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vraag Onderwerp Blz. Vraag 

1 
  

Algemeen  Ligt er een relatie ligt tussen  het ziekteverzuim percentage en de plaatsingen ( met het 
mogelijke bezwaar hiertegen) in de nieuwe organisatie? 
 
Antwoord 
Nee het aantal bezwaarschriften was zeer beperkt. Het momenteel wat hogere 
ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen. Het 
kortdurende verzuim is zelfs laag te noemen. 
 

2 
 

Voortgangs
verslag 

 

 De sanering Grondwal Nieuwe Vaart wordt ten laste van de Reserve Grondexploitatie 
gebracht. Is de Reserve dan nog toereikend ter dekking voor de andere projecten? 
 
Antwoord 
De sanering is, conform besluitvorming in de raad van Bussum, ten laste van de Reserve 
Grondexploitaties gebracht. Bij de totstandkoming van de nieuwe nota Reserves & 
Voorzieningen Gooise Meren zal moeten worden beoordeeld of de reserve toereikend is voor 
betreffend(e) doel(en). 
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Voortgangs
verslag 

 
 
 

 Wanneer wordt de evaluatie USD geagendeerd wordt voor de raad? 
 
Antwoord  
Omdat niet duidelijk was hoeveel werk de decentralisaties met zich zouden brengen, is een 
deel van de formatie van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein flexibel gehouden en 
incidenteel begroot. Er is op ambtelijk niveau een evaluatie gestart naar de benodigde 
structurele formatie. Het gaat hier om uitvoeringsaspecten. Naar het zich laat aanzien is 
structurele uitbreiding onontkoombaar. Het is wenselijk om eerst nog onderzoek te doen 
naar verbeteringen van de processen op de gebieden van efficiency en klantvriendelijkheid. 
Wij verwachten dat een eventueel raadsvoorstel over de definitieve formatie van de 
uitvoeringsdienst uiterlijk in april 2017 aangeboden kan worden.  
 

5 Voortgangs
verslag 

 

 Vraag mbt eigendom en onderhoud spieringbrug wordt schriftelijk beantwoord.  
 
Antwoord 
Zoals gebruikelijk bij uitvoering van een Tracébesluit gaat het onderliggend wegennet (incl. 
de daarin gelegen kunstwerken) in eigendom, beheer en onderhoud naar de gemeente. 
Bij deze overdracht heeft de gemeente bedongen dat het beheer en onderhoud van de 
Spieringbrug voor 10 jaar bij de aannemer ligt die de brug gebouwd heeft. De aannemer 
heeft dit onderhoud afgekocht voor circa € 800.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de 
Voorziening onderhoud  Spieringbrug (Programmabegroting pag 102). De jaarlijkse kosten 
voor het onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
 



vraag Onderwerp Blz. Vraag 

6 Begroting 
Progr. 1 

 Waar staan wij als organisatie? 
 
De gemeente Gooise Meren heeft ook als werkgever een belangrijke rol in de regio als het 
gaat om participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt . 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 heeft de 
gemeente Gooise Meren drie medewerkers in dienst (fulltime) die vallen onder de nu 
vastgestelde doelgroepen en wordt een medewerker uit de doelgroep ingehuurd. 
Daarnaast worden zowel bij de catering als bij de schoonmaak mensen ingezet die te maken 
hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Verder werken er bij de afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen vaak stagiaires van 
de Gooische Praktijkschool uit Hilversum. Deze stagiaires krijgen op die manier de 
mogelijkheid om werkervaring op te doen waardoor soms elders, soms bij Gooise Meren 
werk gevonden wordt. Veelal zijn dit stagiaires die vallen onder de doelgroep. 
 

7 
 
 

Begroting 
Progr. 9 

 Wat zijn de voornemens? 
 
Antwoord 
Onlangs is door alle leidinggevenden afgesproken dat alle vacatures doorgegeven worden 
aan de verantwoordelijke medewerkers van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein. Dit 
gebeurt nadat de procedure voor de interne werving is afgerond (en geen kandidaat heeft 
opgeleverd), voordat voor een vacature eventueel verder extern geworven wordt. Binnen de 
Uitvoeringsdienst wordt  bekeken welke kandidaten kunnen reageren op de vacature. 
Bij de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning wordt bekeken hoe Gooise Meren 
als werkgever structureel aandacht kan blijven besteden aan deze doelgroepen. Denk hierbij 
ook aan het gebruik maken van subsidies en de inzet van deskundigheid als het gaat om 
begeleiding van alle betrokkenen. 
Bij de afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen zijn contacten met een extern bureau 
dat voornamelijk werkt met medewerkers die behoren tot de doelgroep van de 
banenafspraak. Gekeken wordt of hier samenwerkingsmogelijkheden zijn. 
De afdeling Dienstverlening onderzoekt, samen met de Uitvoeringsdienst Sociaal domein of 
het mogelijk is een  leer- werkomgeving in te richten voor mensen uit de doelgroep. Na de 
theoretisch en praktisch opgedane ervaring bij Gooise Meren kunnen deze medewerkers 
uitstromen naar een werkplek elders. 
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Begroting 
Progr. 3 

 
 

 Waaruit bestaan de baten van Wegen? 
 
Antwoord 
De baten op het product Wegen betreffen vooral interne doorberekeningen (circa € 300.000) 
. Voor het bepalen van kostendekkende tarieven vindt een overboeking plaats van Wegen 
naar de desbetreffende producten (met name kosten straatvuil naar Riolering en kosten 
verkeersmaatregelen naar Parkeren).  
Daarnaast zijn er inkomsten geraamd voor leges  en bijdragen van derden in verband met 
werkzaamheden op of onder gemeente grond (kabels en leidingen), en ontvangt de 
gemeente subsidie voor de aanpak van zwerfafval. 
 

9 
 

Begroting 
Progr. 6 

 Wat is de consequentie van de ‘besparing’ van € 2,8 mln. op de inkomensvoorzieningen? 
 
Antwoord 
De afname van BUIG (uitkeringsbudget bijstand) op P6 van ongeveer € 2.8 miljoen is een 
afname in de uitgaven op BUIG die een gevolg zijn van de afname van de rijksinkomsten, 
omdat wij als gemeente GM hanteren dat de uitgaven op BUIG in overeenstemming zijn 
met de rijksinkomsten. De doelstelling die hierbij opgenomen is, is het verminderen van 
het aantal inwoners dat geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van een 
inkomensvoorzieningen, zodat de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 
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Begroting 
Progr. 6 

 Voor preventieve schuldhulpverlening zijn geen speerpunten benoemd. Hoe gaan we de 
doelen bereiken? 
 
Antwoord volgt later 
 

 Begroting 
Progr. 6 

 Wat wordt er concreet voor ouderen gedaan na de bezuinigingen  ? 
 
Antwoord 
Wat doen we voor ouderen? 

Voorzieningen voor ouderen zijn erop gericht dat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven, 
deel kunnen nemen aan de samenleving en anderen kunnen (blijven) ontmoeten. We 
onderscheiden twee soorten voorzieningen: Basisvoorzieningen en Maatwerkvoorzieningen. 
Elke vier jaar houden we met de GGD een gezondheidsenquête over gezondheid en welzijn 
onder ouderen om te peilen hoe het met hen gaat. De resultaten gebruiken we onder meer 
om na te gaan of we voorzieningen moeten aanpassen om aan te sluiten bij de vraag. De 
gezondheidspeiling 2016 wordt momenteel uitgevoerd. In mei 2017 worden de resultaten 



vraag Onderwerp Blz. Vraag 

verwacht. 
 
Aangezien we uitgaan van een inclusieve samenleving is er geen doelgroepenbeleid 
vastgesteld en zijn de onderwerpen die ouderen betreffen ook verwerkt in de verschillende 
subnota’s in het SD.  
 
Basisvoorzieningen  

Dit zijn algemene voorzieningen die toegankelijk zijn, zonder indicatie of beschikking. 
Basisvoorzieningen hebben preventieve, licht ondersteunende en signalerende functie. In de 
nota Basisvoorzieningen op orde hebben wij beschreven welke basisvoorzieningen we 
beschikbaar stellen en hoe we werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid en 
samenhang van deze voorzieningen. We streven ernaar dat ouderen zo min mogelijk 
drempels ervaren en dichtbij en eenvoudig gebruik kunnen maken van de 
basisvoorzieningen. Daarnaast versterken we de samenhang tussen zorg- en 
welzijnsvoorzieningen op wijkniveau en werken we samen met o.a. wijkverpleegkundigen, 
casemanagers dementie en praktijkondersteuners van huisartsen. Een voorbeeld van een 
gezamenlijke aanpak is de ketenaanpak rondom valpreventie voor ouderen in het project 
Voorkom vallen. Beweeg! Ook een mooi voorbeeld is het project Het Gooi Leeft! Het project 
heeft als doel om zelfstandig wonende alleenstaande ouderen met minimaal één beperking 
in Naarden in de wijken rondom De Veste te ondersteunen in het zolang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen.  
 
Basisvoorzieningen die bijdragen aan zelfredzaamheid, sociale participatie en vitaliteit van 
ouderen: 

 Adviseurs wonen, welzijn en (mantel)zorg voor  informatie, advies en ondersteuning  

 Informatief huisbezoek voor 75 plussers: informatie over wat ouderen zelf kunnen 
doen om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven en ondersteuning beschikbaar is. 

 Vrijwillige praktische thuishulp voor klussen in en om het huis, boodschappen en 
vriendschappelijk contact 

 Vrijwillige intensieve thuishulp en informele respijtzorg voor mantelzorgers 

 Professionele mantelzorgondersteuning en lotgenotencontact in groepsverband 

 Vrijwillige maatjes voor chronisch zieken en mensen met een ernstige ziekte  

 Ondersteuning bij de financiële administratie en digitale communicatie de overheid  

 Cursussen rondom dementie en niet aangeboren hersenletsel 

 Clientondersteuning van MEE voor ouderen met een beperking 

 Wijkcoaches: wijkverpleegkundigen een sociaal werkers werken proactief samen in de 
wijk rondom signalering van kwetsbare mensen, in de praktijk veelal ouderen.  

 Sociale activiteiten voor ouderen in ontmoetingscentra zoals bijvoorbeeld De Heul, 
Scan, Schakel, Bellefleur, Uitwijk en coffee to stay in Muiden. Uitstapjes voor ouderen 
o.a. via de Boodschappenplusbus en Stichting vier het leven 

 Beweeg- en vitaliteitsactiviteiten voor senioren: Buurtsportcoaches, Meer Bewegen 
Voor Ouderen, wandelvierdaagse voor senioren, fitheidstest voor senioren 

 
Maatwerkvoorzieningen 
Als ouderen door de beperkingen of problemen niet (meer) afdoende geholpen kunnen 
worden met algemene voorzieningen kunnen zij bij de gemeente een verzoek indienen voor 
een maatwerkvoorziening. Hiervoor geldt een aanvraagprocedure. De regels zijn vastgelegd 
in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gooise Meren 2016. In de nota Grip op 
het bestaan; (subnota bij het beleidsplan Sociaal domein 2015-2018) is beschreven welke 
individuele maatwerkvoorzieningen wij voor ouderen en andere inwoners ter beschikking 
stellen. Het betreft o.a. hulp bij het huishouden, begeleiding, waaronder dagbesteding voor 
bijvoorbeeld ouderen met dementie, kortdurend verblijf (respijtzorg) ter ontlasting van de 
mantelzorger, woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, 
mantelzorgondersteuning en inkomensondersteuning, zoals bijvoorbeeld een 
tegemoetkoming voor het eigen risico van zorgkosten.  
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Begroting 
Progr. 6 

 

 Voor een goede integratie van statushouders is voor € 10.000 extra middelen 
gereserveerd. 
Wanneer is sprake van een ‘goede’ integratie? 
En wat kunnen we doen voor € 10.000? 
 
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. 
 
Ten behoeve van  kinderen van statushouders zijn extra middelen gereserveerd voor een jaar 
intensief taalonderwijs. 
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Begroting 
Progr. 6 

 Kan er een beeld gegeven worden over het aantal inwoners uit het doelgroep register dat 
nu in dienst is bij Gooise Meren. En hoe de gemeente voldoet aan goed werkgeverschap? 
 
Antwoord doelgroepenregister volgt 
 
Antwoord Goed werkgeverschap mbt de Banenafspraak  
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 de Tomin ingehuurd 
voor de catering en de schoonmaakwerkzaamheden. 
 

 Begroting 
Progr. 7 

 Kan er een overzicht worden verstrekt wat onder de reguliere taken van de gemeente 
valt (hfdst 7) 
 
Antwoord 
In de vergadering ging het specifiek om paragraaf 7.3. 
Deze vraag heeft betrekking op de reguliere taak: Uitvoeren bewustwordingscampagnes 
met betrekking tot gezonde leefstijl in afstemming met de GGD en netwerkpartners, zoals 
het onderwijs en eerstelijns zorg (7.3)  
 

De GGD coördineert voor de gemeente diverse, deels regionale, programma’s en campagnes 
op het gebied van leefstijl/gezondheidsbevordering en preventie:  

 Alcoholpreventie: Samen aan de slag; programma tegen riskant alcoholgebruik 
door jongeren; Jaarlijkse actie 30 dagen zonder alcohol; preventieprogramma 
gericht op volwassenen.  

 Stoppen met roken: Stoptober is een landelijke campagne die regionaal wordt 
getrokken door de GGD en Gezondheidsstudio van Tergooi. 

 Vignet Gezonde school; scholen die werken aan alcohol-, roken- en 
drugspreventie en een gezonde kantine kunnen het vignet Gezonde School 
behalen. 

 Laaggeletterdheid; gezamenlijke aanpak van Tergooi, GGD, huisartsen en de 
bibliotheek gericht op het herkennen van laaggeletterdheid door 
zorgprofessionals en een ondersteuningsaanbod voor laaggeletterden i.s.m. de 
bibliotheek. 

 Sense; programma gericht op seksuele gezondheid van jongeren.  

 Gooi in Beweging; integrale preventie aanpak overgewicht bij kinderen van 0-19 
jaar, gericht op beweging en goede voeding. 

 Voorkom vallen. Beweeg!; gezamenlijke aanpak door professionals voor 
valpreventie bij ouderen.  

 Fitheidstest voor 65-plussers door buurtsportcoaches, fysiotherapeuten en 
wijkverpleegkundigen. 

 
Gezondheidspeiling 
In oktober  2016 is de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen van start gegaan. GGD 
Gooi en Vechtstreek voert dit onderzoek uit voor Gooise Meren en de regio. Met de gegevens 
uit de Gezondheidspeiling 2016 kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren 
om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Het onderzoek wordt 
meegenomen in de informatie over de gezondheid van heel Nederland. De resultaten voor 
Gooise Meren worden in mei 2017 verwacht. 
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Begroting 
Par lokale 
heffingen 

 

 Waarom is bij het kwijtscheldingsbeleid van hondenbelasting sprake van één hond? 
 
Antwoord 
Overeenkomstig het raadsbesluit wordt kwijtschelding alleen verleend voor de eerste hond. 
 

14 
 

Begroting 
Progr. 9 

 De precariobelasting staat ter discussie. Waarom is deze niet opgenomen in de 
risicoparagraaf? 
 
Antwoord 
De kans dat dit risico zich gaat voordoen is gedaald  door eerdere uitspraken van de rechter 
over vergelijkbare situaties in andere gemeenten. Door deze daling valt dit risico niet meer in 
de top 10. 
 

15 
 

Begroting 
Progr. 9 

 Kan er een notitie komen met het financiële meerjarenperspectief inclusief het saldo uit 
het 2

e
 Voortgangsverslag en de september circulaire Uitkering Gemeentefonds? 

 
Antwoord 
In aanvulling op de voorliggende programmabegroting zal aan u een financieel beeld 
worden verstrekt inclusief het resultaat uit het 2

e
 Voortgangsverslag. 

https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin-oud/voor-scholen/gezonde-school
https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin-oud/voor-scholen/gezonde-school
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De uitkomst van de septembercirculaire wordt hierin niet meegenomen omdat er, zoals in de 
raadsmededeling bij de programmabegroting is aangegeven, nog onduidelijk bestaat welk 
deel vrij besteedbaar is. 
 

16 Begroting 
Par 

Weerstands 
vermogen 

 Hoe kan de top-10 lijst van risico’s in Begroting 2017 zo sterk afwijken van de lijst in 
Begroting 2016 welke begin dit jaar is opgesteld? 
 
Antwoord 
Tussen de begroting 2016 en 2017 zijn er 4 risico`s die voor beide jaren in de top 10 staan. 
Een aantal is net buiten de top 10 gekomen en een aantal er net binnen. Ook zijn er 
nieuwe risico`s bijgekomen (bezuinigingen) en afgevallen (MOB-complex).  
Voor elke jaarrekening en begroting worden de risico`s geüpdatet. De risico’s voor de 
Programmabegroting 2016 zijn in december 2015 geïnventariseerd. De besluitvorming 
heeft echter een lange tijd in beslag genomen waardoor het lijkt alsof er in korte tijd veel 
is veranderd.  
Voor de Programmabegroting 2017 is er in augustus een nieuwe inventarisatie gemaakt 
voor het jaar 2017 en zijn er nieuwe risico`s bijgekomen. Daarnaast heeft er een 
verdiepingsslag plaatsgevonden als het gaat om het risicomanagement in z’n 
algemeenheid en in het bijzonder bij projecten waardoor de risico`s van projecten meer 
naar voren komen.  
Gedurende het jaar wordt er gekeken naar de veranderingen in risico`s en mogelijke 
nieuwe risico`s. Het is dus een dynamische lijst, waardoor de samenstelling van de top 10 
bij elke begroting kan veranderen. 
 

 


