
 
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : Herman de Hollander (CDA) 

Datum indiening : 
    15 januari 2018 

Betreft :    Onderzoek sluiten gemeentewerven c.q. nieuwe gemeentewerf 

Vraag en beantwoording is 
openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 20 februari 2018 

 

Inleiding 

In oktober zijn door het CDA bij de behandeling van het 2
e
 voortgangsverslag en de begroting 2018 vragen gesteld over 

de bezuiniging op gemeentewerven in het kader van de keuzes in het bezuinigingsprogramma Gooise Meren in Balans. 
Het onderzoek is door onze fractie opgevraagd waaruit zou moeten blijken dat er geen of te weinig bezuiniging mogelijk 
zou zijn zoals aangegeven is in het 2

e
 voortgangsverslag 2017. De beantwoording is niet gekomen en zou nagestuurd 

worden. Tot op heden, ruim drie maanden na dato, is dat antwoord niet gekomen. 

 

In raadsmededeling 617927 Startnota Regeerakkoord 2017  lezen we echter onder punt 4. dat er een keuze voor een 
nieuwe gemeentewerf gemaakt zal worden. 

 

Vraag 1 

Kan het onderzoek waarmee het college bij het 2
e
 voortgangsverslag 2017 de afweging heeft gemaakt dat er geen of te 

weinig kosten worden gespaard bij sluiten of centraliseren van de gemeentewerf alsnog per omgaande ter beschikking 
gesteld worden zodat daarmee aan het reeds gedane verzoek uit oktober 2017 voldaan wordt? 

 

Antwoord 1 

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. 

 

Vraag 2 

Is er sprake van een afweging/onderzoek naar een nieuwe gemeentewerf zoals in de raadsmededeling van 19 dec. 2017 
gesteld wordt? 

 

Antwoord 2 

Ja, er vindt een onderzoek naar de huisvesting gemeentewerven plaats.  
 

Vraag 3 

Zo ja, kunt u dit voor de raad inzichtelijk maken? 

 

Antwoord 3 

Als het onderzoek is afgerond, komt het college met voorstel en verzoek om voorbereidingskrediet  naar de Raad.  

 

 

 

 

 



 

Vraag 4 

Heeft de visie openbare ruimte nog invloed op te maken keuzes door het college met betrekking tot de 
gemeentewerven? 

 

Antwoord 4 

In de  visie buitenruimte is onder meer duurzaamheid benoemd. In het onderzoek huisvesting werven is duurzaamheid 
gebouwen een belangrijk aandachtspunt. 
 
 

 


