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Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : R.M.M. Sweijen / GOP 

Datum indiening : 20 juni 2016 

Betreft : Perspectiefnota 2017 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 06 juli 2016 #aanvullingen in blauw toegevoegd 

 

Vragen 
 

Onderwerp Blz. Vraag 

Duurzaamheid 9 In het Coalitieakkoord staat als ambitie de gemeentelijke organisatie energieneutraal 
in 2030 en Gooise Meren als geheel in 2050. In de Perspectiefnota staat 
klimaatneutraal in 2050. Graag een toelichting hierop. Wordt het Coalitieakkoord 
losgelaten? Verschil tussen energieneutraal en klimaatneutraal? 
Antwoord 
De doelstelling blijft op energieneutraal staan. Nader onderzoek zal uitwijzen of deze 
doelstelling haalbaar is. Energieneutraal wil zeggen dat de hoeveelheid energie die in de 
gehele gemeente Gooise Meren gebruikt wordt ook binnen de gemeentegrenzen 
duurzaam opgewekt wordt (zonnepanelen, windmolens, biomassa, koude-warmte-
opslag, water). Klimaatneutraal wil zeggen dat de CO2-balans op termijn gesloten is. Alle 
energie die binnen de gemeentegrenzen gebruikt wordt duurzaam opgewekt waarbij ook 
energie van duurzame bronnen buiten de gemeentegrenzen betrokken kan worden, 
bijvoorbeeld van windmolens in de Noordzee. 

Duurzaamheid 9 In het verlengde hiervan; hoe sluit dit aan bij de ambities uit de RSA (energieneutraal in 
2030)? Waarom wijkt het college af van de RSA-ambitie? 
Antwoord 
De ambitie van de regio is prijzenswaardig, maar niet reëel. Het college heeft zich willen 
vastleggen op een reële ambitie. 

Sterke speler 10 College wil extra investeren in de regio, o.a. door ambtelijke capaciteit in de regio in te 
zetten. Betekent dit investeren in omvang, kennis en deskundigheid van de ambtelijke 
capaciteit? Zo ja, wat zijn de (financiële) gevolgen? 
Antwoord 
Het gaat hierbij om kennis en strategisch handelen op het terrein van economie en 
toerisme gerelateerd aan bereikbaarheid. Men name investeren in bereikbaarheid vraagt 
om kennis van en participatie in beleidsontwikkeling op rijksniveau. Daarbij geldt dat het 
voor de effectiviteit van deze participatie het beste is om vanuit de regio te opereren. In de 
perspectief nota is hiervoor 50.000 structureel gereserveerd, onder het hoofdje 
‘positionering Gooise Meren binnen MIRT/MRA/bovenregionale projecten’.  

CUP 59 Het college geeft aan dat Gooise Meren zich kenmerkt door een hoog strategisch 
gehalte. Waar uit zich dat in? Hoe ziet het college dit in relatie tot de benodigde 
kwaliteit van de organisatie? Is die aanwezig? Hoe gaat die versterkt worden? 
Antwoord 
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Onderwerp Blz. Vraag 

Bij het opstellen van nieuw beleid wordt eerst steeds de vraag gesteld of het om een 
thema gaat dat tot het focusgebied van de gemeente behoort. Vervolgens wordt bezien 
wat het maatschappelijk effect is dat de gemeente wil realiseren. Dan wordt nagegaan 
hoe en met wie dit effect het beste gerealiseerd kan worden. Dit geheel ziet het college als 
strategie. Gooise Meren heeft een afdeling strategie, die het strategische gehalte 
bewaakt. In het zogenaamde Organisatie Ontwikkel Plan wordt gewerkt aan versterking 
van strategische kwaliteit. In het college uitvoeringsprogramma (bijlage 2 van de 
perspectiefnota) wordt per thema de strategie bepaald.  

CUP Bij 6.2 Gevraagd wordt € 200.000 extra voor promotie. Is dit bovenop de bijdrage die al 
geleverd wordt voor bijv. ProBussum? Wat wil het college concreet bereiken? Wat wil 
men hier voor doen? Op wie zijn deze activiteiten gericht (doelgroep)? 
Antwoord 
Het budget voor Promotie Gooise Meren zal ingezet worden om de ambities voor het 
aantrekken van bezoekers te gaan realiseren. De wijze waarop dit wordt nagestreefd 
wordt uitgewerkt in een actieprogramma Toerisme&Recreatie. Wanneer gekozen wordt de 
inzet van de huidige uitvoeringsorganisaties voort te zetten (oa. ProBussum), dan zal deze 
inzet ten laste komen van dit budget. 

CUP Bij 7.1 Valt hier ook het Verkeerscirculatieplan voor Bussum onder? Wat is daarvan de status? 
Waarom pas in 2018? Wat is het beoogde resultaat van het actualiseren? 
Antwoord 
Volgt 

CUP Bij 9 Er worden geen bedragen opgenomen voor co-financiering m.b.t. de RSA. De RSA 
wordt gezien als de 4

e
 prioriteit. Graag aangeven wat de verwachte bijdrage is van 

Gooise Meren voor 2017 en 2018. 
Antwoord 
De middelen die zijn opgevoerd in programma 4, onder het kopje College 
Uitvoeringsprogramma, zijn grotendeels bestemd als cofinanciering van de RSA.  

CUP 77 Kan het college aangeven welke specifieke activiteiten in het kader van preventie 
ontwikkeld worden gericht op de jeugd? Achtergrond van de vraag is dat het vooral de 
jeugd is die bevattelijk is voor voorlichting en gedragsbeïnvloeding, terwijl bij 
volwassen gedragsverandering nodig is. Dat is moeilijker en duurder. 
Antwoord 
Preventieve programma’s/activiteiten gericht op jeugd en ouders/opvoeders 
-vraag-, advies en begeleidingsfunctie “Jeugd en Gezin” (Jeugdgezondheidszorg en 
Centrum voor Jeugd en Gezin) bij opgroeien en opvoeden: consultatiebureau, 
opvoedcursussen van baby t/m pubers, weerbaarheidstrainingen jongeren, cursussen voor 
kinderen betrokken bij echtscheiding 
-alcoholpreventie programma tegen riskant alcohol en middelen- gebruik (gericht op 
jongeren/opvoeders, alcoholverstrekkers, onderwijs) 
-programma’s  gericht op gezonde leefstijl (beweging, voeding, buurtsportcoaches, 
ketensamenwerking met jeugdartsen, diëtisten, fysiotherapeuten). 
-kinderwerk (spelen in de buurt, kindervakantiewerk) 
-jongerenwerk (coachen en begeleiden van jongeren, ook m.b.t. overlast ) 
-voor- en vroegschoolse programma’s (taalontwikkeling, leesclinics) 

CUP 81 Gesproken wordt over “de specifieke belangen van Gooise Meren”. Kan het college 
concreet aangeven wat die specifieke belangen zijn? 
Antwoord 
Over het algemeen lopen de belangen van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek 
(en daarbuiten) niet bijzonder uiteen. Het streven naar veiligheid, duurzaamheid, 
participatie een goed stelsel van individuele ondersteuning, efficiënte bedrijfsvoering, 
sterke basisvoorzieningen, et cetera hebben gemeenten goeddeels gemeen.  
Specifieke belangen ontstaan wanneer gemeenten specifieke ambities hebben of wanneer 
een bepaald thema voor een gemeente bijzondere urgentie heeft (in vergelijking met de 
urgentie die het heeft voor andere gemeenten). Vanuit dit gezichtspunt zijn onder het 
kopje sterke Regio uit het college uitvoeringsprogramma de volgende specifieke belangen 
genoemd: betere bereikbaarheid, opheffen nadeel spoorse doorsnijding, meer (duurzame) 
bedrijvigheid. 

CUP 83/84 In het overzicht is niet opgenomen wat de financiële consequenties zijn van het 
harmoniseren van het beleid t.a.v. sport. Bussum is altijd zeer ruimhartig geweest in 
het betalen van sportvoorzieningen (kleedkamers HCAW, sportvelden in eigendom, 
verlichting, etc.). Kan het college aangeven wat de gevolgen zijn van de harmonisatie? 
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Antwoord 

De financiële effecten van de harmonisatie sportbeleid zijn afhankelijk van de 
keuzes die zullen worden gemaakt in de nieuwe sportvisie. Daarom zijn deze 
effecten nu nog niet mee te nemen. Duidelijk mag zijn dat keuzes die leiden tot 
hogere lasten betekenen dat de bezuinigingstaakstelling voor de gemeente 
verhoogd wordt en dat keuzes die leiden tot lagere lasten een bijdrage aan deze 
bezuinigingstaakstelling betekent. Na het zomerreces zullen wij met u de aanpak 
voor het opstellen van de sportvisie afstemmen, zowel voor de betrokkenheid 
van de gemeenteraad als voor het participatietraject naar inwoners en 
sportverenigingen. 
 

Progr. 4 25 Gesteld wordt dat de (boven)regionale positionering van Gooise Meren vraagt om een 
medewerker die beschikt over specialistische kennis en strategisch handelen. Wat 
betekent dit? Financiële gevolgen? Waar verwerkt in de Perspectiefnota? 
Antwoord 
Het gaat hierbij om  kennis en strategisch handelen op het terrein van  economie en 
toerisme gerelateerd aan bereikbaarheid. Men name investeren in bereikbaarheid vraagt 
om kennis van en participatie in beleidsontwikkeling op rijksniveau. Daarbij geldt dat het 
voor de effectiviteit van deze participatie het beste is om vanuit de regio te opereren. In de 
perspectiefnota is hiervoor € 50.000 structureel gereserveerd, onder het hoofdje 
‘positionering Gooise Meren binnen MIRT/MRA/bovenregionale projecten’.   

Progr. 4 25 Busverbindingen: wat betekent dit concreet? 
Antwoord 
De gemeente geeft bij de provincie aan waar de zwaartepunten binnen woon- en 
werkgebieden liggen en welke “magneten” voor de vervoervraag zorgen. Deze inspanning 
stemmen wij af binnen de regio met onze buurgemeenten, om onderlinge samenhang aan 
te geven. 
De provincie bepaalt welke zaken worden meegenomen in het programma van eisen bij de 
concessieverlening en hoe. 

Progr. 5 30 Duurzaamheidsleningen: wat kunnen we voor € 2.000 doen? Hoeveel leningen? Graag 
meer concrete informatie. 
Antwoord 
De 2000 euro is de jaarlijkse kapitaallast op de gemeentelijke begroting om 
energiebesparing in de particuliere woningvoorraad middels de Duurzaamheidlening voor 
gemeenten bij SVn te stimuleren.  
De Duurzaamheidslening stimuleert particulieren te investeren in het energiezuinig maken 
van hun eigen woning. De Duurzaamheidslening is een revolverend fonds: rente en 
aflossing vloeien terug naar het gemeentelijke fonds en komen weer beschikbaar voor 
nieuwe leningen. 

Technische 
uitgangspunten 

begroting 

41 Rekening wordt gehouden met een loonontwikkeling van 1%. Is dit percentage gelet 
op recente ontwikkelingen wel realistisch en waarom (niet)? 

  Antwoord 
De huidige cao loopt tot mei 2017. De 1% betreft de inschatting van de 
loonkostenontwikkeling daarna. 

Technische 
uitgangspunten 

begroting 

42 Gesteld wordt dat alle extra vrije middelen meer dan opgaan aan kostenstijgingen. 
Moet onder kostenstijgingen worden verstaan loon- en prijsontwikkeling? Indien dat 
het geval is, dan constateren wij dat de loon- en prijsontwikkeling beduidend lager is 
dan de extra vrij besteedbare middelen. Graag een verklaring. 

  Antwoord 
Verzuimd is de tekst onder de tabel op pagina 42 aan te passen aan de laatste wijzigingen 
in de cijfers in de desbetreffende tabel. De constatering is correct. 

Bijlage 2 
(M’ment 

samenvatting) 

4 Cluster 9 Sport: in hoeverre zijn de hogere materiele kosten een gevolg van de 
investeringen (in Bussum) in kleedkamers HCAW, velden SDO/BFC, verlichting, 
subsidie Gooise, kosten Zandzee? 

  Antwoord 
De hogere materiële kosten bestaan voor een groot deel uit kapitaallasten voor 
(overdekte) sportaccommodaties en sportvelden. Deze zijn gerelateerd aan alle tot en met 
heden (uitgevoerde) investeringen, waaronder ook de kleedkamers HCAW, velden 
SDO/BFC, Zandzee en dergelijke. De subsidie Gooise wordt als bijdrage verstrekt en zit 
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niet in deze materiële kosten, maar is conform Bussums raadsbesluit (RV2015.076) ten 
laste gebracht van de Algemene Reserve. 

Bijlage 2 
(M’ment 

samenvatting) 

- Kan het college aangeven hoe de kosten voor gemeenteraad en griffie zich verhouden 
tot de andere gemeenten in de benchmark? Dit met het oog op de uitkomst van het 
Burgerpanel waarin inwoners aangeven dat hierop bezuinigd kan worden. 

  Antwoord 
De kosten voor griffie en raad (circa € 600.000), bestaande uit formatieve kosten, 
onderzoeken rekenkamercommissie, accountantskosten en dergelijke liggen bij de 
gemeente Gooise Meren circa € 200.000 hoger dan de referentiegemeenten. 

Minimaregeling 
voor zorgkosten 

113 Aangegeven wordt dat Gooise Meren jaarlijks geld ontvangt van het Rijk om inwoners 
met een minimum inkomen tegemoet te komen. Welk bedrag is dat voor 2016? 
Begroot 2017? 

  Antwoord 
In de algemene uitkering zijn de middelen voor de zorgkosten voor de minima onderdeel 
van een groter geheel en niet meer apart zichtbaar. 

Bijlage 1 
Meerjaren-

investeringsplan 

113 SC Muiden: is hierin opgenomen het 3
e
 veld en het clubgebouw? Waarom wordt 

gesproken over een tijdelijke accommodatie (5 jaar)? 

  Antwoord:  
Het 3e veld is hier niet in opgenomen en een tijdelijk accommodatie wel (kleedruimte en 
sanitaire voorzieningen). Dit is een tijdelijke accommodatie omdat, vooruitlopend op een 
definitieve invulling van de gehele Bredius, accommodatie enerzijds vereist is als functie 
bij de sportvelden. Anderzijds kan een definitieve invulling pas in het grotere plan worden 
ingepast, aangezien afgesproken is dat de ontwikkelaar via een aanbesteding met een 
totaal voorstel komt inclusief de ruimtelijke inpassing van een derde veld, een eventuele 
sporthal en een accommodatie. 
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Van : Groenlinks/Freek Vos 

Datum indiening :  21 juni 2016 

Betreft : Perspectiefnota 2017 

Bijvoorbeeld raadsvoorstel … 
Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 06 juli 2016 #aanvullingen in blauw toegevoegd 

 

Vragen 

 
Ad Programma 1: 
p. 17:  4. Dienstverleningswebsite 
We krijgen signalen van inwoners dat er op de dienstverleningswebsite onbegrijpelijke formulieren staan. Is 
hierin verbetering gepland in het kader van punt 4? 
Antwoord 
Ja, hierin is verbetering gepland. In loop van het tweede half jaar worden fasegewijs online formulieren geplaatst 
waarbij de gebruiksvriendelijkheid centraal staat. 
 
p. 86: Legesverhoging huwelijken: 
Uitleg is enigszins onduidelijk 

 Wat is het verschil tussen 140 en 25 euro dat genoemd wordt? Beide gaan over 'reguliere tijden'. Is die 

25 van misschien interne locatie? Dan graag vermelden. 

Antwoord 

Ja, het verschil van € 25 heeft betrekking op een interne (“eigen”) locatie binnen reguliere tijden. 

 Wordt het raadshuis Naarden gezien als externe locatie? Zo ja, was dat voor de fusie ook zo? 

Antwoord 

Nee, het raadhuis Naarden wordt niet gezien als externe locatie. 

 Waar is het aantal van 85 op gebaseerd ? 

Antwoord 

Het aantal van 85 is puur een schatting op grond van het aantal in het verleden voltrokken huwelijken en 

is dus niet een “hard” feitelijk aantal. Het gaat hierbij om externe locaties binnen reguliere tijden. 

 

p. 87: Sluiten van servicepunten 
Wat is de aard van de verleende service op de servicepunten Muiden en Naarden. Hoe kunnen de burgers uit 
deze kernen deze service krijgen bij sluiting van deze servicepunten? 
Antwoord 
Inwoners kunnen hier terecht voor algemene vragen, het maken van een afspraak voor het centrale KCC en een 
beperkt aantal producten (Meldingen openbare ruimte, Meldingen APV, Afspraak maken, Parkeervergunningen, 
Klachten en bezwaren, Uittreksel Burgerlijke Stand, Uittreksel BRP, Inlichtingen (bedrijf), Aangifte verhuizing, 
informatieverstrekking). In de praktijk gaat het voornamelijk om Parkeervergunningen. 
Bij sluiting van de servicepunten kunnen de inwoners voor deze service terecht bij de balies op de locatie Bussum, 
de website en via de telefoon. 
 
p. 89: Inkoop gezamenlijk (in de regio) organiseren: 
Is er een risico dat door gezamenlijke inkoop door de regio, meer inkooptrajecten via Europese aanbesteding 
moeten lopen? Zo ja, heeft dat een nadelig gevolg voor de kosten en doorlooptijden van deze trajecten? 
Antwoord 
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Dat risico is er inderdaad, maar is klein. Twee kanttekeningen op dit risico. 
1. Tegenwoordig is de Aanbestedingswet ook van invloed op aanbestedingen onder de drempel voor 

Europese aanbestedingen. Dit heeft al tot gevolg dat niet-Europese inkooptrajecten die zelfstandig 
getrokken worden grotere doorlooptijden kennen en meer ondersteuning van inkoopadviseurs vergen. 
Nationale aanbestedingen hebben met de Aanbestedingswet 2012 een vergelijkbare werklast als 
Europese aanbestedingen. Als de opdracht voor Gooise Meren Europees of nationaal aanbesteed moet 
worden heeft regionale samenwerking geen invloed op de werklast. Door gezamenlijk inkoop wordt het 
aantal inkooptrajecten beperkt wat leidt tot minder administratieve lasten voor zowel overheid als de 
markt. Ecorys heeft over de administratieve lasten van de Aanbestedingswet 2012 een onderzoek 
uitgevoerd. Deze treft u op de website van Pianoo (expertisecentrum aanbesteden) 

2. Inkoopsamenwerking hoeft niet altijd te leiden tot tegelijk aanbesteden. Inkoopsamenwerking bestaat 
ook uit het delen van elkaars inkoopkalender en vanwege strategische overwegingen besluiten om de 
opgedane expertise (over bijvoorbeeld de markt, de effecten van het gunningsmodel, het Programma van 
Eisen et cetera) bij een aanbesteding te delen. 

 
p. 92: Sluiten van het gemeentehuis in Bussum 
Bij risico's: waarom is het feit dat het oude gemeentehuis van Bussum in het verleden is afgebroken een factor 
van invloed? Monumentale status van het huidige gemeentehuis staat daar compleet los van. 
Antwoord 
Deze zinsnede staat opgenomen bij de risico’s. De monumentale (gevoels)waarde voor wat betreft de panden zou 
bij sloop of herbestemming een rol kunnen spelen. Bij de discussie over sloop/herbestemming kan aan in het 
verleden genomen besluiten worden gerefereerd. 
 
Ad Programma 3: 
p. 22: Opstellen Handboek inrichting openbare ruimte. 
Wat is de omvang wat het te beheren areaal? 
Antwoord 
Omvang areaal 

Beschoeiingen 6 km 

Bomen 24500 stuks 

Bos- en sierplantsoen 6600 are 

Bos 1220 are 

Gazon, ruw gras en bermen 13900 are 

Hagen 330 are 

Kunstwerken 63 stuks 

OV-masten 11250 stuks 

Riolering, drukleiding 42 km 

Riolering, vrij verval 220 km 

Speelvoorzieningen 490 st 

Verkeersregelinstallaties 23 st 

Wegen, fiets- en voetpad 408 km 

Wegen, rijbanen 289 km 

 
p. 22: Aanpak fietsenstallingen 
Is in de handhaving in de stallingen ook een aanpak van zogeheten weesfietsen opgenomen? Zo ja, op welke 
wijze? 
Antwoord: Ja, twee keer per jaar worden weesfietsen geruimd, in overleg met NS. Deze fietsen worden opgeslagen 
op een gegeven adres en kunnen tegen betaling (€ 15,-) door de rechthebbende eigenaar worden afgehaald. 
Fietsen die achterblijven worden geschonken aan goede doelen. 
 
p. 23: Verkoop snippergroen 
Is er geharmoniseerd beleid t.a.v.  snippergroen? (Er was tot 2016 apart beleid voor in de kernen). 
Antwoord 
Op dit moment wordt nog het tot aan de fusie geldende beleid dat voor ieder van de kernen gold (Naarden, 
Bussum en Muiden) toegepast. De verschillen zijn niet zo groot. Harmonisatie zal t.z.t. plaatsvinden 
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p. 53: Doseerinstallaties Naarden Vesting 
Zijn de doseerinstallaties Naarden technisch- of financieel einde levensduur? (Het is zonde als installaties 
worden afgevoerd die technisch nog perfect werken.) 
Antwoord 
De doseerinstallaties zijn aan het einde van hun technische levensduur. Nadere inspectie zal moeten uitwijzen in 
hoeverre de vervanging kan worden uitgesteld of daadwerkelijk ook noodzakelijk zijn. 
 
Ad Programma 4: 
p. 25: Busverbindingen 
Wat is de praktische invulling hiervan, aangezien dit vooralsnog altijd op provinciaal niveau werd ingevuld met 
de vervoersmaatschappijen?  
Antwoord 
De gemeente geeft richting provincie aan waar de zwaartepunten binnen woon- en werkgebieden liggen en welke 
“magneten” voor de vervoervraag zorgen. Deze inspanning stemmen wij af binnen de regio met onze 
buurgemeenten, om onderlinge samenhang aan te geven. 
De provincie bepaalt welke zaken worden meegenomen in het programma van eisen bij de concessieverlening en 
hoe. 
 
p. 110: Verhogen toeristenbelasting 
Hoe zijn de huidige tarieven ten opzichte van het landelijk gemiddelde en ten opzichte van onze 
regiogemeenten (incl. MRA)? 
Antwoord 
Gooise Meren heeft in 2016 een tarief van € 1,60 per overnachting. Het gewogen landelijke gemiddelde bedraagt 
in de gemeenten met toeristenbelasting € 2,15 (Bron; COELO Atlas van de lokale lasten 2016). 
In de onderstaande tabel is het tarief van Gooise Meren ten opzichte van enkele regiogemeenten weergegeven. 
 
Toeristenbelasting regiogemeenten 

Gemeente Tarief overnachting per persoon 

Wijdemeren € 1,15 

Huizen € 1,25 

Stichtse Vecht € 1,30 

Gooise Meren € 1,60 

Eemnes € 1,72 

Blaricum € 2,00 

Weesp Geen toeristenbelasting 

Hilversum Bezig toeristenbelasting in te voeren 

 
Ad Programma 5: 
p. 29: Versterken biodiversiteit 
Waarom hier alleen kosten voor de inventarisatie en geen structurele kosten in de meerjarenbegroting 
opgenomen? Begrijp dat deze pas volgen uit de inventarisatie, maar wellicht is een kleine stelpost niet 
onverstandig.  
Antwoord 
Er is voor gekozen om gericht geld te vragen voor de uitvoering van maatregelen die uit de inventarisatie volgen. 
Dan kunnen de kosten gemotiveerd in een meerjarenbegroting worden opgenomen. Op dit moment is nog 
onvoldoende zicht op de hoogte van bedragen die in een meerjarenbegroting opgenomen moeten worden. Bij een 
kleine stelpost moet mogelijk alsnog extra geld aangevraagd worden. Dit willen we voorkomen. 
 
p. 110: Verhogen leges grafrechten 
Hoe zijn de huidige tarieven ten opzichte van onze regiogemeenten? 
Antwoord 
In bijgevoegde tabel (zie bijlage 1) zijn de tarieven van de regiogemeenten en de huidige tarieven van Gooise Meren 
(Naarden, Bussum en Muiden) weergegeven. Om een vergelijk mogelijk te maken zijn de tarieven voor de 
grafrechten voor alle gemeenten omgerekend naar een tarief voor tien jaar. 
 
Ad Programma 6: 
p. 113: Minima regelingen voor zorgkosten 
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Hoe verhoudt zich de oude tegemoetkoming zorgkosten zich tot de nieuwe tegemoetkoming in kosten 
aanvullende ziektekostenverzekering?  
Antwoord 
Zorg- en ziektekosten worden vergoed via de (aanvullende) zorgverzekering, fiscale aftrek (inkomstenbelasting), 
fiscale zorgtoeslag en tot het jaar 2014 ook via De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) inzake de zorgverzekering. De Wtcg was een regeling die beoogde 
chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten 
opzichte van niet-chronisch zieken en bevatte meerdere elementen, die voor een deel zijn afgeschaft en voor een 
deel in andere regelingen zijn ondergebracht.  De CER betrof een regeling waardoor mensen met lage inkomens 
een bedrag van ongeveer € 100 per jaar kregen voor (gedeeltelijke) compensatie van het eigen risico van de 
zorgverzekering. Een deel van het budget van de afgeschafte Wtcg en CER is naar gemeenten gegaan en is 
bestemd voor de nieuwe ondersteuningstaken in het Sociaal domein.  
 
Wat inwoners het meest merken van de afschaffing van de Wtcg is het vervallen van de forfaitaire 
tegemoetkoming op basis van leeftijd en zorggebruik die varieerde van € 148 tot € 494 per jaar. Wij willen dit 
compenseren in de vorm van een aanvullende ziektekostenverzekering. Veel inwoners met een laag inkomen zijn 
namelijk niet in de positie om een aanvullende ziektekostenverzekering te betalen, terwijl deze wel veel zorgkosten 
kan dekken. Daarnaast is met de afschaffing van de Wtcg ook de korting op de eigen bijdrage extramuraal/Wmo 
voor minima vervallen. Inwoners met een minimuminkomen in Gooise Meren merken daar echter niet veel van 
omdat er bij de heffing van de eigen bijdrage rekening gehouden wordt met lage inkomens. 
 
De afschaffing van de CER hebben wij gecompenseerd met een lokale regeling Tegemoetkoming Eigen Risico 
(TER), waardoor inwoners met lage inkomens een overeenkomstig bedrag krijgen als bij de CER. 
 
Zijn hier ook de kosten in meegenomen voor uitleg en hulp bij aanvraag, van zowel de tegemoetkoming als de 
aanvraag van de aanvullende verzekering zelf? Bij deze regeling is namelijk de juiste aanvullende verzekering 
wel van belang voor de doeltreffendheid van de regeling? 
Antwoord 
Aan de communicatie over onze minimaregelingen wordt altijd extra veel aandacht besteed. Niet alleen tijdens 
het gesprek maar ook door middel van gerichte folders die ook bij Versa en huisartsen liggen, door middel van de 
nieuwsbrief van Wijzer en via de website van de gemeente. Wij verwachten dat het budget toereikend zal zijn voor 
zowel de kosten van de regeling als de uitvoeringskosten. Versa biedt ondersteuning bij het doen van aanvragen 
bij instanties door het formulierenspreekuur. 
 
Aanvullende verzekeringen kennen vaak acceptatiecriteria? Is hiermee rekening gehouden bij het inschatten 
van de gevolgen van deze regeling? 
Antwoord 
Wij zijn nog bezig met de voorbereiding van de regeling. Aan dit punt zal zeker aandacht besteed moeten worden. 
Bedacht moet worden dat ook de bijzondere bijstand ingezet kan worden indien er in individuele situaties geen 
voorliggende voorzieningen (mogelijk) zijn. 
 
Ad Programma 8: 
p. 36: Onderzoek/renovatie Echobos Muiderberg 
Waarom wordt er een deel van de compensatiegelden A1/A6 ingezet voor het Echobos en niet voor het 
wegnemen (bestrijden) van de nadelige effecten van de wegverbreding A1/A6 op de kern Muiderberg en 
buurtschap de Hakkelaar?  
Antwoord 
Alle natuurcompensatie, en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, liggen vast in het Tracébesluit. Inzet van de 
gemeente is wel om waar mogelijk werk met werk te maken en door slimme afspraken de nadelige effecten te 
verminderen of positieve effecten te creëren. In dat kader is met Rijkswaterstaat afgesproken dat Rijkswaterstaat 
zou bevorderen dat er bomen langs het 2e hockeyveld bij het Kocherbos zouden worden geplaatst. Bij het 
bestemmingsplan daarvoor is echter besloten om met struiken te werken. 
Gelet op de visies van de gemeente en het raadsprogramma van Muiden (beter beheer Echobos) heeft de 
gemeente Muiden kunnen bedingen dat er in plaats daarvan bomen in het Echobos geplaatst kunnen worden. De 
invulling van waar eventueel bomen komen, is uitkomst van het participatietraject dat loopt. 
Deze bomen zijn geen natuurcompensatie maar een extra aanplant mogelijkheid bovenop de bomencompensatie 
die volledig in de aangewezen gebieden uit het Tracébesluit A6 wordt voorzien. 
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Wat zijn de omschrijvingen van de kaders die het college hanteert voor het herstel van het Echobos? 
Antwoord 
Het college (van Muiden) hanteerde de volgende kaders: 1) wetgeving; 2) het vigerend ruimtelijk beleid en 3) 
uitkomsten van reeds gevoerde onderzoeken op het gebied van natuur, bomen en cultuurhistorie. 
 
 
p. 123: Bibliotheek 
Er wordt gesproken over een bandbreedte van 250k tot bijna 1.5 miljoen qua mogelijke besparingen. Dit is een 
nogal brede inschatting. Waar is deze op gebaseerd en kan er iets gezegd worden over welke maatregelen 
welk deel van de besparing op zouden kunnen leveren? 
Antwoord 
Bij de inventarisatie van de besparingsmogelijkheden is aangeven dat overwogen kan worden om één of meer 
vestigingen in de kernen te sluiten, met als alternatief bijvoorbeeld inzet van een bibliotheek bus. Hierbij horen 
genoemde bandbreedtes, gebaseerd op de jaarlijkse bijdragen aan de drie kernen zoals opgenomen in de 
Programmabegroting 2016. 
De aangegeven bandbreedte is maximaal de gehele subsidie. Op dit moment valt nog niet aan te geven op welke 
onderdelen van de bibliotheek bezuinigd kan worden. Dit zal in overleg met de bibliotheek geschieden. 
In grote lijnen ziet de kostenkant van de bibliotheek er als volgt uit. 
 
Aan subsidie (bijdrage in het tekort betalen we afgerond voor de drie kernen € 1.400.000. Kijkende naar de 
jaarrekening van de Bibliotheek  kunnen we in grote lijnen de volgende onderverdeling maken: 
Huisvesting €    220.000 
Personeel    € 1.000.000    
Overig          €     180.000 
 
Het overgrote deel van de kosten zit in de hoofdvestiging in Bussum. 
 
 
p. 125: Streekarchief 
Is er inzicht (i.e. cijfers) in het huidig gebruik van het streekarchief, zowel door eigen inwoners als door mensen 
van buiten (i.v.m. genoemde toeristische functie)? 
Antwoord 
Over 2015 staan de cijfers in het jongste jaarverslag: 
• 235 inhoudelijke schriftelijke vragen ter beantwoording 
• 548 bezoeken aan de studiezaal voor eigen onderzoek 
 
Verder kwamen er circa 500 mensen over de vloer op de Open Monumentendag en nog eens 125 mensen in het 
kader van rondleidingen. 
We zijn nu bijna halverwege dit jaar. Een snelle handmatige overview van het cijfermateriaal toont een stabiel 
beeld: ruim 100 schriftelijke vragen en 271 bezoeken aan de studiezaal. De OMD vindt pas in september plaats. 
Wel was de Nacht van Naarden, dit jaar voor het eerst gehouden, met 250 bezoekers al een succes. 
Wij kunnen in onze registraties niet ordenen op postcodegebied. Een handmatige telling van dit jaar laat zien dat 
van de 270 bezoeken bijna de helft van buiten ons eigen voedingsgebied afkomstig is. ‘Eigen’ gebied zijn Gooise 
Meren en Huizen, die het archief onder de koepel van een gemeenschappelijke regeling exploiteren. Daarnaast 
komen er ook nogal wat geïnteresseerden uit de regio. Op korte termijn is het niet mogelijk een schatting geven 
van het aantal dat van daarbuiten komt. 
Behalve dat mensen vragen stellen of de studiezaal bezoeken, zoeken veel mensen ook hun eigen weg naar 
bronnen op de website. In 2015 werd de website volgens Google Analytics door bijna 28.000 mensen bezocht. 
 
Ad Programma 9: 

p. 134: Innen van vermakelijkhedenretributie 
Welke vermakelijkheden zou dit voor Naarden en Bussum betreffen? Geldt dit ook voor gesubsidieerde 
instellingen (bijv. Filmhuis Bussum). Wat is een gangbaar tarief in de regio/MRA? 

Antwoord 
Vermakelijkheden retributie wordt voornamelijk geheven in gemeenten met grootschalige evenementen of 
attracties. Voor de hand liggende voorbeelden zijn de Keukenhof, de Floriade, de Efteling, dieren- of pretparken, 
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TT-races en voetbalwedstrijden. De hoogte van de heffing verhoudt zich in beginsel tot de kosten die een 
gemeente maakt ter zake van een voorziening zoals bewegwijzering, toegangswegen en parkeervoorzieningen. 
In Naarden is vier jaar geleden afgezien de retributie in te voeren. In de gemeente Muiden is de 
vermakelijkhedenretributie wel ingevoerd. De culturele instellingen Pampus en Muiderslot dragen per bezoeker 
een bedrag af aan de gemeente. Voor de nieuwe gemeente Gooise Meren zou onderzocht moeten worden 
welke attracties deze retributieheffing opgelegd (zouden) krijgen. Of dit ook gesubsidieerde instellingen betreft 
is nu nog niet bekend.  
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  Programma 1: 

1 16 In de tabel wordt voor 2017, 72k gereserveerd om het servicepunt/receptie Naarden open te 
houden. In dezelfde tabel wordt voor 2017 75k bezuinigd door het te sluiten. 

  Zowel behouden als sluiten in één jaar lijkt niet mogelijk. graag uitleg. 

  Antwoord 
Het correcte bedrag moet € 72.000 zijn. Het openhouden van het servicepunt/receptie Naarden zou 
gedurende 1 jaar na de fusie zijn totdat de verbouwing van het gemeentehuis Bussum was afgerond. 
Nu de verwachting is dat de verbouwing van het gemeentehuis in Bussum in de loop van 2017 is 
afgerond, is het wenselijk het servicepunt/receptiefunctie in Naarden langer open te houden. Indien 
gekozen wordt het Servicepunt Naarden niet langer dan 1 jaar open te houden kan de voor 2017 
opgevoerde kosten komen te vervallen. 

  Waarom was dit niet begroot, terwijl openhouden Naarden (en Muiden) al in fusieraad was 
afgesproken? 

  Antwoord 
Het servicepunt Naarden was voorzien slechts 1 jaar open te houden. De wens van de fusieraad was 
om het servicepunt in Muiden permanent open te houden. 

2 18 De beoordeling van het nut van de servicepunten wordt vooral kwantitatief, op grond van 
bezoekersaantallen, gepresenteerd. 

  Is bekend welke producten vooral werden afgenomen? 

  Antwoord 
Inwoners kunnen hier terecht voor algemene vragen, het maken van een afspraak voor het centrale 
KCC en een beperkt aantal producten (Meldingen openbare ruimte, Meldingen APV, Afspraak 
maken, Parkeervergunningen, Klachten en bezwaren, Uittreksel Burgerlijke Stand, Uittreksel BRP, 
Inlichtingen (bedrijf), Aangifte verhuizing, informatieverstrekking). In de praktijk gaat het 
voornamelijk om Parkeervergunningen.  

  Zijn dit producten waarvoor thuisbezorging een haalbaar alternatief kan zijn? 

  Antwoord 
Nee, het is niet haalbaar deze producten thuis te laten bezorgen.  
Bij sluiting van de servicepunten kunnen de inwoners voor deze service wel terecht bij de balies op de 
locatie Bussum, de website en via de telefoon.  

  Is bekend welke doelgroep vooral gebruik maakt van deze mogelijkheid? 

  Antwoord 
Nee, daar is geen nadere specificatie van te geven. De meest aangevraagde producten zijn 
parkeervergunningen. 

3 18 Er wordt al sinds 2006 gezamenlijk ingekocht in Regio verband, via het iSGV. 

  Hoe denkt college hier bovenop nog 1 miljoen te kunnen besparen door gezamenlijke inkoop? 

  Antwoord 
Op het gemeentelijke beïnvloedbare inkoopvolume kan ongeveer 5-10% bespaard worden door extra 
inkoopadvies in te zetten op dit volume. 

  Betekent dit dat het College van mening is dat het iSGV niet goed functioneert? 

  Antwoord 
De regiefunctie vanuit het ISGV wordt nu sterker opgepakt (bijvoorbeeld binnen het fysieke domein) 
mede hierdoor verwachten we de inkoopbesparing te kunnen waarmaken. 

4 18 Schaalvoordeel halen uit voeren salarisadministratie voor/met gemeente van gelijke omvang. 

  Deze vraag is beantwoord in de raadsvergadering van 22 juni. 

  Waarom kiest u er niet voor juist salarisadministratie regionaal regelen? 
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  Antwoord 
In de regio blijven wij op zoek naar samenwerkingspartners, wanneer hier voordeel mee te boeken is. 

  Welke andere bedrijfsprocessen voorziet u schaalvoordelen door ze op (supra-)regionaal niveau 
uit te voeren, bijvoorbeeld in een ‘shared servicecenter’? 

  Antwoord 
Op het gebied van belastingen worden deze mogelijkheden ook bezien. Verder wordt bekeken of de 
samenwerking op het gebied van P & O, die er al is, kan worden geïntensiveerd 

  Programma 2: 

5 20 Leges APV kostendekkend maken. 

  Hoe voorkomt u dat mensen om financiële redenen af moeten zien van bijvoorbeeld 
vergunningaanvragen omdat de leges een obstakel vormen? 

  Horen de leges niet sowieso kostendekkend te zijn? 

  Antwoord 
Bij het vaststellen van de APV leges is niet besloten dat deze kostendekkend zouden zijn. Dat was 
ook niet zo in de voormalige 3 gemeenten. De tarieven zullen flink omhoog gaan wanneer de kosten 
worden doorgerekend.  
Het is niet bekend dat er afgezien wordt van het aanvragen van een vergunning om deze reden. Voor 
commerciële partijen is dit zeker geen probleem. Verschillende organisaties ontvangen subsidie voor 
het organiseren van het evenement. 

  Programma 3: 

6 22 Aanpak fietsenstallingen bij NS Stations. 

  - Biedt het budget ook ruimte om de fietsenstallingen bij bijvoorbeeld P&R Muiden en Naarden, 
en (regio-)bushaltes op te waarderen? 

  Antwoord 
In beginsel zijn deze middelen (de € 2 mio) inzetbaar op meerdere locaties, mits wij bij de MRA aan 
kunnen tonen dat de doelstelling van de voorziening een relatie heeft met een betere benutting van 
het spoorvervoer. Zulks ter beoordeling van de MRA. 

  Programma 4: 

7 25 10k per jaar voor betere busverbindingen tussen kernen. 

  wat krijgen we hier voor? een beleidsambtenaar of een buschauffeur die echt gaat rijden? 

  Antwoord 
Het betreft hier een onderzoek om samen met de regio en gemeenten in de regio te bezien wat er 
mogelijk. Gedacht kan worden aan (nieuwe) combinaties van bijzondere vervoersvormen: leerlingen 
vervoer, OV-taxi etc. 

  Hoe verhoudt deze ‘ambitie’ zich tot de provinciale rol bij de aanbesteding van OV-lijnen? 

  Antwoord 
De behoeften aan vervoer tussen de kernen is onderwerp van het reguliere gesprek tussen 
gemeenten, regio en provincie. Het onderzoek hierboven staat daar los van. 

8 25 Medewerker met expertise op gebied van MIRT/MRA voor €50k pj. 

  Betreft dit alleen de loonkosten? 

  Antwoord 
Inderdaad dit betreft alleen de loonkosten. 

  Waar worden de bijkomende (operationele) kosten uit gedekt? 

  Antwoord 
Er zijn middelen gereserveerd voor uitvoering van projecten rondom RSA en MRA. 

  Waarom wordt de MIRT functie vanuit GM en niet nadrukkelijk regionaal belegd? 

  Antwoord 
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de MIRT-functie regionaal wordt belegd. 

9 26 Regelluwe zone 
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  Wat verstaat college onder 'regelluwe zone'? 

  Welke op welke gebieden zouden regels daar niet/minder gelden? 

  Hoe voorkomt u rechtsongelijkheid tussen deze en ‘gereguleerde’ zones, met juridische 
procedures en mogelijk schadevergoedingen tot gevolg? 

  Antwoord 
Een regelluwe zone is gebied waarbinnen ondernemers en gemeente kunnen experimenteren met 
het anders toepassen van bestaande wetten en regels. Door middel van versoepeling van regels en 
procedures wordt beoogd een ander innovatief ruimtegebruik te faciliteren ter bevordering van 
economische groei. Dit sluit aan bij de ambitie de regeldruk voor ondernemers te verlagen. 
Het college stelt voor te onderzoeken/onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor het invoeren van 
een regelluwe zone en welke locaties hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Daarbij wordt 
ook het vraagstuk betrokken hoe rechtsongelijkheid voorkomen kan worden. De uitkomsten van het 
onderzoek zullen met de Raad gedeeld worden. 

10 26 Duurzame toeristische activiteiten. 

  Waarom ontbreekt hier het streven naar aansluiting bij iAmsterdam project, en de daarmee 
gemoeide kosten? 

  Antwoord 
Aansluiting bij iAmsterdam project is onderdeel van het college uitvoeringsprogramma onder het 
hoofdje ‘Samenwerking Toerisme’MRA. Hiervoor is 20K gereserveerd. 

11 27 Promotieprogramma GM. 200k structureel. 

  Wat wordt hiervoor gedaan? 

  Waarom wordt Muiderberg (weer) niet genoemd? 

  Deze vragen (11) zijn beantwoord in de raadsvergadering van 22 juni. 

12 27 Er lijkt draagvlak te zijn voor het (opnieuw) in eigen beheer geven van De Rijver, zoals vroeger 
het geval was. 

  Is het ‘privatiseren’ van het beheer van De Rijver een optie die u overweegt? 

  Antwoord 
Er wordt een beleidskader opgesteld voor accommodatiebeleid en aan de raad voorgelegd. Op basis 
van het vastgestelde kader kan voor alle gemeentelijke panden bekeken worden hoe eigendom en 
beheer belegd zou moeten worden. 

  Bent u al in contact met partijen hierover? Zo ja, welke? 

  Antwoord 
Nee, eerste stap is het vaststellen van een beleidskader door de gemeenteraad. 

13 27 Bouwleges kostendekkend maken. 

  uitgangspunt is toch al jaren dat (bouw)leges kostendekkend moeten zijn? 

  Hoe komt het dat onze leges dat niet zijn terwijl wij aan de bovenkant van de norm zitten met 
3,5%? 

  Waarin zitten de extra-kosten? 

  Antwoord 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de hoogte van de bouwleges is dat het totaal kostendekkend 
moet zijn. Daarbij dekken de opbrengsten van vergunningen voor bouwplannen >100.000 de lage 
opbrengsten van bouwplannen < 100.000. De leges hiervoor zijn nooit kostendekkend geweest, 
onder andere omdat de overhead meegenomen wordt in de kostentoerekening. De afgelopen jaren 
waren er als gevolg van de recessie relatief weinig grote bouwplannen waardoor de systematiek 
onder druk kwam te staan. 

  Programma 5: 

14 28 Opstellen ligplaatsverordening. 

  Welk risico lopen wij als wij het opstellen van de ligplaatsverordening tot nader order uitstellen? 
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  Blijven de huidige verordeningen van kracht tot er een nieuwe in werking treedt? 

  Antwoord 
De huidige verordeningen blijven van kracht: volgens de Wet Arhi blijven verordeningen tot 2 jaar na 
de fusie van kracht. Er zijn geen risico’s als het opstellen van een nieuwe ligplaatsenverordening 
(door ROB) uitgesteld wordt. 

15 29 In Muiden werd riolering in samenwerking met Waternet aangepakt. Dat leidde tot aanzienlijk 
(financiële-)voordelen. 

  Is het, in navolging van Muiden, oppakken van het rioleringsplan én onderhoud in samenwerking 
met Waternet iets wat u overweegt? 

  Antwoord 
Het contract met Waternet is voor wat betreft de ondersteuning voor rioleringsbeheer voor het 
gebied van de voormalige gemeente Muiden voor één jaar verlengd. Wij gaan dit jaar deze 
samenwerking evalueren, de voor- en nadelen afwegen en daarover een besluit nemen. 

  welke voor/nadelen ziet u hieraan? 

  Antwoord 
De voor- en nadelen zullen in de evaluatie worden geïnventariseerd. 

  Zijn er eventueel andere partijen naast Wternet die hiervoor in aanmerking zouden 
kunnen/willen komen? 

  Antwoord 
Daar zijn geen concrete aanwijzingen daarvoor. In het algemeen is het zo dat er diverse partijen op 
de markt opereren die dergelijke diensten aanbieden. 

16 29 Biodiversiteit. 

  Waarom kiest u voor een lokale, in plaats van (supra-)regionale aanpak van de versterking van de 
biodiversiteit? 
 

  Antwoord 
Het onderzoek zal gericht zijn op de arealen die in beheer zijn bij de Gooise Meren. Zodat we al met 
kleine ingrepen of aanpassingen in beheer een verschil kunnen maken. De overstijgende structuren 
rondom Gooise Meren als water en natuurgebieden zijn vastgelegd in de beheerplannen van de 
provincie, natuur beherende instanties en het Waterschap Amstel, Gooi  en Vecht. Gooise Meren is 
groot genoeg om ons op dit moment op te concentreren en nodig voor de harmonisering van beleid 
en beheer van de 3 voormalige gemeenten. 

  Waarom wordt onderzoek en versterking van de biodiversiteit in en om het water, itt in het 
groen, niet meegenomen? 
 

  Antwoord 
Met betrekking tot water trekken wij op met Waterschap AGV. Het waterschap houdt zich bezig met 
de waterkwaliteit en waterhoeveelheid. Er is regelmatig overleg met Waternet ook over versterking 
van de biodiversiteit. 

17 30 Leges grafrechten. In Naarden werd begraven zwaar gesubsidieerd omdat de kosten tot de 
hoogste van Nederland behoorden, mede ten gevolge van de hoge onderhoudskosten voor het 
landschappelijk ontwerp. 

  Antwoord 
Sinds 2010 zijn de tarieven in Naarden fors verlaagd waardoor de begraafplaatstarieven van 
Naarden niet meer tot de hoogste van Nederland behoren. In 2015 was sprake van een 
kostendekkendheid van 70% (de Oude Begraafplaats Naarden zelfs 80%). 

  Wat verwacht u dat harmonisatie betekent voor de tarieven? 

  Antwoord 
De verwachting is dat de tarieven voor de meeste handelingen (begraven, vergunning 
grafmonument, onderhoud graven) gelijkgetrokken worden. Het is nu nog niet te zeggen welk tarief 
dat gaat worden. Waarschijnlijk betekent het voor de ene kern een verhoging en voor de andere een 
verlaging, dit kan echter per tarief verschillen omdat goed gekeken zal worden naar de 
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onderbouwing van de tarieven.  

  Bent u voornemens vast te houden aan het ontwerp van de, onder architectuur van Tersteeg, 
aangelegde begraafplaats Nieuw-Valkeveen? 

  Antwoord 
Op dit moment is nog geen aanleiding aanwezig om het ontwerp los te laten. In het kader van de 
beleidsharmonisatie wordt een visie ontwikkeld met betrekking tot de begraafplaatsen van Gooise 
Meren. Het eventueel loslaten van het ontwerp van Tersteeg kan een onderdeel zijn van de visie. 

  Bent u voornemens ook voor de tweede fase, wanneer die in ontwikkeling genomen zou worden, 
vast te houden aan het ontwerp van Tersteeg? 

  Antwoord 
De uitbreiding die nog binnen de hekken van de begraafplaats plaats kan vinden is juist het deel van 
het ontwerp met de meeste graven waardoor het hier niet noodzakelijk is om het ontwerp los te 
laten. De toekomstige uitbreiding buiten de hekken van de begraafplaats geeft wel een aanleiding 
om het ontwerp los te laten. 

  Is het mogelijk het intellectueel eigendom van het ontwerp bij de erven af te kopen, zodat GM 
meer vrijheid krijgt bij het onderhoud en de aanleg? Tegen welke prijs? 

  Antwoord 
Het ontwerp is eind jaren dertig gemaakt door D.F. Tersteeg in opdracht van de gemeente Naarden. 
Door ziekte heeft Tersteeg het ontwerp niet af kunnen maken en is dit door zijn zoon gedaan. D.F. 
Tersteeg is overleden in 1942, het is onbekend of zijn zoon nog leeft.  
Het auteursrecht vervalt op grond van artikel 37 van de Auteurswet door verloop van zeventig jaar 
na het sterfjaar van de maker. De juridische kennis op dit gebied ontbreekt echter bij de gemeente. 
Dit zou nader onderzocht moeten worden door iemand die gespecialiseerd is op dit terrein. 

18 30 Duurzaamheidsleningen. 

  Antwoord 
Vanuit de bestaande lokale middelen wordt momenteel niet in een subsidiebudget voorzien. De 
subsidieregeling die tot eind 2015 liep (Energiebesparing bestaande woningbouw) en die momenteel 
draait (Energiebesparingsadvies 2016) worden uitgevoerd met middelen van de provincie Noord-
Holland. 

  Blijven de bestaande duurzaamheidssubsidies en budgetten onverkort in stand naast deze lening 
vorm? Is €200k voldoende robuust om dit product echt zinvol te laten zijn? 

  Antwoord 
Dit product lijkt ons voldoende robuust. De jaarlijkse kapitaallast van 2000 euro voorziet in een 
lening van ca. 2 ton voor de uitvoering van deze regeling. 

19 30 Doorberekenen kosten inwoners. 

  Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn al (verplicht) kostendekkend. welke voordelen denkt u 
hier nog uit te halen? 

  Antwoord 
Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn maximaal kostendekkend en moeten verplicht toe te rekenen 
zijn aan de gemaakte kosten. Zoals in de perspectiefnota is aangegeven wordt onderzocht of er nog 
kosten zijn in de gemeentelijke begroting die toegerekend kunnen worden aan riool of afvalstoffen 
en daarmee doorbelast kunnen worden in de rioolheffing of afvalstoffenheffing (gedacht wordt aan 
kosten straatreiniging Muiden). 

  Wat betekent dit voor minima-huishoudens? 

  Antwoord 
Effect van wijziging van de heffingen blijft voor de minima beperkt of zelfs nul door de 
kwijtscheldingsregeling belastingen. 

  Programma 6: 

20 31 €400k over in budget minima-regelingen. 
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  Waarom wordt restant budget niet gebruikt voor aanvullende minima-regelingen? 

  Antwoord 
Het Nibud heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de inkomensondersteunende regelingen van de 
gemeente. In augustus 2015 is de fusiecommissie Sociaal domein geïnformeerd over de resultaten. 
De voornaamste aanbevelingen van het Nibud waren:  

 Het Doe-budget in stand houden met bedragen per huishoudtype met eventueel het verhogen 
van de inkomensgrens; 

 Ook de overige minimaregelingen in stand houden; 

 Bij toekomstige besluiten rekening houden met de slechtere  
inkomenspositie van paren met (oudere) kinderen; 

 Deelname aan sociaal-culturele activiteiten is juist voor de doelgroep 
alleenstaanden van belang. Zij hebben nu onvoldoende middelen om 
dat te bekostigen. 

Deze maatregelen zijn geeffectueerd door middel van aanpassing van de regeling Doe-budget 
ingaande 2016, door verhoging van: 

 de inkomensgrens naar 120 procent van de geldende bijstandsnorm; 

 de budgetten voor alleenstaanden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 
met 10%; 

 de budgetten voor kinderen te verhogen met 15%. 
Gelet op het belang van een goed armoedebeleid is het college tevreden dat onze lokale 
minimaregelingen ontzien kunnen worden. Met realisatie van deze aanbevelingen van het Nibud ziet 
het college op dit moment geen aanleiding om te voorzien in aanvullende minima-regelingen, die 
bovendien weer tot nadere bezuinigingen elders zouden leiden. 

  welke zaken zouden hier voor in aanmerking kunnen komen, binnen de bestedingskaders van 
het budget? 

  Antwoord 
Het budget heeft geen bestedingskader omdat het geen geoormerkt budget is. 

  Programma 7: 

21 32 Ombudsfunctie. 

  Waarom wordt ombudsfunctie met slechts 2 jaar verlengd? 

  Antwoord 
Er is voor gekozen om de ombudsfunctie met 2 jaar te verlengen en tegelijk te evalueren. De 
evaluatie vindt plaats in de tweede helft van 2016. Op basis van de evaluatie kan een beslissing 
genomen worden over de toekomst van de ombudsfunctie na 2017. Zodra de evaluatie is afgerond 
wordt u hierover geïnformeerd. 

22 33 Integratie statushouders. 

  Is budget van 10k toereikend, gelet op de omvang van de nieuwe taken mbt 
asielzoekers/statushouders. 

  Antwoord 
Het budget van 10k is vooral bedoeld voor de te verwachten extra zorginzet/begeleiding van 
getraumatiseerde statushouders.  
Voor bestaande taken als integratie, participatie, maatschappelijke begeleiding, onderwijs, voor- en 
vroegschoolse opvang van statushouders, zal de Rijksvergoeding tijdelijk enigszins toenemen. 

  Wat is er al in werking gezet? 

  Antwoord 
Afspraken maken met Coa om in AZC Crailo het integratie-aanbod af te stemmen en aan te sluiten 
op het lokale aanbod en burgerinitiatieven in Gooise gemeenten. Tevens afspraken met Coa over 
warme overdracht van statushouders naar onze uitvoeringsdiensten, zodat noodzakelijke zorg kan 
worden ingezet of gecontinueerd. 
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23 33 Subsidies. Tot 300k bezuinigen op subsidiënten >70k. In praktijk betekent dit vooral Versa en 
Spant/Bibliotheek. 

  Wat zijn de gevolgen hiervan voor bijv. het (ambulant-) jongerenwerk? 

  Wat zijn de gevolgen voor welzijnswerk in de buurten? 

  wat zijn de gevolgen voor de educatieve en cultureel/maatschappelijke functie van de 
bibliotheek? 

  Bezuinigingen op Spant, de bibliotheek en de zwembaden staan naast de algemene bezuinigingen  
€ 150.000 in 2017 en € 300.000 in 2018 e.v.) op subsidies. 
Op dit moment kan nog niet worden aangegeven bij welke organisaties en/of op welke 
werkzaamheden de bezuinigingen betrekking gaan krijgen. Aangegeven is dat de basisvoorzieningen 
in het maatschappelijk voorveld op kracht moeten blijven. Aandacht is gericht op alle activiteiten: 
welke raken het meest aan de kwetsbare groepen en welke activiteiten zijn minder relevant? 
Concretisering gaat de komende periode plaatsvinden. Bij de bezuinigingen op subsidies wordt 
primair gekeken naar de grotere organisaties. 

24 33 Leges handhaving kinderopvang doorbelasten. 

  Wat betekent dit voor de tarieven in de kinderopvang? 

  Antwoord 
De huidige wet- en regelgeving (Gemeentewet en Europese Dienstenrichtlijn) staat toe dat een 
gemeente leges vraagt voor te verstrekken diensten, zoals de registratie van een gastouder door een 
gastouderbureau. Tevens is wettelijk geregeld, dat een gemeente de hoogte van de legestarieven 
zelf mag bepalen, maar alleen indien de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten: de 
tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. De leges betreffen de afhandeling van een aanvraag 
tot exploitatie. Hiertoe behoren de inname en controle van documenten door de gemeente, de 
aanvangsinspectie door de GGD en de verdere administratieve afhandeling. De gemeente mag geen 
leges heffen voor het structurele vervolgtoezicht. 
Landelijk is er een stijging te zien van het heffen van leges door gemeenten. In 2015 heft 36% van de 
gemeenten (141 van de 393 gemeenten) leges op het gebied van kinderopvang. In 2014 was dit nog 
33% (133 van de 403 gemeenten). Het aantal gemeenten dat leges heft is met tien toegenomen ten 
opzichte van vorig jaar.  
De omvang van de gemeentelijke leges verschilt per gemeente. De gevolgen voor de 
kinderopvangsector verschilt dan ook per gemeente. Het is bekend dat er gemeenten zijn die meer 
dan een kostendekkende exploitatie hanteren. Dit kan een negatieve invloed hebben op het aanbod 
aan kinderopvang. De gemeente heeft een duidelijke taak om hiervoor te waken. Daarom zal de 
omvang van de leges transparant worden opgesteld: maximaal kostendekkend en rekening houdend 
met de bijdrage van de rijksoverheid.  

  Hoe voorkomt u dat hierdoor kinderopvang voor minder kapitaalkrachtige inwoners (nog meer) 
onbetaalbaar wordt? 

  Antwoord 
De gemeente heeft een regierol met betrekking tot de afstemming van kinderopvangvoorzieningen 
en dient de wettelijke verplichtingen rond jeugd, onderwijs, welzijn en zorg uit te voeren. Dit houdt in 
dat in alle afwegingen rond de omvang van de leges afstemming zal plaatsvinden met deze 
beleidsterreinen. Ook als het gaat om de minder kapitaalkrachtige inwoners. 

  Programma 8: 

25 36 Groencompensatieplan/Onderhoud Echobos. 
 

  Zijn de compensatiegelden specifiek hiervoor gealloceerd of kunnen zij ook elders worden 
ingezet? Waar? 

  Op welke manier worden de inwoners betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de plannen 
voor het Echobos? 

  Op welke manier wordt de raad betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de plannen voor het 
Echobos? 
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  Waarom moet de uitvoering daar plaatsvinden waar ineens een fors aantal bomen geplant kan 
worden? 

  Wat is de totale (financiële) omvang van het Groencompensatieplan A1/A6? 

  Waar worden de overige gelden aan besteed? 

  Antwoord 
Groencompensatie  
Alle groencompensatie en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, liggen vast in het Tracébesluit. 
De compensatie vindt volledig in de aangewezen gebieden uit het Tracébesluit A6 plaats.  
 
Extra aanplant 
Alhoewel het formeel niet hoeft, is Rijkswaterstaat/SAAone bereid om te zoeken naar mogelijkheden 
om maximaal circa 500 bomen in en rond de kernen Muiden en Muiderberg te planten (de wens van 
de gemeente). De enige bomen waar overeenstemming over is, betreffen bomen voor de uitvoering 
van het herstelplan Echobos. Deze bomen zijn dus ook geen natuurcompensatie maar een extra 
aanplant bovenop de bomencompensatie. De inkomsten bij het Echobos zijn dus ook geen 
compensatiegelden. Het betreft een bijdrage in natura in de vorm van aanplant van bomen. Er is dus 
geen budget om elders in te zetten. De invulling van waar de bomen komen, is uitkomst van het 
participatietraject herstelplan Echobos. In dit kader besluit de raad later in het jaar over het Project 
Initiatiefdocument en Participatieplan.  
 
Onderhoud Echobos 
Er moet nodig onderhoud worden gepleegd aan het Echobos. Dit is vastgelegd in raadsbesluiten van 
de gemeente Muiden zoals de Nota Natuurlijk Muiderberg en een onderzoek naar de staat van het 
bos. In de begroting is een jaarlijkse post opgenomen voor het onderhoud van het Echobos. Ook is er 
een investering opgenomen voor groot onderhoud aan waterpartijen en bomenonderhoud. 

  Programma 9: 

26 39 Onderzoek rentestand leningen en oversluiten. Dit betreft geen politieke keuze, maar gewoon 
goede bedrijfsvoering. 

  Antwoord 
Het aangaan en oversluiten van leningen maakt onderdeel uit van de financiële verordening (artikel 
15 Financieringsfunctie) van Gooise Meren. Hierin zijn de voorwaarden vermeld waaraan moet 
worden voldaan. Bedrijfsvoering ( afdeling Financiën) beheert de leningenportefeuille. 

  Waarom wordt dit niet allang gedaan gelet op de historisch lage rentestand? 

  Antwoord college 
Periodiek wordt een inventarisatie gemaakt van de leningenportefeuille en de mogelijkheden binnen 
de voorwaarden uit de financiële verordening. 

  Welk percentage van onze schuldpositie zou in aanmerking kunnen komen voor herfinanciering 
tegen een voordeliger tarief? 

  Antwoord 
Zoals is aangegeven zijn er twee leningen die binnen enkele jaren in aanmerking komen voor een 
renteherziening. In 2019 een lening van € 3 miljoen en in 2021 een lening van € 1,6 miljoen. Op de 
totale leningenportefeuille (verwachting eind 2016 circa € 120 miljoen) is dit ongeveer 4%. 

  Zijn wij hierin gebonden aan de BNG of kunnen wij ook bij andere (markt)partijen financieren? 

  Antwoord 
We zijn niet gebonden aan de BNG, maar kunnen ook bij andere marktpartijen leningen aangaan. In 
de financiële verordening is aangegeven dat ten minste twee prijsopgaven bij verschillende 
financiële instellingen moeten worden gevraagd, indien het aangaan van leningen met een looptijd 
langer dan één jaar betreft. 

27 39 Sluiten gemeentewerven (42) U geeft aan de werven in Bussum en Muiderberg te willen sluiten. 
Diverse medewerkers hebben hun zorgen hierover geuit. 
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  Biedt de resterende werf in Naarden voldoende ruimte voor bijvoorbeeld het gronddepot, 
materialenopslag (bijvoorbeld strooizout), werktuigen etc? 

  Antwoord 
Nee, daar is onvoldoende ruimte voor. Indien uiteindelijk de huidige werven in Bussum en 
Muiderberg worden opgeheven, dienen niet alleen dependances daarvoor in de plaats te komen, 
maar ook ruimte voor opslag. Deze vraag zal worden bekeken ook in het licht van het functioneren 
van het huidige gronddepot in Bussum. 

  Concentratie op de werf in Naarden betekent extra verkeersbelasting voor de bewoners aan 
bijvoorbeeld de Meerstraat en in de Vesting. Wat gaat u doen om dit te beperken? 

  Antwoord 
Decentralisatie naar kleinere dependances wil niet automatisch zeggen dat het verkeer in Naarden 
gaat toenemen. Wij zullen de plannen hier in elk geval op toetsen. 

  Betekent het inkrimpen van het aantal werven/vrijvallen exploitatiekosten ook dat er 
arbeidsplaatsen verloren gaan? 

  Antwoord 
Nee, de wijze waarop de huisvesting is ingericht is dienstbaar aan de organisatie en de medewerkers 
om effectief, efficiënt en veilig te werken. De omvang van het werk dat de gemeente zelf uitvoert 
verandert hierdoor niet en heeft dus ook geen invloed op het aantal arbeidsplaatsen. 

  Welke kosten raamt u voor de kleine dependance-locaties die nodig zijn om het wegvallen van de 
werven op te vangen? 

  Antwoord 
Dat is erg afhankelijk van de gekozen oplossingen en mogelijk beschikbare locaties. In het onderzoek 
naar de haalbaarheid dient hiervoor een nadere kostenraming gemaakt te worden. 

28 40 OZB stijging 3% 

  Hoe verhoudt de 3% OZB-stijging zich tot de tijdelijke compensatie-regeling voor Bussum? 

  Antwoord 
De compensatieregeling geldt incidenteel voor 2016 en is niet meer van toepassing voor 2017 en 
verder. 

  Krijgen inwoners van Bussum straks, als compensatie via rioolheffing en reclamebelasting 
afloopt, te maken met een dubbele stijging of is die hierin verwerkt? 

  Antwoord 
Omdat de compensatieregeling in 2017 niet meer geldt, krijgen de inwoners van Bussum te maken 
met een grotere toename van de woonlasten t.o.v. 2016. 

29 53 Vervangingsinvestering doseerlichten Vesting. 

  Wat zijn de meerkosten van nieuwe doseerlichten die wél zijn uitgerust met een roodlicht-
camera zodat er handhaving kan plaatsvinden op doorrijden? 

  Antwoord 
De vervangingskosten van een doseerlichtinstallatie bedragen ongeveer € 80.000 ex BTW. De 
meerkosten voor het leveren, plaatsen en werkend opleveren van een roodlichtcamera bedragen 
ongeveer € 45.000 ex BTW. Er zijn drie doseerlichteninstallaties in Naarden. 

  Wat is het gemeten effect van de doseerlichten op het gebruik van de Vesting als doorgaande 
route? 

  
 

Antwoord 
In 2006 was het gemeten effect van de doseerinstallatie op de K. Meijerweg een verkeersafname van 
de hoeveelheid verkeer door de Vesting Naarden in de ochtendspits van 20%. Voor de 
Amsterdamsestraatweg was dit 30%. Voor de Burg. van Wettumweg was dit ook ongeveer 30%. 

30 53 Aankoop Brediusgronden 

  betreft dit bedrag het gehele terrein, inclusief woningbouwlocaties, of alleen het gedeelte 
bestemd voor Sport? 

  Antwoord 
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Aankoop Bredius gaat over de aankoop van het gehele terrein.  

  Indien alleen het sportcomplex, wat zijn de te verwachten kosten voor het geheel? 

31 RM Mbt Raadsmededeling dekking tegenvaller uit meicirculaire ad €1mio door additionele verhoging 
OZB. 

  - Zie vraag 27 hierboven mbt compensatieregeling 

  Antwoord 
De additionele verhoging OZB zoals vermeld in de raadsmededeling komt bovenop de  verhoging 
zoals opgenomen in de perspectiefnota.  

32 RM Onderdeel van de dekkingsmaatregelen mbt de meicirculaire, betreft het kritisch kijken naar 
subsidies. 

  betreft dit ook de subsidies >75k of gaat het hier om het gehele subsidie-pallet? 
Antwoord:  
Voor 2017 wordt met name gekeken naar de subsidies vanaf 75k voor 2018 en verder zal het hele 
pallet worden herijkt. 

  Stelt u dus eigenlijk een verlaging van het plafond voor, met collectieve verlaging van subsidies? 
Antwoord: 
 Het betreft een verlaging van het subsidieplafond. Deze verlaging zal niet percentueel op alle 
subsidies worden doorgevoerd (zie antwoorden bij de eerdere vragen over subsidies) 

  Welke bezuiniging denkt u hiermee, bovenop de €300k (pagina 33), te kunnen realiseren? 

  Antwoord:  
We denken met deze benadering in totaal € 350k te kunnen bezuinigen; t.o.v. de € 300k op blz. 33 
dus aanvullend € 50k. 
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Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : Diverse fracties 

Datum indiening : 
  22 juni 2016 

   Betreft :    Beantwoording technische vragen gesteld tijdens het Gesprek over de 
   Perspectiefnota 2017 
 
 

Vraag en beantwoording is 
openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 06 juli 2016 #aanvullingen in blauw toegevoegd 

 

Vragen 
 
Uitwerking zoekrichting 21 van de bezuiniging 
Vraag: waarom zijn er in het format geen bedragen opgenomen? 

Antwoord 
De zoekrichting ‘inzetten op zelfbeheer van de MFA-locaties’ is ingegeven door het feit dat het huidige beheer 
door de gemeente niet kostendekkend blijkt. Door zelfbeheer kan dit verlies worden voorkomen. In het format is 
niets ingevuld omdat er ten opzichte van de begroting, waarin nog wel kostendekkendheid is verondersteld, 
met deze zoekrichting per saldo geen resultaat ontstaat. 

Echo bos-groencompensatie overzicht 

Antwoord: 
Groencompensatie  
Alle groencompensatie en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, liggen vast in het Tracébesluit. De 
compensatie vindt volledig in de aangewezen gebieden uit het Tracébesluit A6 plaats.  
 
Extra aanplant 
Alhoewel het formeel niet hoeft, is Rijkswaterstaat/SAAone bereid om te zoeken naar mogelijkheden om 
maximaal circa 500 bomen in en rond de kernen Muiden en Muiderberg te planten (de wens van de gemeente). 
De enige bomen waar overeenstemming over is, betreffen bomen voor de uitvoering van het herstelplan 
Echobos. Deze bomen zijn dus ook geen natuurcompensatie maar een extra aanplant bovenop de 
bomencompensatie. De inkomsten bij het Echobos zijn dus ook geen compensatiegelden. Het betreft een 
bijdrage in natura in de vorm van aanplant van bomen. Er is dus geen budget om elders in te zetten. De 
invulling van waar de bomen komen, is uitkomst van het participatietraject herstelplan Echobos. In dit kader 
besluit de raad later in het jaar over het Project Initiatiefdocument en Participatieplan.  
 
Onderhoud Echobos 
Er moet nodig onderhoud worden gepleegd aan het Echobos. Dit is vastgelegd in raadsbesluiten van de 
gemeente Muiden zoals de Nota Natuurlijk Muiderberg en een onderzoek naar de staat van het bos. In de 
begroting is een jaarlijkse post opgenomen voor het onderhoud van het Echobos. Ook is er een investering 
opgenomen voor groot onderhoud aan waterpartijen en bomenonderhoud. 

Spant! verlaging subsidie en garanties 

Antwoord 
Het college gaat in overleg met Spant! over de mogelijkheden tot bijstelling van de lange termijnafspraken wat 
moet leiden tot verlaging van de subsidie. Uitgangspunt hierbij is dat de continuïteit van Spant! niet in gevaar 
wordt gebracht. Daarmee is er geen effect of verhoging van het risico voor de lopende garantstellingen. 

IKC Muiderberg en gronden gemeentewerf 
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Antwoord 
Vraag vanuit de raadsvergadering is geweest hoe de verlaging van lasten inzake de gemeentewerf in 
Muiderberg op programma 9 zich verhoudt tot de voornemens om op die locatie een IKC te ontwikkelen. Het 
aframen van de structurele lasten van een oude functie van een locatie en het bijramen van een nieuwe functie 
staan los van elkaar in de begroting. Dit is transparant en de gemeenteraad moet deze twee zaken separaat 
kunnen afwegen. Op dit moment is het project IKC Muiderberg in de fase van het haalbaarheidsonderzoek en is 
er nog geen investering en kapitaallast geraamd in de begroting. Uitgangspunt in dit project is dat het project 
op onderwijs budgetneutraal ingevuld kan worden, dus dat de baten in het project de lasten compenseren. De 
lasten van de gemeentewerf staan hier los van. Het haalbaarheidsonderzoek zal uitwijzen of dit inderdaad 
mogelijk is en op basis daarvan kan de gemeenteraad haar afwegingen maken. 

Benchmark en loonkosten 
Vraag: Hoe komt het dat Gooise Meren een lagere loonsom kent dan de referentiegemeenten 

Antwoord 
Met behulp van bureau Leeuwendaal heeft Gooise Meren een zogenaamde  “platte “organisatie neergezet, 
waarin een bezuinigingsopgaaf van circa 45 fte is verwerkt. Hierbij is gekeken naar management-, staf- en 
beleidsfuncties en is getracht de uitvoerende functies daarbij zoveel mogelijk te ontzien. Resultaat was een 
organisatie met relatief weinig leidinggevenden. Een toekomst bestendige organisatie, die de medewerker in 
haar kracht plaatst. Voor de functiebeschrijvingen en waarderingen is gekozen voor HR 21, een systeem dat 
door veel gemeenten wordt gebruikt en dus vergelijkbaar is. Door de organisatorische keuze, een platte 
organisatie, en een organisatie die naar verwachting geconfronteerd zal worden met verdergaande 
decentralisaties en bijbehorende bezuinigingen, zijn er in verhouding meer medewerkers geplaatst in 
uitvoerende functies dan in de referentiegemeenten. De functiewaardering van de uitvoerende functies is lager 
dan de management-, staf- en beleidsfuncties, waardoor het totaal van de loonsomkosten lager uitkomt dan 
de referentiegemeenten. 

Onbenutte belastingcapaciteit (interpretatie staatje) 
Vraag:  Hoe moeten wij het financiële staatje in het format interpreteren in relatie tot de voorstellen in de 
perspectiefnota? 

Antwoord 
In eerste instantie is in het format aangegeven hoeveel de OZB-tarieven nog zouden moeten stijgen (de 
onbenutte belastingcapaciteit) alvorens in aanmerking te komen voor steun van het Rijk (artikel 12 status). 
Gebaseerd op de hiertoe vastgestelde norm door het Rijk zou in dat geval nog een verhoging van ruim 130% 
(circa € 12 miljoen !!!) dienen plaats te vinden. In het bezuinigingsformat is als zoekrichting een voorstel 
opgenomen vanuit een realistischer oogpunt, namelijk een toename van de OZB-tarieven van 3% á 6% in 2017 
oplopend tot 20% in 2020. In het in de perspectiefnota gepresenteerde financieel beeld is voor een structureel 
sluitende begroting uiteindelijk 6% verhoging opgenomen. 
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Bijlage 1 Tarieven grafrechten (bijlage bij vragen Groen Links inzake Perspectiefnota 2017) 
 
In onderstaande tabel zijn de tarieven van de regiogemeenten en de huidige tarieven van Gooise Meren 
(Naarden, Bussum en Muiden) weergegeven. Om een vergelijk mogelijk te maken zijn de tarieven voor de 
grafrechten voor alle gemeenten omgerekend naar een tarief voor tien jaar. 
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grafrechten 
         algemeen graf 10 jaar € 800,00 € 1.475,00 € 450,00 € 331,47 

(15 jaar) 
€ 227,25 € 815 (20 

jaar) 
€ 183,00 € 0,00 

particulier graf 10 jaar € 1.167,00 € 1.412,50 € 1.020,00 € 752,78 € 757,50 € 1.359,00 € 525,67 € 885,00 

verlenging 5 jaar € 583,50 € 1.007,50 € 505,00 € 376,38 € 378,75 € 690,00 € 394,25 € 443,00 

urnengraf 10 jaar € 1.167,00 € 856,50 € 450,00 € 1.238,05 € 287,85 € 800,00 € 259,00 - 

verlenging 5 jaar € 583,50 € 657,50 € 225,00 € 491,35 € 143,93 € 400,00 € 181,30 - 

urnennis 10 jaar € 291,00 € 957,50 € 1.050,00 € 1.238,05 € 262,60 - € 221,00 € 663,00 

verlenging 5 jaar € 145,50 € 725,00 € 525,00 € 491,35 € 131,30 - € 154,70 € 332,00 

kindergraf 10 jaar - € 1.130,00 € 280,00 € 376,38 - € 800,00 € 310,00 - 

verlenging 5 jaar - € 840,00 € 140,00 € 188,20 - € 400,00 € 232,50 - 

reserveren gaf 5 jaar      € 250,00   

begraven          

openen/sluiten graf    € 380,00      

begraven vanaf 12 jaar  € 744,00 € 705,00 € 640,00 € 1.506,70 € 1.414,00 € 1.875,00 € 1.474,00 € 1.622,00 

begraven 1-12 jaar  € 372,00 € 480,00 € 320,00 € 1.205,30 € 474,70 € 805,00 € 737,00 € 292,00 

begraven < 1 jaar  € 186,00 € 175,00 € 200,00 € 903,95 € 474,70 € 400,00 € 368,00 € 144,00 

begraven vanaf 12 jaar in 
algemeen graf 

 € 451,00      € 896,00  

begraven 1-12 jaar in 
algemeen graf 

 € 226,00      € 448,00  

begraven < 1 jaar in 
algemeen graf 

 € 113,00      € 224,00  

begraven asbus  € 163,00 € 200,00 € 250,00 € 280,65 € 323,20 € 365,00 € 328,00 € 358,00 

bijzetten asbus in nis  € 163,00 € 100,00  € 127,15 € 323,20  € 328,00 € 178,00 

verstrooien as  € 163,00 € 200/€265 € 200,00  € 202,00 € 155/€260 € 92,00  

uitzoeken graf   € 63,00   € 80,80 € 54,00 € 63,00  

gafbedekking          

vergunning monument  € 73,00 € 145,00 € 250,00 € 63,50 € 116,15 € 108,00 € 63,00 € 166,00 

onderhoudsrecht          

onderhoud particulier graf per jaar € 77,00 € 76,00 € 156,00 € 158,40 € 151,50 € 162,00 € 82,80 € 124-€ 
192 

onderhoud algemeen graf  per 10 jaar € 109,00 € 760,00 € 650,00 € 524,00 € 505,00 € 810,00 € 196,00 € 1.240,00 

onderhoud kindergraf per jaar  € 76,00 € 54,00 € 52,40 € 75,75 € 81,00   

onderhoud urnengraf per jaar € 14,70  € 40,00 € 52,40 € 75,75 € 81,00 € 21,84  

onderhoud urnennis per jaar € 7,10 € 76,00 € 78,00 € 52,40   € 21,84  

overig          

inschrijven in register   € 215,00 € 32,00 € 15,45 € 25,25   € 19,00 

toeslag buitengewone uren  125% 75% € 640,00 50% 25-75% 50-100% 25-100% 25-50% 
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