
 
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : R.M.M. Sweijen (GOP) 

Datum indiening : 
     
   21 oktober 2016 

Betreft : Begroting 2017-2020 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 02 november 2016 

 

Vragen: 

 
vraag Onderwerp Vraag 

1 
  

Programma 1 
 

Betreft Burgerzaken 
Wij constateren dat de kosten voor Burgerzaken in de periode 2017-2020 flink schommelen, terwijl 
de baten stabiel zijn. Hoe wordt deze schommeling verklaard? 
 
Antwoord 
Op blz. 6 van de Programmabegroting 2017 is het volgende gemeld. 
Personeel/overhead: de nieuwe BBV-wetgeving schrijft voor dat overheadkosten, zijnde de kosten van 
de leiding van de organisatie, alsook de kosten van de ondersteunende diensten, waaronder financiën, 
P&O, ICT en huisvesting, niet meer toegerekend mogen worden aan de programma’s. Deze kosten 
moeten afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt in een product overhead. Dat product is opgenomen in 
programma 9. Deze gewijzigde toerekening veroorzaakt mutaties in de begrotingsbedragen van 2017 
ten opzichte van 2016; daar waar in 2016 overheadkosten in de budgetten voor zorg, welzijn, 
openbare ruimte, et cetera opgenomen waren, zijn deze lasten niet meer terug te vinden op de 
desbetreffende programma’s. Als gevolg hiervan dalen de totale lasten op deze programma’s; 
De verschillen hebben derhalve geen relatie met de uitvoering van meer of minder activiteiten. 
 
Bij de activiteit verkiezingen wordt in 2017 en 2018 maar één verkiezing georganiseerd, terwijl er in het 
jaar 2019 twee verkiezingen zijn en in 2020 geen verkiezingen staan gepland. 
 

2 
  

Programma 
4.2 

Betreft Sociale Woningbouw 
De tijdelijke huisvesting sociale woningen wordt mede afhankelijk gesteld van de actuele 
taakstelling statushouders. Wat is op dit moment de actuele taakstelling? Hoe verhoudt zich dat 
tot de taakstelling per 1-1-2016? 
  
Antwoord  
Momenteel is een raadsmededeling in voorbereiding waarmee de Raad over dit onderwerp wordt 
geïnformeerd.  
 

3 
 

Programma 
4.2 

Betreft Woningvoorraad 
Bredius staat niet bij de ontwikkellocaties voor de langere termijn. Waarom niet? 
 
Antwoord 
De 50 woningen in de Bredius zullen tussen nu en 5 jaar aan de orde zijn.  
 

5 
 

Programma 
6.2 

Betreft Werkvoorziening  
Wat gaat de gemeente zelf doen op dit gebied? Hoeveel mensen gaat de gemeente Gooise Meren 
op deze wijze binnen de ambtelijke organisatie een plekje geven? 
 
Antwoord 
In het sociaal akkoord van 2013 hebben het Kabinet en de sociale partners afgesproken dat 
werkgevers in de markt- en overheidssector extra banen (zogenaamde baanafspraken/ 
garantiebanen) creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het  gaat om mensen met een 



vraag Onderwerp Vraag 

Wajong-uitkering, een Wsw indicatie of mensen uit de doelgroep Participatiewet die niet het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen. In de regio Gooi- en Vechtstreek ligt er een voorstel voor o.a. 
garantiebanen voor gemeenten.  Een indicatieve verdeling van de garantiebanen  geeft aan dat de 
gemeente Gooise Meren 1 garantiebaan in 2016 moet hebben oplopend tot 4,5 garantiebaan in 2025. 
Op dit moment zijn binnen de gemeente Gooise Meren reeds 3 garantiebanen bezet, te weten  op de 
afdeling Vergunningen, de afdeling Dienstverlening en de afdeling  Beheer openbare ruimte. 
Daarnaast wordt door de afdeling Facilitaire zaken Tomin ingehuurd voor de catering en de 
schoonmaakwerkzaamheden. 
 

6 
 

Programma 6 
 

Betreft Ziektekosten 
Er is sprake van een vrijval voor tegemoetkoming in de ziektekosten (€ 400.000). Wat is de 
verklaring voor deze vrijval?  
 
Antwoord 
Van het door het Rijk verstrekte budget wordt 36,5% aangewend voor een  aanvullende 
ziektekostenverzekering. Dat is ongeveer € 230.000. Een bedrag ad € 400.000 is als bezuiniging 
opgenomen op basis van de uitkomsten van de Nibud MER rapportage. 
 

 
 
 
 


