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Begroting 50PLUS GAD Waarvoor dient de reserve van de GAD? Gooise Meren heeft geen reserve GAD, maar wel een voorziening; 

Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. In de nota Reserves en 

voorzieningen wordt op pagina 42 de Egalisatievoorziening 

Afvalstoffenheffing toegelicht. Deze voorziening is bedoeld om  

fluctuaties in de kosten van afvalverwerking te egaliseren om daarmee 

bovenmatige schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing 

te voorkomen en deze (geoormerkte) middelen beschikbaar te houden 

voor de afvalstoffenheffing.
VV2 50PLUS Grondwal Nieuwe 

Vaart

De financiën over de Grondwal de Nieuwe Vaart: 

kloppen de cijfers en hoeveel extra geld is nu nodig? Er 

staat namelijk dat de sanering goedkoper was maar de 

aanbesteding duurder. Onduidelijk is het bedrag dat 

het nu in z’n geheel duurder is geworden.

In 2015 heeft de raad een projectbudget van € 1.061.000 beschikbaar 

gesteld. Dat bedrag was bedoeld voor sanering (€ 736.000) en voor 

realisatie (€ 325.000).

De Sanering heeft ongeveer € 500.000 gekost en in Het Tweede 

Voortgangsverslag 2018 is aangegeven dat de realisatie wordt 

geraamd op € 637.000 (€ 325.000 + € 312.000). Daarmee komt het 

bijgestelde projectbudget op € 1.137.000. Ten opzichte van het budget 

uit 2015 een stijging van € 76.000.
Begroting D66 Afwegingskader Afwegingskader bij duurzaamheid: Zijn er kengetallen 

of is er een nulmeting gedaan om te kunnen monitoren 

welke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 

gehaald worden? 

zijn er kengetallen bekend rondom de energietransitie 

en duurzaamheid, komen die bij de raad, welke gaan 

we hanteren en waar staan we?

Er zijn diverse bronnen en data beschikbaar die ingezet kunnen 

worden als afwegingskader voor onze inspanningen rond 

duurzaamheid. Een belangrijke bron voor de energietransitie is de 

Klimaatmonitor. Op basis van deze monitor is voor Gooise Meren in 

2016 een nulmeting gedaan naar energiegebruik en het gebruik van 

hernieuwbare energie. Daarnaast zijn er twee indexen die specifiek 

kijken naar een bredere inzet van gemeenten op duurzaamheid: ECO 

XXI en GDI (Gemeentelijke Duurzaamheidsindex). Welke keuze 

gemaakt wordt als afwegingskader om het effect van onze inzet op 

duurzaamheid te meten moet nog plaatsvinden. Daarbij zal ook 

nadrukkelijk gekeken worden hoe de inspanningen vanuit Samen 

Sneller Duurzaam een plek te geven. Vanzelfsprekend zal er contact 

met de raad zijn als het gaat om de keuze voor een afwegingskader. 

De hiervoor genoemde afwegingskaders zijn als voorbeeld bedoeld.

Begroting GroenLin

ks

Voetafdruk Heeft de gemeente een ecologische voetafdruk laten 

maken?

Nee, maar het college staat hier positief tegenover. Er zijn diverse 

modellen (ook specifiek voor gemeenten die breed naar duurzaamheid 

kijken) beschikbaar hiervoor.

Gemeenteraad Gooise Meren 
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Begroting GroenLin

ks

Afvalstoffenheffing In de begroting staat dat wij circa 6 ton onttrekken 

vanuit de afvalstoffenheffing en tegelijkertijd wordt er 

5 ton toegevoegd aan de voorziening. Wat is de 

verklaring hiervoor?

De aangegeven mutaties hebben betrekking op twee verschillende 

kalenderjaren. In 2019 wordt er aan de Egalisatievoorziening 

Afvalstoffenheffing onttrokken om de stijging van het tarief voor 2019 

te beperken tot 2,5% (inflatie). De toevoeging aan de voorziening via 

Het Tweede Voortgangsverslag 2018 betreft het aandeel van Gooise 

Meren in het voordelig saldo van het jaarresultaat GAD 2017. Op deze 

wijze blijven deze (geoormerkte) middelen beschikbaar voor het 

opvangen van schommelingen in de afvalstoffenheffing.

Begroting GroenLin

ks

Afval is grondstof Waarom wordt het nog steeds afvalzorg genoemd. 

Afval=grondstof en heeft dus waarde. Misschien is het 

goed om de naam aan te passen om de waarde die het 

heeft te benadrukken?

We denken na over een passende formulering voor de volgende 

begroting.

Begroting GroenLin

ks

Tarief 

afvalstoffenheffing

Moet het tarief voor afvalstoffenheffing niet omlaag. 

Afval heeft tegenwoordig waarde en levert dus geld 

op.

Dit laatste is maar ten dele waar. Het verwerken van de meeste 

grondstoffen kost geld. De waarde van de grondstoffen die geld 

opbrengen staat onder druk vanwege o.a. de continue veranderingen 

op de (wereld)markten. Ook zijn de prijzen voor het verwerken van 

restafval gestegen omdat de afvalstoffenbelasting voor verbranden en 

storten geïntroduceerd is. Daarnaast voert de GAD op dit moment het 

Uitvoeringsprogramma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG) uit. Er 

wordt fors geïnvesteerd in een andere inzamelstructuur die moet 

leiden tot een hogere grondstoffenopbrengst. Hierbij wordt nog steeds 

voldaan aan het in dit plan genoemde financiële plafond. 

Begroting GroenLin

ks

Afvalscheiding Is er een verklaring voor dat de cijfers over 

afvalscheiding in onze gemeente uit de pas lopen bij de 

landelijke cijfers van het CBS?

Op dit moment wordt er in Gooise Meren uitvoering gegeven aan het 

Uitvoeringsprogramma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG) waarin 

gewerkt wordt aan het behalen van de landelijke VANG-doelstellingen. 

Meerdere gemeentes waren in 2016 al bezig met het behalen van de 

VANG-doelstellingen. Gooise Meren loopt dus niet uit de pas maar is 

bezig met een inhaalslag.
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Begroting GroenLin

ks

Natura-2000 en 

waterrecreatie

In de gemeente liggen natura2000gebieden. Hoe 

verhoudt zich dit tot de tot het stimuleren van de 

waterrecreatie van de randmeren.

In deze gebieden staat het natuurbelang voorop. Er is echter ook 

ruimte voor andere belangen waaronder  recreatie. De provincie weegt 

deze belangen af. Het natuurbelang is daarbij doorslaggevend, maar 

de provincie kijkt nadrukkelijk ook naar de gevolgen en mogelijkheden 

voor andere belangen, zoals landbouw, bedrijven en recreatie. Om een 

afweging te kunnen maken is een natuurtoets nodig om de impact van 

het type waterrecreatie in te schatten en evt. compenserende 

maatregelen te kunnen treffen of voorwaarden te kunnen stellen.

Begroting HartBNM Afvalscheiding In de afgelopen periode is een vierde bak ingevoerd 

voor het afval. Hoe is de invoering verlopen? Het 

ophaalschema is gewijzigd bij deinvoering (naar 1x per 

3 weken). Heeft dit tot problemen geleidt? Wat levert 

dit op? Hoe verloopt de afvalscheiding nu? Wordt 

overwogen om hier een evaluatie over te houden? 

De invoering van de Plastics-Metalen-Drinkpakken(PMD)-bak is goed 

verlopen en inmiddels zo goed als afgerond. Op dit moment wordt de 

grote restafvalbak gewisseld voor een kleinere. Daarnaast worden heel 

veel kleine grondstoffenbakken (groente, fruit en tuinafval en papier & 

karton) gewisseld voor grotere. Het ophaalschema voor Gooise Meren 

verandert per 1 januari 2019. In Huizen, Blaricum en Laren zijn vorig 

jaar reeds de inzamelfrequenties gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in 

minder restafval en meer grondstoffen (3x zoveel pmd en 2x zoveel 

gft). In 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden van de uitvoering van het  

'Van Afval Naar Grondstof'-programma.

Begroting GroenLin

ks

Parkeren Begroting blz 33, kosten/ baten parkeren: parkeren 

gaat winst maken in 2019: hoe zit dit?

Inderdaad laat het product Parkeren een voordelig saldo zien in de 

meerjarenbegroting. Deze voordelige saldi zijn in dezelfde orde van 

grote als het resultaat op Parkeren in de jaarrekening 2017 (€ 122.000 

nadelig echter circa € 840.000 voordelig indien de correctie afboeking 

garage Regiokantoor buiten beschouwing wordt gelaten).
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Begroting VVD Parkeren De inkomsten van parkeren lijken in de toekomst 

achter te blijven bij de verwachting: zijn inkomsten van 

parkeerregulering in de nieuwe woonwijk De 

Krijgsman wel opgenomen in de meerjarenbegroting?

De Krijgsman is niet opgenomen in het vergunninghoudersgebied van 

de gemeente Gooise Meren. Mogelijk verandert dit na enige tijd, maar 

enkel wanneer hier door een hoge parkeerdruk duidelijk behoefte aan 

regulering is. Zodoende is De Krijgsman ook niet opgenomen in de 

meerjarenbegroting.

Begroting VVD P1 en P2 Muiden Worden deze parkeerplaatsen nu gehalveerd? Wat 

blijft de omvang?

In het project “Verder met de Vesting” wordt P1 inderdaad verkleind. 

Ook is P2 hierin vergroot. Het totale aantal parkeerplaatsen wordt niet 

minder dan het nu is.
Begroting Groenlink

s

Actieplan Geluid Actieplan geluid: begroting blz 33: is het haalbaar dat 

wij de nieuwe norm van de WHO (53dB max op de 

gevel) overnemen? 

De haalbaarheid hangt af van a) de keuzes die in het Actieplan 

Leefbaarheid gemaakt worden (waar gaan we op inzetten om de 

leefbaarheid te vergroten) en de middelen en inzet (ook van anderen 

dan de gemeente) die daar tegenover staat en b) de inzet van partijen 

als Rijkswaterstaat die bevoegd gezag zijn als het gaat om de 

geluidbelasting op panden/woningen langs de snelweg en het spoor. 

Begroting Groenlink

s

Schiphol Wat houdt die belangenbehartiging in? Hoe ontstaat 

draagvlak? Hoe wordt de gemeenteraad betrokken?

De gemeente Gooise Meren is deelnemer aan het Regioforum van de 

Omgevingsraad Schiphol en de Bestuurlijke Regie Schiphol. Met name 

in de bestuurlijke Regie Schiphol wordt gesproken over de toekomst 

van Schiphol. Draagvlak in deze is een lastig begrip. juist omdat er 

sprake is van zoveel verschillende belangen. Maar uiteraard staan wij 

voor het belang van onze inwoners en die ervaren een toenemende 

hinder van het vliegverkeer. Zodra er meer duidelijkheid is over een 

aantal ondezoeken, zoals de MER, zal de gemeenteraad worden 

betrokken. 
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VV2 50PLUS Jur Visserlaan Er wordt goedkeuring gevraagd aan de raad voor 

werkzaamheden aan de Jur Visserlaan, de 

werkzaamheden (fietspaden) zijn echter al uitgevoerd, 

of niet? Hoe zit dit? 

Het project is reeds uitgevoerd omdat het niet uitgesteld kon worden. 

VV2 50PLUS Straatreiniging Er zou een tekort zijn van € 100.000. In 2019 staat 

echter al een krediet van € 503.000. Waarom die ton 

nu al in 2018 aangevraagd en niet gewacht tot in 2019?

De nieuwe aanbesteding Straatreiniging is opgevat als bestaand 

beleid. Daarom is deze ontwikkeling opgenomen in het 

voortgangsverslag. De aanpassing van het budget geldt vanaf 2019.

CUP HartBNM Stadsvisie Muiden Er wordt een stadsvisie Muiden opgesteld; hoort De 

Krijgsman daar ook bij? Waar gaat die visie over?

De economische invloed van De Krijgsman wordt meegenomen in de 

visie voor Muiden. De visie wordt in het kader van de economische 

vitaliteit opgesteld. 

CUP HartBNM Evalueren 

parkeerbeleid 

Wordt het beleidsstuk aan de raad voorgelegd ter 

besluitvorming?

Zoals in de raadsmededeling ‘Evaluatie parkeerregeling’ van 2 oktober 

2018 staat vermeld wordt de gemeenteraad betrokken bij de evaluatie. 

Dit betreft een terugkoppeling door middel van een openbare 

raadssessie of een themabijeenkomst. Later in het proces wordt het 

beleidsstuk door middel van een voorstel definitief beleid aan de raad 

voorgelegd. 
CUP HartBNM Fietsparkeren Wordt er ook rekening gehouden met bakfietsen en 

snorfietsen/ scooters bij het uitbreiden van 

fietsparkeergelegenheid? Zo nee, waar moeten die 

dan heen?

Ja, daar wordt rekening mee gehouden.
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Begroting D66 Vraag over 

parkeren lasten en 

baten

Hoe zit het met deze lasten en baten, hoe verklaren wij 

de fluctuaties en wat zijn oorzaken?

De fluctuatie in de lasten voor begroting 2018 ten opzichte van 

jaarrekening 2017 wordt met name veroorzaakt door het aandeel van 

de parkeergarage in de afboeking van de boekwaarde bij verkoop van 

het Regiokantoor in 2017 (circa € 965.000 lasten). Ook de fluctuatie in 

de cijfers tussen begroting 2019 en begroting 2018 wordt mede 

veroorzaakt door de definitieve afwikkeling van de 

exploitatiebudgetten van de garage van het Regiokantoor. Daarnaast 

was er in 2018 een incidenteel budget voor een pilot gratis parkeren en 

voor harmonisatie en modernisering.

Begroting CDA Coffeeshop Kan de coffeeshop verplaatst worden als het gebied 

rond de Kapelstraat en Sint Vitusstraat wordt 

ontwikkeld?

Als er een herontwikkeling gaat plaatsvinden in deze omgeving zal het 

verplaatsen van de cofffeshop ter sprake worden gebracht. Dit in 

overleg met de gemeente, diverse instanties en de coffeeshop zelf.

Begroting 50PLUS Inkoop Waarom is de inkooptaakstelling verlaagd? Een gedeelte van de inkooptaakstelling blijkt na onderzoek niet 

haalbaar. Een aantal oorzaken hiervoor zijn: 

-in de praktijk blijkt het lastig om inkoopvoordelen in de begroting 

zichtbaar te krijgen; 

-de hoogte van besparingen bij nieuwe 

inkooptrajecten/aanbestedingen zijn pas duidelijk na afronding en zijn 

ook pas na inwerkingtreding contract zichtbaar in de (daarop 

volgende) begroting; 

-de aantrekkende economie zorgt voor minder aanbiedingen en 

hogere inschrijvingen. 

De taakstelling is verlaagd naar een niveau dat wel haalbaar is. Zie ook 

de toelichting in het Voortgangsverslag 2018-2 op p. 18 en de 

Programmabegroting op p.74.Begroting 50PLUS GMIB Waarom wordt er maar € 40.000 aan frictiebudget 

ingezet ter dekking van de € 98.000 en niet  het 

volledige bedrag?

Vanuit het frictiebudget kan er nog € 40.000 ingezet worden als 

dekking. Dit is het bedrag dat er nog over is van het frictiebudget in 

2018, de rest is al eerder in 2018 ingezet. 
Begroting D66 Overhead Waarom nemen de inkomsten bij product overhead af? Dit betreft vervallen huurinkomsten. Bij Gooise Meren in Balans werd 

verondersteld dat de vrije ruimte in het gemeentehuis kon worden 

verhuurd. Bij het 2e Voortgangsverslag 2018 is aangegeven dat dit niet 

gerealiseerd kan worden, omdat er geen externe huurders zijn 

gevonden.
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Begroting HartBNM Leningen GM heeft voor circa € 25 miljoen leningen verstrekt. 

Aan wie is dat?

De leningen van € 25 miljoen betreffen met name de twee leningen 

van € 11,5 miljoen per stuk die in het kader van de VOK aan de KNSF 

zijn verstrekt.
Begroting HartBNM Vacatures Er zijn ongeveer 35 fte aan vacatures bij GM. Hoeveel 

wordt hiervan ingevuld door externen (in fte)?

Externe inhuur is niet altijd op 1 gekoppeld aan vacatures. Daar waar 

geworven wordt om een vacature met een vaste medewerker te 

bezetten en er geen noodzaak is om in te huren, wordt dan ook niet 

ingehuurd. Daarnaast wordt altijd ook gekeken om bij vacatures de 

werkzaamheden (tijdelijk) te herverdelen over aanwezige capaciteit. 

Daarnaast kunnen er ook andere redenen zijn om in te huren. Zie 

hiervoor de eerdere beantwoording.

Begroting HartBNM Sociale 

huurwoningen

Wat zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen Het antwoord volgt zo snel mogelijk

Begroting HartBNM Urgenten Zijn er veel urgenten? Hoveel waren dat er in 2017 en 

2018?

In 2017 waren er circa 300 urgentieaanvragen in de gehele regio Gooi 

en Vechtstreek. Daarvan waren circa 50 vanuit Gooise Meren. In 2017 is 

bij ongeveer 1/3 van de aanvragen urgentie toegekend.

Voor 2018 staat de teller tot nu toe op circa 45 urgentieaanvragen 

vanuit Gooise Meren. 

Begroting HartBNM Culturele visie Gaan we iets zien van de culturele visie? Er gaat begin 2019 gestart worden met het opstellen van de nieuwe 

cultuurvisie.
Begroting HartBNM Bij 

nieuwbouwprojecte

n inzetten op 1/3 

betaalbare 

woningen

Krijgsman buiten beschouwing; daarna 3000 woningen 

is incl. Krijgsman?

De totale planvoorraad is circa 3.000 woningen. Dit is inderdaad incl. 

De Krijgsman.

Begroting D66 Projecten Er is een duidelijk verschil in baten en lasten tov vorig 

jaar. Graag toelichting

De stijging van de inkomsten worden veroorzaakt doordat er, conform 

raadsvoorstel 752649 (Uitvoeringskrediet 3 bruggen Muidertrekvaart), 

een bedrag van € 2.000.000 vrijvalt uit de reserve grote projecten en 

een bedrag van € 825.000 uit de reserve bovenwijkse voorzieningen ter 

dekking van deze investering, waardoor ook de uitgavenkant met dit 

bedrag wordt verhoogd.

Begroting 50PLUS Jeugdindicatie Hoeveel kinderen met jeugdindicatie zijn er in 2018 in 

GM?

Totaal zijn er 1427 jeugdigen met een indicatie jeugdzorg miv 3 

oktober 2018 (dit is alles inclusief EED en JGGZ) Bron DLP
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Begroting D66 Ontwikkeling 

organisatie

Waarom zijn er structurele gelden beschikbaar gesteld 

voor Permanente doorontwikkeling organisatie?

Sinds 2016 bouwen we aan een nieuwe gemeente die gekenmerkt 

wordt door goed en modern bestuur. Daarvoor hebben we een 

slagvaardige en flexibele organisatie nodig, die functioneert als een 

netwerkorganisatie en die in verbinding staat met de samenleving. Dat 

is een permanent proces van doorontwikkeling van de organisatie. 

Daarvoor is structureel een bedrag nodig. 

VV2 50PLUS Isolatie woningen Waarom staat er in het voortgangsverslag dat er 

subsidie is toegekend voor de na isolatie van 

woningen?

Dit is in het voortgangsverslag gemeld omdat het een groot aantal 

woningen in Bussum betreft waar na isolatie plaatsvindt om het 

geluidniveau binnen op de wettelijke norm te krijgen. De subsidie 

hiervoor (verkennen welke woningen in aanmerking komen en 

uitvoering van de maatregel(en)) is afkomstig van het Rijk. Het betreft 

woningen aan de volgende straten: Generaal de la Reijlaan, Lambertus 

Hortensiuslaan, Ceintuurbaan, Huizerweg Oost, Huizerweg West, 

Laarderweg, Landstraat en Brinklaan.
Begroting D66 Leefbaarheid waarvoor is een conferentie ihkv leefbaarheid bedoeld? 

En, zijn de middelen voor het actieplan alleen 

procesmiddelen of is het ook voor concrete acties 

bedoeld? En wanneer komt er dan een actieplan?

Een conferentie in het kader van Leefbaarheid wordt ingezet om onder 

andere bij inwoners op te halen wat zij onder leefbaarheid verstaan en 

waar(door) zij overlast ervaren of waar(door) de leefbaarheid verhoogt 

wordt. De beoogde middelen zijn niet alleen procesmiddelen maar ook 

middelen om op korte termijn kleine knelpunten (verhogen 

verkeersveiligheid, meer groen) rond leefbaarheid in wijken op te 

lossen. Het Actieplan leefbaarheid is in 2019 of 2020 gereed. Met het 

Actieplan leefbaarheid komen ook middelen beschikbaar om 

uitvoering aan maatregelen te geven.

Begroting GroenLin

ks

Global goals Kennen we de 17 doelstellingen (global goals) van de 

VN?

Ja die zijn bekend. Het zijn doelstellingen die bij moeten dragen aan 

een duurzame ontwikkeling van de planeet. Ze omvatten milieu 

doelen, maar ook afwezigheid van armoede en honger, goed 

onderwijs, sekse gelijkheid e.d. De gedachte hierbij is dat w eop een 

globale schaal moeten werken aan al deze doelen, omdat ze elkaar 

ondersteunen en versterken. In het college uitvoeringsprogramma 

komen de meeste thema's op de een of ander manier terug, lokaal 

ingebed en op de schaal en opgaven van Gooise Meren toegesneden. 
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Begroting GroenLin

ks

Ecologische 

voetafdruk

Willen we een ecologische voetafdruk van de 

gemeente en/of de gemeentelijke organisatie maken?

Het college staat hier positief tegenover. Er zijn diverse modellen (ook 

specifiek voor gemeenten die breed naar duurzaamheid kijken) 

beschikbaar hiervoor.
Begroting GroenLin

ks

Afkoppelsubsidie Er wordt gesproken over een afkoppelsubsidie. Is dat 

wel nodig wetende dat het waterschap ook een 

afkoppelsubsidie heeft?

Het waterschap AGV en/of haar uitvoerende organisatie Waternet stelt 

geen afkoppelsubsidie beschikbaar. In het verleden heeft de gemeente 

Bussum wel een afkoppelsubsidie ontvangen voor de afkoppelen van 

riolering in het kader van het waterkwaliteitsspoor. Deze eenmalige 

subsidie is ingezet voor afkoppelwerkzaamheden die voor 2016 zijn 

uitgevoerd en waren uitsluitend bestemd voor werken in de openbare 

ruimte. 
Begroting GroenLin

ks

Baggerplan Wordt het gemeentelijk baggerplan afgestemd met 

het waterschap?

Ja, het baggerplan wordt opgesteld. De baggerplanning  zal worden 

besproken met het waterschap en waar mogelijk zullen we 

werkzaamheden in combinatie met het waterschap uitvoeren.

Begroting GroenLin

ks

Esco ESCO: is het verstandig om De Rijver mee te nemen? 

Wordt dit pand in de toekomst niet mogelijk gesloopt?

Er zijn geen voornemens om De Rijver te slopen. Dit pand leent zich 

goed voor verduurzaming en wordt daarom in de ESCo meegenomen.

Begroting GroenLin

ks

Esco ESCO: zowel Gemeentehuis als Jan Ligthart gaan 

hierin mee. Wat is de verwachte winst? Deze panden 

zijn immers recentelijk gerenoveerd!

Het klopt dat deze panden recentelijk zijn gerenoveerd. Een ESCo gaat 

echter over meer dan renovatie: het gaat om de combinatie van 

verduurzaming en beheer. Door het sturen op duurzaamheids- en 

comfortprestaties gedurende een langere periode, worden er andere 

maatregelen genomen (op basis van life cycle costs) en wordt een deel 

van de verantwoordelijkheid belegd bij experts in de markt. Het 

verschil met een reguliere aanbesteding of renovatie is dat er niet 

gestuurd wordt op uitvoering van door de gemeente voorgestelde 

maatregelen, maar dat er gestuurd wordt op prestatieafspraken. 

Marktpartijen worden daarmee gestimuleerd om maatregelen voor te 

stellen die bijdragen aan de gestelde doelen (prestaties). Concreet 

betekent het voor deze panden dat er nog verschillende specifieke 

verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden. Daarbij gaat 

het bijvoorbeeld om energiezuinige warmteopwekking. Vanwege de 

omvang van de panden is de verwachte klimaatwinst groot.

Begroting HartBNM Samen Sneller 

Duurzaam

is het niet verstandig om de raad eens bij te praten 

over ssd en de toekomst / ontwikkeling daarvan?

Ja dat is verstandig. In het eerste kwartaal van 2019 wordt een 

themauur met de raad voorzien.
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openstaande technische vragen markt over de Planning en Control producten PB19  / VV2018-2

Begroting GroenLin

ks

Verduurzamen Kunt u aangeven op welke gemeente bezig is met het 

verduurzamen van het wagenpark?

Duurzaamheid maakt standaard onderdeel uit van 

aanbestedingstrajecten. We verwachten dat over 1 tot 2 jaar 

electrische bedrijfsvoertuigen  op de markt worden aangeboden, dit is 

nu nog in de testfase. Bij een volgende aanbestedingsronde van 

bedrijfsvoertuigen nemen we electrische aandrijving mee in de 

aanbesteding
Begroting GroenLin

ks

Parkeren Wat wordt bedoeld met de "ontwikkeling van de 

parkeerorganisatie"?

Het verhogen van de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van 

de parkeerorganisatie en – apparatuur. Een voorbeeld hiervan is de 

modernisering van de betaalautomaten op straat of het vinden van 

een mogelijk alternatief voor de bonnenboekjes. 
Begroting HvBNM Culturele vorming Waar is 1,5 miljoen uit opgebouwd? Is opgebouwd uit : Kunstzinnige vorming algemeen 48K, Bibliotheek 

1391K, Vormings en ontwikkelingswerk 12K en lokale omroep 34K.


