperiode) af te 
dekken. 

Pagina 27 Huizerweg 54 en Patria 
 

Ten aanzien van Huizerweg 54 zijn de onderhandelingen met een koper in een afrondend stadium. 
Rond de afronding bij Patria is op dit moment geen nieuws. Onduidelijk is nog wanneer Nusantara 
het pand kan gaan opleveren aan de ontwikkelaar. 

Pagina 35: Verbetermaatregelen en terugdringing wateroverlast 

Het speerpunt op pagina 35 gaat over het opstellen van een nieuw verbreed gemeentelijk 
rioleringsplan (vGRP). Het vGRP beschrijft wat er in de nieuwe planperiode gedaan gaat worden 
(toekomstige verbetermaatregelen), wanneer dit gedaan wordt en hoeveel dit gaat kosten. Omdat 
het vGRP voor de nieuwe planperiode nog moet worden opgesteld, kan nog niets worden gezegd 
over welke verbetermaatregelen uitgevoerd gaan worden en zo ook niet welke kosten deze met 
zich meebrengen. Aan de hand van de effecten van de verbetermaatregelen die reeds zijn 
uitgevoerd/worden uitgevoerd in de huidige planperiode (denk aan diverse afkoppelprojecten en 

aanleg van de hemelwaterafvoerkoker in het Spiegel) kan een knelpunten analyse als input dienen 
voor mogelijke verbetermaatregelen voor de nieuwe planperiode. De kosten voor 
verbetermaatregelen in de nieuwe planperiode worden doorberekend in de rioolheffing en zijn 
daarmee voor 100% kostendekkend. De kosten voor de verbetermaatregelen hebben dan ook geen 
effect op het resultaat van de begroting. Het kan dus wel effect hebben op de hoogte van de 
Rioolheffing. 

Pagina 37: Opbrengsten afvalstoffenheffing 

De opbrengst van de afvalstoffenheffing (zoals die bij de burgers in rekening wordt gebracht) is in 
beide jaren gelijk (€ 5.660.000). In de begroting 2016 is daarboven rekening gehouden met een 
terugontvangst van € 1,0 miljoen in verband met de uitkering van het commanditair kapitaal via de 
GAD  (afkomstig van de VAM ). Daarnaast is in 2016 rekening gehouden met een onttrekking aan 
de voorziening Egalisatie tarieven afval (€ 650.000) om het geheel kostendekkend te maken. Door 
de lagere kosten 2017 is de onttrekking aan de voorziening in 2017 ook lager. In alle jaren is het 

geheel kostendekkend, overeenkomstig het beleidsuitgangspunt van de raad. 
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Pagina 49: Specificatie Gezondheidszorg  

In de begroting 2016 staat hiervoor een bedrag van € 4.911.854 dat als volgt over de verschillende 
onderdelen kan worden verdeeld: 

 Bijdrage aan de regio voor Ambulancevervoer     €     62.862 

 Centrum voor Jeugd en Gezin:  bijdrage regio  €    107.114 

Overige kosten  € 3.180.848 € 3.287.962 

 Overige gezondheidszorg:  bijdrage regio (GGD) € 1.272.920 

Overige kosten  €      13.637 

Organisatiekosten €    274.473 € 1.561.030 

    Totaal: € 4.911.854 

Pagina 72: Stille reserves en hun omvang 

De stille reserves van een gemeente bestaan in feite uit bezittingen (gronden en/of gebouwen) die 
een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigen, maar die voor een veel lager (of geen enkel 
bedrag) meer in de boeken staan. 

De waarde en omvang van de stille reserves in Gooise Meren (maar ook eerder in Bussum, 
Naarden en Muiden) is nooit vastgesteld. Dus ook nu kunnen wij daar niet direct inzicht in bieden. 

Overigens wijzen wij erop, dat de mogelijkheden om stille reserves in te zetten voor beleid uiterst 
beperkt zijn. Het geeft hooguit een beeld welke middelen er vrij te maken zijn, indien ervoor 
gekozen wordt om bezittingen af te stoten (daadwerkelijk te verkopen) en welke vrije middelen 
daarmee gecreëerd kunnen worden. Maar het inzetten en gebruiken van deze middelen kan pas 
geschieden nadat deze daadwerkelijk beschikbaar zijn gekomen.  


