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Partij Onderwerp Omschrijving vraag Antwoord 

Begroting ? Naarden Buiten de Vesting Optimalisatie trekvaart en hinder van bootjes. Wat is de 

stand van zaken? 

Stand van zaken is gepresenteerd tijdens themauur op 26 september. Er wordt momenteel een 

verkeersonderzoek gedaan waar inzicht wordt verkregen hoe de vaarbewegingen invloed hebben 

op het verkeer. De trekvaart wordt op drie plaatsen geoptimaliseerd, zodat de gewenste 

vaarbreedte van minimaal 16 meter wordt verkregen. Dezelfde tekst hierover stond ook in het 

vorige projectenboek in april 2018. 
Begroting GDP Toezegging Ruijsdaelplein 

parkeren

Er is een toezegging gedaan door voormalige wethouder. 

Stand van zaken?

Het parkeeronderzoek door Dufec, in opdracht van de gemeente, heeft afgelopen juni 

plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is de parkeerdruk gemeten. In samenwerking met de 

overleggroep Naarden en onder andere het bewonersplatform wordt er gekeken naar de parkeer- 

en verkeerssituatie. De vesting doet ook mee aan de evaluatie van de huidige parkeerregeling.

Begroting ? Lagere kosten handhaving Waarom zijn er lagere kosten voor handhaving? Dit heeft te maken met de bommenregeling. Deze kosten voor de bommenregeling hebben te 

maken met de bouw bij de Krijgsman. De bommenregeling is voor 2019 niet meer nodig.

Begroting VVD Vervangen wagenpark Wordt gelet op duurzaamheidsaspecten? Ja, daar wordt op gelet.

Begroting GDP Verkiezingen Waren de bedragen te voorzien en waarom zijn de 

bedragen zo hoog?

Ook in de begroting 2018-2021 was voor 2019 al rekening gehouden met hogere kosten voor 3 

verkiezingen dan in 2018. In de toelichting wordt het begrotingsjaar 2019 echter vergeleken met 

het vorige begrotingsjaar 2018. 
Begroting GDP Kosten en baten BUIG Kosten en baten BUIG. € 800.000 eerst kosten en nu 

tekort 2,2 mln.. Hoe kunnen we dit verklaren. 

Het ogenschijnlijke tekort op de uitkeringen in 2019 ontstaat omdat op het product BUIG niet 

alleen de lasten van de algemene bijstandsuitkeringen opgenomen zijn, maar ook de lasten van 

schuldhulpverlening, bijstand voor zelfstandigen en doorbelaste overhead. De dekking ter zake 

komt echter vanuit programma 9, waarin de baten uit de algemene uitkering en doeluitkeringen 

zijn verwerkt. Die baten worden om technische redenen niet uitgesplitst over alle programma's en 

producten. Op het product BUIG is wel de specifieke rijksbijdrage voor de uitkeringen (BUIG) 

opgenomen. Die is voor 2018 en waarschijnlijk ook 2019 zodanig veel hoger dan thans begroot, 

dat er geen tekort op de uitkeringen meer verwacht wordt en de financiële doelstelling van het 

MVO-programma (budgettair neutraal in 2019) behaald wordt.  Het kleinere verschil in baten en 

laten 2018 ontstaat als gevolg van de vangnetuitkering 2016 ad € 1,4 miljoen die in 2018 

ontvangen is. Over 2017 is ook een vangnetuitkering aangevraagd, maar daarover hebben we nog 

geen bericht.Begroting GroenLinks Begrotingssaldo Structureel begrotingssaldo negatief. Hoe zorgelijk is dit? Een structureel positief begrotingssaldo is een vereiste (de provincie toetst hierop). Dit geeft 

immers aan dat de structurele lasten gedekt kunnen worden door structurele baten.

In 2022 wordt dit kengetal negatief door een incidentele onttrekking uit de reserve 

Precariobelasting, ter dekking van het wegvallen van deze structurele inkomst.

Hiervoor zal nog een nadere oplossing gevonden moeten worden.
Begroting GroenLinks Kengetallen: schuldquote Schuldquote De schuldquote betreft de verhouding netto schuld t.o.v. de totale baten in de begroting.

De netto schuld wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogte van de langlopende 

leningenportefeuille. De toename van de hoogte van deze leningen tot 2022 is het gevolg van de 

forse investeringen in ‘stenen’ die voor de komende jaren staan gepland, met name op het gebied 

van de civiele herinrichtingsprojecten en onderwijshuisvesting. Voor Onderwijs ligt het 

zwaartepunt in de periode 2019-2022; daarna nemen deze investeringen significant af. De 

herinrichtingsprojecten kennen een structureel vrij stabiel verloop.

De totale baten kennen eveneens een stabiel beeld. Hierdoor zal de schuldquote na 2022 naar 

verwachting in ieder geval niet verder toenemen en dus ‘matig risicovol’ (categorie B) blijven en 

niet tenderen naar ‘zeer risicovol’ (categorie C).

Een mogelijkheid om de schuldquote te laten dalen tot ‘minst risicovol’ (categorie A) is door 

verlaging van het investeringsniveau of het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Overigens kwam 

dit kengetal in de realisatie (2016 en 2017) rond de 60 á 65% uit (Categorie A). 

Begroting GDP Thuiszorg We zouden 2x per jaar rapportage krijgen over thuiszorg? Als gedoeld wordt op de peilnota's sociaal domein. Die hebben we tijdens de eerste jaren van de 

transitie gemaakt (toen het nog allemaal in ontwikkeling was). Nu zit dat in de p&c. Als het gaat 

om de besteding middelen HHT via Schoonthuis. Daar komt in 2019 een evaluatie over.
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Begroting ? Operatie Steenbreek Steenbreek: wat wordt bereikt, zien we investeringen 

terug? Kan geen actuele informatie geven, moeten we 

schriftelijk op terug komen

Operatie Steenbreek betreft een landelijke bewustwordingscampagne die inwoners stimuleert om 

zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen door bijvoorbeeld het vergroenen van hun tuin.  Van 

grote fysieke investeringen is hier dus geen sprake. De investeringen die tot nu toe vanuit 

Operatie  Steenbreek zijn gedaan, zijn beperkt en voornamelijk ingezet voor communicatieve 

doeleinden. De beperkte investeringen zie we terug in recente initiatieven vanuit de wijken 

waarbij GM ondersteunt met foldermateriaal, bloemenzaad of bloembollen. In de toekomst moet 

blijken of de campagne voldoende effect heeft. 

Begroting CU Blijverslening Wanneer komt de blijverslening? De uitwerking en het beschikbaar stellen van een lening waarmee inwoners hun woning kunnen 

aanpassen staat voor de aanstaande collegeperiode op de agenda. 
Begroting PvdA Geluidmeting Waarom staat er aanhalingstekens bij het woord objectief 

('objectief') als er gesproken wordt over geluidsmetingen. 

Landelijk worden normen gehanteerd die vaststellen welk geluidbelasting op bijvoorbeeld de 

gevel of binnenshuis toelaatbaar is. Deze normen zijn modelmatig berekend en niet door 

daadwerkelijke geluidmetingen op locatie. Dat wil inderdaad niet zeggen dat deze normen voor 

iedereen in de beleving van geluid aanvaardbaar zijn. Waar de een overlast ervaart, ervaart de 

ander dat niet. We willen met inwoners in gesprek gaan om de gewenste situatie rond 

leefbaarheid (waaronder geluid) in beeld te krijgen: wat ervaren zij als overlast, waar is deze het 

grootst, wat is de bron hiervan? Om vervolgens normen en criteria vast te stellen die bepalen op 

welke wijze de leefbaarheid te stimuleren. Dit wordt verwoord in het Actieplan Leefbaarheid. 

VV2 D66 GMiB Is de inkooptaakstelling/GMIB na de aframing klaar? Na de aframing zoals aangegeven in het Voortgangsverslag en de Programmabegroting is er nog 

wel een taakstelling. Deze staat aangegeven in de tabel bij 'Geacht nog haalbaar o.b.v. 

onderzoek'. Er is geen verwachting dat deze taakstelling later nog zal worden aangepast of niet 

haalbaar is.


