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Programma 5 
Waterwegen 

 Er is sprake van een overschrijding van 100%. Waar ligt dat aan? 
 
Antwoord 
Het budget bij Waterwegen is net voldoende om het slootwerk uit te laten voeren voor de 
gehele gemeente Gooise Meren. 
Het onderhoud beschoeiingen is niet opgenomen in de begroting. Om dit onderhoud op 
niveau te houden dient het budget met € 50.000 aangevuld te worden. 
Dit is exclusief baggeren. 
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Programma 7 
Buurtsportcoaches 

 Er wordt een toevoeging gedaan aan de reserve buurtsportcoaches, maar gelijktijdig 
wordt hiervan € 16.840 besteed aan Collectieve basisvoorzieningen. Wat heeft deze 
collectieve basisvoorziening van doen met buurtsportcoaches?’ 
Antwoord 
Vanuit de reserve is voor 2016 € 16.840 onttrokken ten behoeve van het project 
buurtsportcoaches. Dit bedrag is toegevoegd aan de post collectieve voorzieningen. Uit deze 
verzamelpost worden kosten betaald die de gemeente maakt voor algemeen toegankelijke 
voorzieningen in het voorveld, vaak via subsidie. Op deze post is dus ook het budget voor 
buurtsportcoaches gezet. De gelden uit de reserve buurtsportcoaches worden alleen aan het 
project buurtsportcoaches uitgegeven. 
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WMO aanvragen   Het college stelt dat de huidige capaciteit niet toereikend is om aan de wettelijke 
termijnen te voldoen. Wat zijn de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel? Waar wordt 
elders in de begroting ruimte gevonden voor deze kosten? 
 
Antwoord 
De formatie van de Uitvoeringsdienst sociaal domein is voor een deel nog flexibel gehouden 
en incidenteel begroot, omdat de effecten van de decentralisaties nog onzekerheden geven 
qua benodigde formatie. Evaluatie van deze formatie is noodzakelijk. Ter zake wordt 
verwezen naar programma 9 (Evaluatie Uitvoeringdienst sociaal domein). De huidige 
capaciteit voor de Wmo bleek in het najaar onvoldoende en dat heeft onder andere te 
maken met een toename van aanvragen, mede als gevolg van de scheiding van wonen en 
zorg. Er zijn extra consulenten ingehuurd, waarvoor een budget is toegekend van € 50.000 
ten laste van een niet benut projectbudget sociaal domein (LTA). 
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Maatwerk- 
voorzieningen 

jeugd  

 Wat wordt verstaan onder “verdere transformatie en innovatie op het terrein van de 
individuele voorzieningen Jeugd lokaal en regionaal? Wat zijn hierbij de doelstellingen? 
Wat moet dit opleveren? 
Antwoord 
Jeugdigen en hun ouders  kunnen een individuele voorziening Jeugd krijgen, als zij 
ondersteuning nodig hebben bij problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden. We 
leveren daarbij maatwerk. Doel van transformatie en innovatie is er voor zorgen dat dat de 
voorzieningen als oplossing  steeds beter aan gaan sluiten op de specifieke problemen  van 
jeugdigen en hun ouders.  
Lokaal voorbeeld van transformatie (nieuwe taak op een andere manier uitvoeren) is het 
gaan uitvoeren van drang door de lokale Uitvoeringsdienst Sociaal domein in het vrijwillig 
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kader. Hiervoor gaan we in 2017 een pilot uitvoeren. Momenteel voeren de Gecertificeerde 
Instellingen drang uit. Dat is minder passend. Deze instellingen voeren namelijk 
kinderbeschermingsmaatregelen  in het gedwongen kader uit.  
Regionaal  voorbeeld is de transformatie van Veilig Thuis naar een intersectorale, 24/7 
bereikbaarheids- en crisisdienst voor  0-100 jarigen. Hierbij zal ook sprake zijn van innovatie 
van Ambulante Spoed Hulp (ASH). 
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Programma 9   Er moet een afboeking gedaan worden van € 730.000. Waarom is dit niet in de 
jaarrekeningen van 2015 verwerkt? Is de accountant hiervan op de hoogte? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, wat is zijn oordeel? 
 
Antwoord 
Gemeente Naarden heeft de afboeking van investeringen met een aanschafwaarde 
beneden de € 25.000 niet meegenomen in de jaarrekening 2015. Uitgangspunt van Naarden 
was dat deze mutaties in de administratie van Gooise Meren verwerkt zullen worden. De 
accountant van Naarden heeft hierover bij de controle van de jaarrekening geen opmerking 
gemaakt. 

 

 

 

 


