
P&C product vraag onderwerp omschrijving vraag antwoord 
PB18 1 Wijkgericht werken Er komt een pilot wijkgericht werken op de Keverdijk. Hoe/wanneer is de Raad 

hier over ingelicht?
Informeren Raad:

De raad is niet direct ingelicht over de pilot wijkgericht werken op de Keverdijk. In het 

Integraal Veiligheidsplan 2017-2018 onder hoofdstuk 4, prioriteiten 2017-2018, is 

aangegeven dat:

“Bij de aanpak van  jeugdoverlast wijkgericht gewerkt zal gaan worden. Hiermee zal een 

start worden gemaakt in de wijk “Keverdijk-Tuindorp” en vervolgens de wijk “Eng”. Er zal 

met meerdere afdeling vanuit de gemeente worden samengewerkt om de leefbaarheid in de 

wijk te vergroten.”

Aanleiding wijkgericht werken “Keverdijk-Tuindorp”:

Uit een veiligheidsanalyse van eind 2016  kwam o.a. de Keverdijk-Tuindorp voren. Deze wijk 

viel op vanwege het aantal inbraken en het aantal meldingen van overlast jeugd. 

Om inzichtelijk te krijgen waarom de Keverdijk-Tuindorp vaker doelwit is van inbrekers 

t.o.v. andere wijken en inzicht te krijgen in de jeugdgroepen in die wijk heeft het team OOV 

besloten om de analyses met betrekking tot deze punten uit te laten voeren door een 

stagiair Integrale Veiligheidskunde van de Hoge School Utrecht.

Het onderzoek in de Keverdijk heeft plaatsgevonden in het kader van wijkgericht werken 

volgens het Integraal Veiligheidsplan 2017-2018.

De raad zal voor eind november worden geïnformeerd over de resultaten van de wijkanalyse 

middels een raadsmededeling.

PB18 2 Kosten raadsondersteuning De kosten voor raadsondersteuning zijn €250k lager. Wat is hiervan de oorzaak? Vanaf 2017 worden hier minder overheadkosten aan toegerekend.

PB18 3 Brandweerkazerne Muiden Er was in de voormalige gemeente Muiden al geld gereserveerd voor nieuwbouw 

van de kazerne in Muiden in 2018. Wat is er met dat plan/geld gebeurd?

Voldoen de overige kazernes (waaronder Muiderberg) wel allemaal aan de arbo 

normen?

In Muiden was geld gereserveerd. In Gooise Meren is dit bedrag totaal € 1 miljoen 

geworden.

PB18 4 Doelenboom 3.1 sub g Wat wordt in de doelen boom bedoeld met de term ‘boven-provinciaal’? Als dit 

op het Rijk slaat, waarom wordt dan het provinciale niveau niet benoemd?

Bedoeld wordt overleg met alle "lagen".

PB18 5 VRI’s Waarom wordt er maar ingezet op de controle van 3 a 4 VRI’s in 2018? waarom 

niet allemaal?

Wij evalueren de verkeerskundige werking van een VRI eens per 5 jaar (nieuw beleid, per 

2018). Op basis van de datum van inbedrijfstelling volgt daar een schema uit van enkele 

VRI’s per jaar. 
PB18 6 Parkeren Eerder heeft de raad de menukaart en de harmonisatieregeling parkeren 

vastgesteld. Het parkeerbeleid is echter terug verwezen. Klopt het dat op basis 

van de menukaart er nu reeds wijzigingen in het parkeerbeleid in delen van de 

gemeente worden doorgevoerd? Waar speelt dit?

De 'menukaart' ging over de parkeertarieven. De wijzigingen die in de parkeertarieven zijn 

vastgesteld, gaan in op 1 januari 2018. 

PB18 7 Beleidsindicatoren U maakt gebruik van een Beleidsindicator uit 2014 (voordat Gooise Meren 

bestond) die u ook in 2016 al opvoerde en deze gaat alleen uit van ongevallen 

met opname tot gevolg. Zijn er geen recentere cijfers beschikbaar? Telt 

presentatie op de Spoed Eisende Hulp dan wel bij de Huisarts(enpost) mee als 

‘opname’? Wat zijn de cijfers met betrekking tot de ongevallen die geen opname 

tot gevolg hadden, maar mogelijk wel leiden tot letsel? Wat zijn de cijfers met 

betrekking tot ongevallen zonder letsel maar bijvoorbeeld wel schade aan 

eigendommen?

Voor de antwoorden op deze vraag zie de bijlage Raadsvragen PvdA Verkeersveiligheid.

PB18 8 Investeringen Er wordt €145k geïnvesteerd in verduurzaming van de gladheidsbestrijding. De 

PvdA is altijd voor verduurzaming, maar nergens staat wat wij er voor krijgen. 

Waar ziet deze uitgave op?

Uitgaven betreffen investeringen voor milieuvriendelijke strooimethode:

Meerprijs natstrooien 10.000/strooier, totaal € 70.000

Zoutoplosser € 50.000

Strooimanagement, 2500/strooier, totaal € 25.000
PB18 9 BOR gronden In de begroting wordt mldeing gemaakt van tenminste 40 betaalbare woningen 

op de BOR gronden. Hoeveel dure en top-dure staan daar tegenover? Waar 

blijven de onderzoeken over geluid, fijnstof, geurcirkels etc?

In de door uw raad vastgestelde aangepaste PID staat • Realiseren van een optimale, 

haalbare ontwikkeling met een mix van woningbouw in zowel het goedkope, middeldure als 

dure segment, waarbij een minimum van 40 woningen in het goedkope segment wordt 

nagestreefd. Een aantal duur/ topduur is hierin niet vastgelegd. In het te voeren 

participatieproces zal hier invulling aan gegeven gaan worden. De onderzoeken worden bij 

de start van dit proces aan een ieder vrijgegeven zodat iedereeen vanaf eenzelfde informatie 

niveau het proces in gaat.
PB18 10 A1/A6 Wat is de stand van zaken ten aanzien van de compensatiemaatregelen A1/A6 

zoals de nieuwe bomen die door RWS geleverd zouden worden? Wat is de stand 

van zaken met uitvoering van het Bomenplan zoals vastgesteld door de 

Dorpsraad Muiderberg?

Voor de nieuwe bomen, als compensatiemaatregel A1/A6, wordt geld gekregen van RWS, 

zodat tzt de gemeente zelf de bomen kan planten.

Bomenplan DR Muiderberg, hiervan wordt de haalbaarheid (financieel, ruimtelijk etc.) nog 

nader bekeken.
PB18 11 Toerit A1 Muiden Wat is de stand van zaken mbt het tracé vn de toerit A1 bij Muiden? Wat is de 

stand van zaken met betrekking tot de verdeling van de kosten van de toerit naar 

de A1 bij Muiden en van de verschillende bruggen?

Op basis van het toegekende voorbereidingskrediet wordt gewerkt aan het ontwerp van de 

weg en de bruggen. Het ontwerp van de bruggen is meervoudig onderhands aanbesteed. Bij 

de beoordeling is een burgerpanel betrokken om een keuze voor een ontwerp te maken. Op 

basis van het definitief ontwerp van weg en bruggen wordt  de raad gevraagd een 

uitvoeringskrediet te verstrekken. In dit voorstel zal de dekking daarvan worden aangeven. 

Het voorstel wordt naar verwachting in het voorjaar 2018 aan de raad aangeboden.

PB18 12 Prestatieafspraken Wanneer worden de Prestatieafspraken met de corporaties verwacht afgerond te 

zijn? Op welke wijze betrekt u de raad bij de vaststelling daarvan?

1) De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven er naar voor het einde van het 

jaar het prestatieafsprakentraject af te ronden. Zodra de partijen akkoord zijn (lees: 

afstemming heeft plaatsgevonden met hun achterban) worden de prestatieafspraken 

ondertekend. 2) De raad stelt de (volkshuisvestelijke) kaders vast. Voor Gooise Meren zijn 

dat de regionale en de lokale woonvisie.  Binnen deze kades maakt het college 

prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvertegenwoordiging en informeert de 

raad hierover. Anders gezegd het maken van prestatieafspraken is een collegebevoegdheid. 

De raad wordt  achteraf geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief nav het 

collegebesluit (=nadat de prestatieafspraken zijn ondertekend en vastgesteld).

Gemeenteraad Gooise Meren 

technische vragen over de Planning en Control producten    PB18  / VV2017-2

PvdA

donderdag 25 oktober 2017



PB18 13 Starterslening Is er onderzoek gedaan naar het effect van het instrument Starterslening in 

Gooise Meren? Hoeveel Startersleningen zijn er verstrekt?

Het effect van de starterslening is lastig te meten, maar in zijn algemeenheid geldt dat de 

starterslening zorgt voor minder druk op de sociale huur en middeldure huur en de positie 

van de starter op de lokale woningmarkt verbeterd.

In 2016 zijn in totaal 4 starterleningen verstrekt en in 2017 zijn t/m begin oktober 6 

startersleningen verstrekt. Het is goed mogelijk dat door nieuwe publiciteit en een 

harmonisatie van de verordeningen in combinatie met de aantrekkende markt de vraag naar 

startersleningen stijgt

PB18 14 Preventie Wij missen onder het kopje ‘Preventie’ de inzet van de wijkverpleegkundigen, 

terwijl juist zij vaak degenen zijn die als eerste de noodzaak van aanpassingen 

aan woningen signaleren, valpreventie inzetten, alarmopvolging doen. Wat is de 

reden dat u deze hier niet vermeld heeft? 

Het kopje is beknopt gehouden en alle relevante partijen zijn samengevat als "partners". 

Hieronder vallen de wijkverpleegkundigen maar bijvoorbeeld ook welzijnswerkers of 

ambulante begeleiders.

PB18 15 Ruimtelijke ontwikkeling Vanaf 2018 worden de lasten voor Ruimtelijke Ontwikkeling verlaagd tot een 

kwart van de huidige begroting en ten opzichte van de kosten in 2016 zelfs maar 

1/7 deel. Wat is de reden van deze verlaging?

Verwezen wordt naar https://bestuur.gooisemeren.nl/bestuur/technische-vragen/technische-

vragen-gemeentefinancien bij Beantwoording raadsvragen technische markt 20171017 2, 

Bijlage1; Toelichting op de verschillen tussen de cijfers van de begroting 2018 ten opzichte 

van 2017 voor de producten Beheer gemeentelijke gebouwen en Ruimtelijke ontwikkeling.

PB18 16 Energietransitie Uit de cijfers blijkt een welhaast genante achterstand op het gebeid van de 

energietransitie tov andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Wat gaat u 

ondernemen om hierin een krachtige inhaalslag te maken?

Op 24 november 2017 wordt tijdens het regiopodium de regionale energiestrategie 

gepresenteerd, aan raadsleden, bestuurders en andere stakeholders. Deze strategie geeft 

koers aan de aanpak en inzet die nodig is om de energietransitie op regionaal en lokaal 

niveau voor elkaar te krijgen. De beoogde strategie zet in op een transitie binnen 1 

generatie. Deze transitieopgaaf (van gas naar andere vormen van verwarmen) speelt niet 

alleen in Gooise Meren. Alle gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van de 

uitdaging hoe deze transitie, in samenwerking met diverse partijen, handen en voeten te 

geven.

Een regionaal projectteam ‘energiestrategie’ heeft namens alle gemeenten in onze regio 

gesprekken gevoerd met netbeheerders, woningcorporaties, energie coöperaties  en andere 

stakeholders in onze regio over het ontwikkelen van deze regionale energiestrategie. Het 

ligt in de bedoeling dat alle partijen op 24 november de samen geformuleerde strategie 

ondertekenen Daarna wordt in samenwerking met alle stakeholders gewerkt aan een plan 

van aanpak. 

Het programma voor 24 november is inmiddels afgestemd op 16 oktober jl. met de 

regionale focusgroep duurzaamheid (voortkomend uit de Regionale Samenwerkingsagenda 

en samengesteld uit raadsleden) en het projectteam. Een raadsinformatiebrief volgt nog 

voor 24 november.

PB18 17 Aanscherping vangnet 

uitkering

Wat moet worden verstaan onder de ‘aanscherping van de vangnetuitkering?’
Omdat Gooise Meren over 2017 een tekort op de rijksbijdrage voor de uitkeringen 

verwacht, dient aanspraak gemaakt te worden op de landelijke Vangnetuitkering. 

De voorwaarden van de vangnetuitkering 2017 zijn ten opzichte van voorgaande 

jaren aangescherpt door het Rijk.  Een van de voorwaarden is dat het college in het 

uitkeringsjaar zowel interne als externe maatregelen genomen heeft om tot 

tekortreductie te komen. Het college moet bij de aanvraag voor de 

vangnetuitkering (in te dienen in 2018) verklaren die maatregelen genomen te 

hebben en de gemeenteraad moet met deze verklaring instemmen (artikel 10, lid 

1, sub d van het Besluit Participatiewet).

PB18 18 Armoede middelen Hoe worden deze concreet ingezet? (zie eerdere vragen en moties PvdA in deze) 

Wat is de stand van zaken mbt het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds? Welk 

bedrag wordt hieraan gedoteerd in 2018?

De middelen voor armoedebestrijding onder kinderen zullen worden ingezet door middel 

van invoering van een kindpakket in 2018. Voor wat betreft het Jeugdsport- en 

Jeugdcultuurfonds: Per 1 oktober 2017 namen 173  kinderen deel aan het JSF tegen 181 in 

heel 2016. Het JCF per 1 oktober 2017 17 kinderen tegen 29 kinderen in heel 2017. Het JCF 

heeft de o.a. de scholen opnieuw benaderd om extra aandacht te vragen voor het JCF. De 

donaties voor 2017 waren € 55.000 voor het JSF en €  16.000 voor het JCF. Deze bedragen 

lijken voor 2018 eveneens toereikend.
PB18 19 VVE Wanneer is het programma VVE klaar en wordt de raad geïnformeerd over de 

afspraken? Hoe gaat u onze inwoners informeren over de mogelijkheden? 

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De middelen om dit beleid uit te voeren komen voor 

een groot deel uit de specifieke uitkering OAB van het Rijk. De huidige regeling is met een 

jaar (beleidsarm) verlengd en loopt tot en met 2018. De nieuwe beleidsperiode OAB gaat 

gepaard met een aangepaste bekostigingssystematiek en mogelijk met nieuw beleid. Om 

die reden zal het college in 2018 nieuw onderwijsachterstandenbeleid, inclusief VVE, gaan 

ontwikkelen. Communicatie met inwoners zal een onderdeel vormen van dit plan. Op dit 

moment verloopt dit via verschillende kanalen, zoals de GGD en de aanbieders van VVE. 

PB18 20 Terugloop 

achterstandsleerlingen

Is bij de cijfers over de terugloop van achterstandsleerlingen rekening gehouden 

met de instroom van kinderen van statushouders die extra taallessen nodig 

hebben of vallen die in een andere categorie?

Ja, bij de terugloop van achterstandsleerlingen wordt rekening gehouden met de instroom 

van kinderen van statushouders. Gooise Meren hanteert een definitie voor doelgroeppeuters 

voor voorschoolse educatie, die ruimer is dan de definitie die het rijk hanteert voor 

achterstandsleerlingen. Deze omvat, naast het criterium ‘opleidingsniveau van de ouders’, 

o.a. ook het criterium ‘achterstand in spraak- en taalontwikkeling’. Kinderen van 

statushouders die extra taallessen nodig hebben vallen onder de definitie van Gooise Meren 

van doelgroepkind.

Daarnaast is het Rijk van plan om de gewichtenregeling (regeling voor het bepalen van het 

aantal achterstandsleerlingen) aan te passen. Reden hiervan is dat het opleidingsniveau van 

ouders stijgt, maar de achterstanden van leerlingen niet dalen. Een van de redenen die 

hiervoor wordt aangegeven is dat kinderen van statushouders die hoogopgeleid zijn, 

meestal geen Nederlands spreken. Om die reden worden aan de huidige gewichtenregeling 

criteria toegevoegd als ‘land van herkomst’ en ‘verblijfsduur in Nederland’.

PB18 21 Kosten Toelage HH Kosten Toelage HH 2107 gedekt door onttrekken van bijna een miljoen uit de 

reserve Sociaal Domein. Dat is een zeer significant bedrag. Waarom was het 

begrote budget onvoldoende? Verwacht u voor 2018 weer een dusdanig hoge 

bijdrage en hoe is dat voor 2018 in de begroting verwerkt?

De Toelage HHT is incidenteel gebudgetteerd voor 2015 en 2016 (conform de Rijksbijdrage). 

De uitvoering is echter verschoven naar 2016 en 2017. Het positieve saldo dat hierdoor is 

ontstaan in 2015, is bij de jaarstukken 2015 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. De 

dekking voor de uitgaven 2017 wordt nu hieruit weer onttrokken omdat er in 2017 geen 

lastenbudget voor deze uitgaven is geraamd. 
PB18 22 Waar vinden wij in deze begroting het bduget terug voor zorg en welzijn aan van 

kwetsbare ouderen, volwassenen-GGZ en de zorg voor multiprobleem-

gezinnen?

De budgetten voor het sociaal domein zijn verdeeld over budgetten in Programma 7 voor 

maatwerkvoorzieningen (Immaterieel maatwerk Wmo en Immaterieel maatwerk Jeugd) en 

budgetten voor collectieve voorzieningen. Volwassenen GGZ wordt niet door de gemeente 

bekostigd, maar via de zorgverzekeraar.
PB18 23 Vermakelijkheden retributie Wat zijn de criteria om vermakelijkheden retributie te mogen heffen? Een (geharmoniseerde) verordening vermakelijkhedenretributie.

PB18 24 Risicoparagraaf Wij missen hierin zaken als de Bredius-ontwikkeling, de (langzaam)verkeerbrug 

Muidertrekvaart en de toerit A1 Muiden. Vallen die buiten de top 10 of zijn die 

niet opgenomen?

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing wordt alleen de top-10 

gepresenteerd. In de berekeningen voor het weerstandsvermogen worden alle financiële 

risico`s meegenomen. De genoemde risico`s: Verkeersbrug, Toerit en Bredius zijn in deze 

berekening wel meegenomen maar vallen inderdaad buiten de top-10. Voor de actuele 

risico`s rond deze projecten zie het Projectenboek 2017-2.


