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P&C 

product

Partij Onderwerp Omschrijving vraag Antwoord 

VV2 D66 Brug De Goog In programma 3 wordt gesproken over brug de Goog. We komen 

achter problemen doordat er een ongeluk heeft plaatsgevonden.- 

Waar is deze brug?

- Is er voldoende (preventieve) controle van de kunstwerken in 

Gooise Meren?

- Door wie is het onderzoek naar de herstelkosten van de brug 

uitgevoerd?

"- De Brug maakt onderdeel van de weg De Goog in Muidenberg over de 

uitwatering van het Naardermeer nabij de molen de Onrust. 

- De gemeente GM inspecteert elke 4 jaar alle Kunstwerken, de beweegbare 

Kunstwerken worden elke twee jaar geinspecteerd. Daarnaast controleren we 

visueel na elke onderhoudsronde de beweegbare bruggen. 

- Onder regie van de afd. BORG heeft onze contractaannemer Griekspoor en 

een onafhankelijke nl. Advies & Ontwerpregie bv. het onderzoek naar het 

herstel incl. de kosten uitgevoerd."

VV2 D66 MOB complex In programma 4 worden extra kosten voor het MOB complex 

genoemd. 

- Wat zijn vanuit de oude gemeente Bussum de afspraken over 

het onderhoud?

- Wat is er afgesproken bij de overdracht naar het GNR?

Vanuit de oude gemeente Bussum is afgesproken dat GNR de natuur in dit 

project gaat overnemen. De afspraken die de gemeente Gooise Meren heeft 

gemaakt over het onderhoud zijn vastgelegd in het beheerplan. Dit is te vinden 

via bestuur.gooisemeren.nl onder 'plannen en projecten', Landgoed Nieuw 

Cruysbergen. Met GNR is afgesproken dat zij per juli 2019 de natuur in het 

project in eigendom en beheer overnemen van de gemeente.

Hierover is de gemeente  nog in gesprek met GNR.

VV2 D66 Japanse 

duizendknoop 

In programma 5 wordt gesproken over de bestrijding van de 

Japanse duizendknoop en dergelijke. Hier worden wel extra 

maatregelen genomen, maar geen extra kosten genoemd.

- Zijn er geen kosten verbonden aan de extra maatregelen?

- Zijn er andere (onderhouds)klussen die in het gedrang komen 

door dit onderhoud?

Het is nog erg onduidelijk wat op de lange duur de kosten voor de bestrijding 

zullen zijn. De kosten voor 2018 kunnen we opvangen binnen de begroting. 

Voor 2019 hebben we hiervoor een risico opgenomen in de risicoparagraaf. 

Vanaf 2020 zullen we waarschijnlijk een structureel bedrag hiervoor in de 

begroting opnemen.

VV2 D66 Saneringsprogram

ma geluidshinder

In programma 5 wordt ook gesproken over de ‘voorbereiding 

saneringsprogramma beperken geluidhinder diverse woningen’

- Over welke woningen gaat dit?

Het betreft woningen aan de Generaal de la Reijlaan, Lambertus 

Hortensiuslaan, Ceintuurbaan, Huizerweg Oost, Huizerweg West, Laarderweg, 

Landstraat en Brinklaan.
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VV2 D66 Gemeentehuis 

Naarden

Bij de verkoop van het gemeentehuis in Naarden blijkt nu een 

bedrag van € 1.995.000 te resteren.

- Wat was de eerdere inschatting van wat dit bedrag zou zijn?

- Hadden we dit verschil kunnen zien aankomen?

Aan de raad is eerder  aangegeven dat de verkoop van het gemeentehuis 

Naarden € 2.250.000 oplevert. Zie rv 637626.

Hier moest nog wel de boekwaarde van af (€ 215.000) en de te maken kosten 

voor de verkoop. Deze laatste kosten bedragen op dit moment € 40.000. Dat 

betekent dat de gemeente per saldo een baat heeft van € 1.995.000.

Nog niet alle kosten zijn verwerkt. Eén hier van is de courtage voor de makelaar 

ca 45.000.

VV2 D66 Dividend In 2018 is 91.000 meer dividend ontvangen dan begroot. 

- Op basis waarvan wordt de uitspraak gedaan dat deze 

inkomsten structureel zullen zijn?

In 2018 hebben wij € 91.000 meer dividend ontvangen van de BNG. Dit komt 

o.a. doordat de BNG het dividendpercentage heeft verhoogd van 25% naar 

37,5%. Wij verwachten dat door rentestijging en meer kredietopname door 

overheden de winst (minimaal) op peil zal blijven.
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Begroting 50PLUS Stichting Bidaya Ik lees hier dat er sinds twee jaar een pilot loopt met Stichting 

Bidaya. Per jaar betreft dit de begeleiding van 20  allochtone 

multi-probleemgezinnen waar de reguliere hulpverlening geen 

toegang krijgt. Stichting Bidaya staat bij de Kamer van 

Koophandel ingeschreven onder nummer 59894504. Op de 

website staat slechts zeer summiere informatie. Ook het 

raadplegen van open bronnen geeft amper tot geen informatie. 

Statuten met daarin een hel-dere visie en missie zijn nergens 

zichtbaar en ook een financiële verantwoording is nergens terug 

te vinden. Stichting Bidaya komt niet voor in het ANBI register. 

Een uittreksel van de KvK geeft slechts wat inzicht in de 

bestuurlijke samenstelling van de stichting. Op de website van 

www.samen-oplopen.nl, waarmee Bidaya sinds 2015 een 

samenwerking heeft m.b.t. Hilversum en Gooise Meren,  staat 

dat de Stichting Bidaya werkt met vrijwilligers en HBO-

stagiaires (MWD en SPH). Ook hierover is geen enkele 

informatie terug te vinden. Naast het financiële aspect maken 

wij ons ook zorgen of deze toch al kwetsbare doelgroep wel op 

de juiste wijze ondersteu-ning krijgt. 

De Gemeente Hilversum heeft een subsidieaanvraag van 45.000 

euro, voor 2017, van Stichting Bidaya afgewezen. De argu-

menten hiervoor waren dat de werkafspraken niet werden 

nagekomen en dat de samenwerking met de andere partners 

(poli-tie, Versa, jeugdzorg aanbieders, het Sociaal Plein) niet 

naar tevredenheid verliep. Men stelde hierbij dat er onrust in de 

on-dersteuning van deze kwetsbare groep ontstond. Diverse 

gesprekken met de stichting hebben niet geleid tot verbetering 

van de situatie (Hilversum, september 2016).  

1. Hoeveel subsidie ontvangt Stichting Bidaya voor het 

begeleiden van deze 20 multi-probleem gezinnen.?                                                                                                                                  

2. Wie levert deze gezinnen aan bij Stichting Bidaya?

1. De Stichting Bidaya ontvangt  een subsidie van € 12.000 voor de 

ondersteuning van 20 gezinnen. De toekenning is conform de gemeentelijke 

subsidievoorwaarden. 2. De gezinnen komen op verschillende manieren bij 

Bidaya terecht. Via het inloopspreekuur van Bidaya  in de moskee , via Versa, via 

de Marokkaanse Vereniging. 3. Het is een vrij toegankelijke voorziening. Als een 

inwoner bij Bidaya aanklopt om ondersteuning en Bidaya kan de inwoner die 

ondersteuning bieden dan is er een match. Het komt ook voor dat Bidaya wordt 

betrokken bij een complexe casus door de jeugdhulpverlening. 
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Begroting 50PLUS Rookvrije 

kindomgeving

In de programmabegroting 2019-2022 wordt gesproken over 

een rookvrije kind-omgeving.  Hier wordt een bedrag van 40.000 

euro voor gereserveerd. Zie pagina 66 van de 

programmabegroting. De overheid heeft al jarenlang enorm 

geïnvesteerd (en nog) in het niet roken in de buurt van 

(ongeboren) kinderen. Het kan bijna niet anders dan dat het 

iedereen nu toch duidelijk moet zijn niet in de buurt van 

kinderen te roken. Dan heeft men het over voorlichting, naleving 

en handhaving. Op eigen terreinen zoals scholen en 

kinderdagverblijven kunnen interne maatregelen genomen 

worden. Maar om doelmatig te kunnen handhaven op publieke 

plekken moet je kunnen sanctioneren. Om te kunnen 

sanctioneren heb je wettelijke kaders nodig.

1. Door de jarenlange campagnes van de overheid zijn wij van 

mening dat iedereen inmiddels weet dat je in de buurt van 

kinderen niet moet roken. Wat is de meerwaarde van een extra 

plaatselijke campagne?

2. In de tekst wordt (abusievelijk?) twee maal gesproken over 

het terugdringen van alcoholgebruik.  Op pagina 66 staat de 

benodigde 40.000 euro echter uitsluitend achter de Rookvrije 

Kind-omgeving. Is dit bedrag voor het terugdringen van het 

alcoholgebruik en de Rookvrije Kind-omgeving of alleen voor de 

Rookvrije Kind-omgeving?

3. Wij begrepen dat de 40.000 euro een GGD budget betreft.  

Wat gaat de GGD precies doen met dit bedrag?

4. Er wordt ook gesproken over handhaving. Wordt het 

rookverbod op kindvriendelijke (publieke) plekken opgenomen 

binnen de APV? Zo ja, hoe gaat het college dit rookverbod 

handhaven? Zo nee, hoe gaat het college dit handhaven en 

schiet deze campagne zijn doel dan niet voorbij?

1. De jarenlange anti-rookcampagne van de overheid heeft veel teweeg 

gebracht in de bewustwording en gedrag. Toch beginnen er jaarlijks nog zo'n 

500 kinderen met roken in de Regio Gooi en Vechtstreek. De meerwaarde van 

de plaatselijke campagne is dat alle partijen tips en ondersteuning kunnen 

krijgen om hun eigen omgeving rookvrij te maken.  2 en 3. De GGD van Gooi en 

Vechtstreek heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne Rookvrije 

Generatie. Gemeenten hebben geen extra budget beschikbaar gesteld voor dit 

project. 4. Nee het wordt niet opgenomen in de APV. Het gaat om 

bewustwording en gedragsverandering. Er zijn nu al verschillende 

sportverenigingen die enthousiast hebben gereageerd en op eigen initiatief 

actie willen ondernemen om hun terrein rookvrij te maken. 
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Begroting D66 Externe inhuur In de begroting ligt het accent van de activiteiten op 2019. 

- Welk percentage van de kosten wordt uitgegeven aan externe 

inhuur?

In de begroting voor 2019 is voor ongeveer € 27,1 miljoen aan salariskosten 

opgenomen voor personeel. Daarnaast is een bedrag van € 0,7 miljoen voor 

externe inhuur opgenomen (dat is 2,5% van de personeelskosten). De 

daadwerkelijke uitgaven aan externe inhuur zijn groter. Immers, zoals eerder 

geantwoord, o.a. in geval van ziekte, plotselinge werkdruk, ten behoeve van 

tijdelijke projecten, bij de noodzaak om specifieke kennis binnen te halen wordt 

extern ingehuurd. Dit, gedekt door reguliere budgetten, waaronder 

vacaturegelden, projectbudgetten en het calamiteitenbudget. Budgetten die 

jaarlijks ook worden besteed. Slechts in een enkel geval worden extra middelen 

ingezet, welke aan de raad worden voorgelegd, zoals de afgelopen jaren binnen 

de brede beleidsafdeling. 

Begroting D66 Beheerplannen Op pagina 8 wordt gesproken over de beheerplannen. In de 

laatste twee zinnen wordt aangegeven dat er structureel extra 

geld nodig is en dat dit nog door de raad moet worden 

goedgekeurd.

- Zijn deze bedragen al in de huidige begroting meegenomen?

Ja, deze zijn in de huidige begroting opgenomen

Begroting D66 Precario Op pagina 9 wordt het vervallen van precario op kabels en 

leidingen genoemd. Vanaf 2019 is hier stapsgewijs rekening mee 

gehouden.

- Is het toegestaan om niet of minder snel af te bouwen naar 

2022?

- Hoe gaan andere gemeentes hiermee om?

Vanaf 2022 mogen we geen precario op kabels en leidingen meer opleggen. 

Daarmee vervalt een structurele inkomst van ca. € 2,1 mln. Om dat verschil niet 

ineens in de begroting te moeten oplossen is er in de perspectiefnota voor 

gekozen om hier al in eerder jaren budget voor te reserveren zodat het nadelig 

effect stapsgewijs in de begroting tot uitdrukking komt.

Iedere gemeente vaart daarbij haar eigen koers. Er kan ook voor worden 

gekozen om het structurele nadelig effect in één keer vanaf 2022 te nemen.

Begroting D66 Paragraaf 

financiering

Op pagina 103, paragraaf financiering, staat een tabel met de 

renteberekening. 

- Kan worden toegelicht wat de linker- en rechterkolom met de 

getallen betekenen?

Dit betreft slechts een presentatiekwestie. De linkerkolom betreft de 

basisgegevens; de rechterkolom betreft  subtotalen van die basisgegevens
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Begroting D66 Risicomanagemen

t

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt gesproken over de 

professionalisering van het risicomanagement en het opstellen 

van een nota risicomanagement en weerstandsvermogen.

- Wat zegt dit over de het huidige risicomanagement?

- Op basis waarvan wordt deze professionaliseringsslag nodig 

geacht

Risicomanagement is goed ingebed in de organisatie en dit wordt ook 

onderkend door de accountant. Risico`s en beheersmaatregelen worden 

periodiek geactualiseerd. De professionalisering richt zich op het verduidelijken 

van de richtlijnen voor risicomanagement en het informeren van de organisatie 

van de voordelen van risicomanagement. Het doel hiervan is om nog eerder op 

de hoogte te zijn van mogelijke risico`s die op ons afkomen en eventueel 

beheersmaatregelen hiervoor te treffen.

Begroting PvdA Gemeentefonds Volgens media is uitkering Gemeentefonds lager, aangegeven in 

Miljoenennota tijdens Prinsjesdag. Wordt niet vermeld, ook niet 

in Programma 9, of in de septembercirculaire. Wat is de stand 

van zaken en zijn er veranderingen tov de septembercirculaire?

De septembercirculaire pakt ook voor Gooise Meren minder gunstig uit dan bij 

de meicirculaire was verwacht. Dit effect is meegenomen in het financieel beeld 

op blz. 7, onder punt 13. In de toelichting bij punt 13 is aangegeven dat dit zowel 

de maart-, mei- als septembercirculaire betreft. Het totaal van deze drie 

circulaires is voor Gooise Meren overigens positief.

Begroting PvdA Wegbeheerplan 

Muiden/Muiderber

g

Wegbeheerplan Muiden/Muiderberg in 2019 uitvoering. Is plan 

Eikenlaan/Mariahoeveweg nu opgeknipt in verschillende 

plannen? Het was oorspronkelijk toch één plan?

Het groot onderhoud in de wijk Mariahoeve (Muiden) en de Eikenlaan 

(Muiderberg) is / wordt in één project voorbereid, met name vanwege 

efficiencywinst tijdens de voorbereiding. Het zijn echter wel twee verschillende 

onderhoudsplannen, die ook onafhankelijk van elkaar uitgevoerd kunnen 

worden. 
Begroting PvdA Leegstand 

woningen

Wat is het niveau van leegstand van huizen/woningen in Gooise 

Meren? Kunt u ons daar de meest actuele gegevens over 

verstrekken? Aantallen per kern?

Van de ruim 25.000 woningen in de gemeente Gooise Meren staat circa 5% leeg. 

In de verschillende kernen is naar verhouding hetzelfde beeld waarneembaar. 

Echter Muiden is hierop een uitzondering. Hier staan relatief meer woningen 

leeg. Concreet gaat het om 7% van het totale woningaanbod in Muiden. Deze 

cijfers hebben betrekking op de totale woningvoorraad in de gemeente Gooise 

Meren (dus niet alleen sociale huurwoningen) en is gebaseerd op de gegevens 

uit het BRP (basisregistratie personen).
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Begroting PvdA Starterslening Hoe groot is de reservering voor startersleningen per jaar? Kunt 

u aangeven in welke mate er gebruik wordt gemaakt van deze 

regeling en hoeveel starters er hier per jaar gebruik van maken? 

Is de gehele lening uitgegeven in 2017 en 2018?

Bij vaststelling van de geharmoniseerde verordening Starterslening Gooise 

Meren (eind 2017) heeft de gemeenteraad bovenop de nog beschikbare 

middelen op de lopende rekeningen bij SVn (Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting) een bedrag van €500.000,-  beschikbaar gesteld. Dit levert 

een totaalbedrag van €940.000,- op , waarmee tenminste 23 leningen kunnen 

worden verstrekt. Gelet op de huidige trend (ca. 10 leningen per jaar), het iets 

flexibelere toepassingsbereik en de toevoeging van het grondgebied van de 

voormalige gemeente Muiden, biedt het totaalbedrag de mogelijkheid ca. 2 jaar 

aan de vraag naar startersleningen te kunnen voldoen. De starterslening wordt 

verstrekt uit een revolverend fonds dat wordt beheerd door SVn. Omdat de 

uitgezette leningen weer worden afbetaald, stroomt het geld uiteindelijk weer 

terug in het fonds en blijft dus ook van de gemeente. In totaal zijn in 2017 7 

startersleningen verstrekt en de teller in 2018 staat (tot oktober) op 5 verstrekte 

startersleningen.

Begroting PvdA GAD Bijdrage aan GAD gaat in 2019 fors omhoog. Ging in 2018 juist 

naar beneden? Zie voortgangsverslag 2018-2. Hoe kan dit? 

Graag een toelichting.

De schommelingen in de bijdrage aan de GAD hebben te maken met de 

teruggave van het jaarrekeningresultaat 2016 van de GAD. Het aandeel van 

Gooise Meren is via Het Tweede Voortgangsverslag 2017 toegevoegd aan de 

voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing. Omdat de verwerking van de 

teruggave van het  jaarrekeningresultaat 2017 van de GAD (zoals vermeld in Het 

Tweede Voortgangsverslag 2018) nog niet in de begrotingscijfers voor 2018 is 

meegenomen, zijn de geraamde lasten in 2018 lager dan de werkelijke lasten in 

2017. Het verschil in de lasten tussen 2018 en 2019 betreft met name de 

gestegen bijdrage aan de GAD. De voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing 

wordt gebruikt om schommelingen in de afvalstoffenheffing te nivelleren.

Begroting 50PLUS Wmo Binnen de WMO hebben we een overschot wat we dit jaar 

structureel laten vrijvallen om te kunnen benutten voor andere 

doelstellingen. Echter op 3 september jl. hebben wij vragen 

gesteld m.b.t. het preventief onderhoud van scootmobielen. Uit 

gesprekken met gebruikers is gebleken dat er geen enkele keer 

sprake is van preventief onderhoud.  Ik verwijs u voor meer 

informatie naar mijn schriftelijke vragen van 3 september 2018. 

Mocht het zo zijn dat er extra geld nodig is voor het preventieve 

onderhoud van de scootmobielen welke beschikbaar zijn gesteld 

middels de WMO. Is hier na het vrijvallen van het overschot nog 

ruimte voor?

Volgens onze prognoses is er op dit moment nog geen sprake van totale 

uitputting van de Wmo budgetten. De vraag of budgetten toereikend zullen zijn 

hangt echter af van de keuze of er meer preventief onderhoud ingezet gaat 

worden en wat dit dan kost. Zie ook de beantwoording van de eerdere 

schriftelijke vragen van de fractie 50PLUS. 
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Begroting GDP Ontmoeting “Inwoners worden opgezocht op plekken waar ze al komen en 

op een laagdrempelige manier uitgenodigd hun mening te 

geven of mee te doen.”Wat is een laagdrempelige manier, kan 

dit concreet worden gemaakt?

Laagdrempelig' slaat met name op de mogelijkheid om deel te nemen. Dat 

betekent concreet dat we inwoners opzoeken in hun wijk. Dat kan zijn 

bijvoorbeeld in de bibliotheek of op de markt zijn. 

Begroting GDP Wijkagenda “In 2019 is er voor de wijken waar een platform functioneert een 

gezamenlijke wijkagenda.” Wat voor zaken staan hier concreet 

in?  

In een wijkagenda staan de zaken die spelen of gaan spelen in de wijk. De 

agenda wordt gevoed van twee kanten. Vanuit de bewoners bijvoorbeeld met 

extra aandacht voor verkeersveiligheid. De bewonersplatforms spelen een 

belangrijke rol bij het ophalen van deze zaken. Vanuit de gemeente wordt de 

wijkagenda bijvoorbeeld gevuld met een planning van de werkzaamheden in de 

openbare ruimte.
Begroting GDP Wijkagenda  “We gaan specifieke acties uitvoeren om jeugd te interesseren 

voor het inwonerspanel.”  Om wat voor concrete acties gaat dit? 

Het gaat om het gericht uitnodigen van doelgroepen. Bij een recent onderzoek 

naar de leefbaarheid is bijvoorbeeld aselect een groep van inwoners van 16-40 

jaar uitgenodigd. 
Begroting GDP Burgerparticiptie  Burgerparticipatie, p. 16 ‘Jeugd’: Het kader geeft een aantal 

activiteiten aan, om kinderen en jeugd te interesseren voor het 

inwonerspanel en de politiek. Ziet het college een kinder- en/of 

jeugdraad, al dan niet gecombineerd met een 

kinderburgemeester, als een geschikt instrument hiervoor? (vgl. 

bijv. gemeente Hilversum) Zo ja, wanneer worden daar handen 

en voeten aan gegeven? 

We dwingen niet af dat er een jeugdraad, kinderraad of kinderburgemeester 

moet komen, maar als er hiervoor initiatieven zijn dan gaan we die uiteraard 

ondersteunen. 

Begroting GDP Vernieuwsagenda  Burgerparticipatie, p. 16 ‘Vernieuwingsagenda lokale 

democratie’: is het college bereid om hierover open het gesprek 

in te gaan met de raad en onze inwoners? Met andere woorden: 

is in beginsel alles mogelijk? (bijv. burgerinitiatief, referendum, 

etc.)

Het college gaat graag het gesprek aan over alle mogelijk onderwerpen met de 

raad en onze inwoners. Dit moet leiden tot een vernieuwingsagenda. De agenda 

vormt het kader voor te maken keuzes.  

Begroting GDP Evaluatie “We gaan twee keer per jaar op basis van een praktijkcasus met 

raad en betrokken stakeholders in gesprek over de ervaringen 

die we gezamenlijk hebben met betrekking tot het 

participatietraject.” Vindt er daarnaast voor ieder afzonderlijk 

participatietraject na afronding een interne evaluatie plaats? 

Bij afronding van participatietrajecten in het kader van projecten vindt er 

structureel en systematisch evaluatie plaats. Bij ander activiteiten waarbij 

participatie aan de orde is, heeft evaluatie een meer informeel karakter.  

Begroting GDP Digitaal plaform “We dragen bij aan een digitaal initiatieven platform” -> wat 

wordt hiermee bedoeld? Wordt het platform van de gemeente? 

Komen daar ook de offline initiatieven op te staan? Kan er door 

inwoners worden gestemd? (vgl. “Stem van west”)

Het digitale platform is bedoeld om initiatieven te delen en zichtbaar te maken. 

Bij voorkeur wordt het een platform van, voor en door initiatiefnemers. Er wordt 

niet gedacht aan een functionaliteit om te stemmen. 
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Begroting GDP Wijk- en 

kerngericht 

werken

Wijk- en kerngericht werken, p.16: Er zijn dorpsraden, 

stadsraden, wijkraden, wijkplatforms, buurtplatforms, 

wijkagenda’s, initiatievenplatforms, wijkvisies, wijkwethouders, 

lokaal overleg, wijktafels, initiatieventafels, 

buurtpreventieverenigingen, etc. Hoe moet een betrokken 

inwoner nu nog weten waar hij voor welk doel moet aanschuiven 

of participeren? Hoe wil het college dit transparant en werkbaar 

maken? Wordt er gedacht aan een meer uniforme insteek per 

kern? 

De uniforme insteek is dat er in iedere wijk een wijkwethouder en  wijkadviseur 

is. We streven naar een bewonersplatform in iedere wijk. 

Alle bewonersplatforms zijn vrij om een eigen naam te kiezen (Stadsraad, 

Dorpsraad, wijkraad, buurtplatform). De gemeente legt geen standaard naam 

op. 

Overzicht wordt geboden via de wijkpagina's op de gemeentelijke website, zie 

ook webpagina https://gooisemeren.nl/mijn-wijk/ 

Bewoners met een initiatief kunnen de initiatieventafel benaderen. We starten 

een campagne om de vindbaarheid daarvan te vergroten. 

Het lokaal overleg is een overleg tussen politie, sociale partners en gemeente. 

Gezien de specifieke casuïstiek die wordt besproken zijn bij dit overleg geen 

bewoners aanwezig. Begroting GDP Wijkvisie Wijk- en kerngericht werken, p. 16 ‘Pilot Wijkvisie’: Welke wijk zit 

in de pilot?

Oostereng

Begroting GDP Wijkwethouder Het college gaat door met de wijkwethouders. Hoe wordt er 

concreet voor gezorgd dat de wijkwethouder zichtbaar en 

aanspreekbaar is in de wijk? Is deze op vaste momenten op 

locatie aanwezig? 

De wijkwethouders zijn niet op vaste momenten op locatie aanwezig. De 

wijkwethouders trekken samen met bewoners de wijk in tijdens een wijkschouw 

en zijn aanwezig bij evenementen of andere gebeurtenissen in de wijk. 

Begroting GDP Website Hoe gebruiksvriendelijk vindt het college de huidige website? Is 

het de bedoeling dat die doorontwikkeld, danwel geheel 

vernieuwd wordt? Ziet het college hier ook kansen in een 

combinatie met een gemeentelijke app (niet alleen voor 

meldingen openbare ruimte, maar bijv. ook op het gebied van 

veiligheid, algemene informatie, front office, etc.)? (vgl. bijv. 

gemeente Friese meren). En kan zo’n app ook een aanvulling 

vormen op het inwonerspanel? (bijv. voor korte vragen) [zie in 

dit verband ook p. 73: “We willen een klantvriendelijke, 

dienstverlenende en faciliterende gemeente zijn, die als een i-

Overheid op innovatieve wijze inwoners bereikt en bedient. We 

willen de kansen die digitalisering ons hiervoor biedt optimaal 

benutten, moeten we vernieuwen en versnellen. Hiervoor is het 

noodzakelijk blijvend te investeren in informatiebeveiliging en 

digitalisering.”]

De uitgangspunten voor de digitale dienstverlening is dat de gebruiker centraal 

wordt gesteld in het verlenen van optimale dienstverlening tegen zo laag 

mogelijke kosten. Met deze grondgedachte is de dienstverleningswebsite 

gooisemeren.nl opgezet en worden de diensten en producten van de gemeente 

toegankelijk, laagdrempelig, snel, herkenbaar en kosteneffectief aangeboden. 

De doorontwikkeling van de website is een continue proces. Wij betrekken daar 

de bezoekers van de website bij door online enquêtes. Uit recent onderzoek 

(zomer 2018) blijkt dat 69% van de bezoekers aan de website het antwoord op 

hun vraag kunnen terugvinden. Bij het opbouwen van de front office kijken we 

naar het verbeteren van onze directe dienstverlening in brede context. Hierbij 

nemen we de (digitale) ontwikkelingen in de markt en de (veranderende) 

behoefte van burgers mee. Het inwonerspanel 'gooisemerenspreekt.nl' is een 

toegankelijk middel om uitgebreid onderzoek te doen onder participanten. 

Hierdoor is dit middel minder geschikt om met korte vraagstellingen snel te 

peilen wat er leeft onder (alle) inwoners. 

We bekijken per onderwerp welk middel geschikt is voor onze communicatie 

met onze inwoners. 
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Begroting GDP Dienstverlening Dienstverlening, p.19: “We ontwikkelen een werkwijze om kleine 

verbeteringen in de dienstverlenende processen snel en efficiënt 

in de organisatie door te voeren. Hieronder vallen onder andere: 

(…) efficiënter uitvoeren van werkzaamheden door werk beter of 

anders te organiseren.” Wat wordt concreet bedoeld met beter 

of anders? Digitalisering, reorganisatie, agile werken, …?

We streven er naar om het eerste klantcontact en het daarop volgende 

klantcontact te optimaliseren. Deze processen willen we zo goed mogelijk 

inrichten. Dit heeft o.a. tot gevolg dat het werk beter of anders georganiseerd 

zal worden.

Begroting GDP Mediation Mediation, p. 19: “We willen bezwaren van inwoners op 

besluiten van de gemeente oplossen zonder dat een juridisch 

traject nodig is.”  Geldt dit alleen voor bezwaren van inwoners, 

of ook van ondernemers en instanties?

We behandelen bezwaren voor inwoners, ondernemers en bedrijven op dezelfde 

manier.

We willen bezwaren van inwoners op besluiten van het college zoveel mogelijk 

oplossen zonder dat een juridisch traject nodig is. Dat doen we door een nieuwe 

werkwijze in te voeren te weten “pre-mediation na bezwaar” “ambtelijk horen 

voor bepaalde college besluiten”. Na besluitvorming van de nieuwe werkwijze 

door het college van B&W volgt implementatie van de nieuwe werkwijze op de 

betrokken afdelingen.

De nieuwe werkwijze (pre-mediation na bezwaar) zal voorlopig op twee 

afdelingen worden ingevoerd. De uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD) en 

Vergunning, Handhaving en Toezicht (VTH). Het spreekt voor zich, dat voor de 

USD geen bedrijven zullen zijn betrokken. Voor de afdeling VTH kan dat anders 

liggen en in dat geval zal conform op de voorgestelde werkwijze worden 

gewerkt.   Begroting GDP Verkiezingen Toelichting op de verschillen tussen de cijfers van begroting 

2019 ten opzichte van 2018, p. 21 ‘Verkiezingen’: “In 2019 

worden drie verkiezingen gehouden, t.w. Provinciale Staten- en 

Waterschapsverkiezingen (20 maart), en Europees 

Parlementsverkiezingen (23 mei).” Waarom kosten deze 

verkiezingen ons 139.000 euro en waarom ontstaat er dan een 

verschil met de begroting die eerder is opgesteld. Het is toch 

ruim van te voren bekend dat deze verkiezingen eraan komen?

In de meerjarenbegroting van 2018-2021 hadden wij al rekening gehouden met 

de drie verkiezingen. Omdat wij in die begroting de verschillen tussen begroting 

2017 en begroting 2018 moesten verklaren, is de stijging van € 139.000 in 2019 

(t.o.v. 2018) niet toegelicht. In de voorliggende begroting wordt het verschil 

tussen 2018 en 2019 verklaard; daarom komt dit verschil nu naar voren.

Begroting GDP Ambities Financieel Beeld CUP 2019-2022, p. 21: De CUP-activiteiten zijn 

nu begroot op 595.000 euro in 2019. In de jaren daarna loopt dit 

sterk terug. Betekent dit dat het leeuwendeel van de ambities 

van deze coalitie al in 2019 gerealiseerd worden en daarna geen 

geld meer kosten? 

De kosten in 2019 zijn hoger omdat dan veel activiteiten starten en we te maken 

hebben met aanloopkosten. Het uiteindelijke doel is dat de projecten een plaats 

krijgen in de organisatie waarbij de activiteiten worden ingebed en passen 

binnen de reguliere budgetten. 
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Begroting GDP Criminaliteit Georganiseerde criminaliteit, p. 23 ‘Integrale aanpak’: “De 

komende jaren werken de veiligheidspartners aan een nieuwe 

werkwijze om georganiseerde criminaliteit effectiever aan te 

pakken.” Kan er iets meer gezegd worden over de focus en wat 

dan concreet anders gedaan wordt? 

De te actualiseren APV wordt binnenkort aan uw raad voorgelegd.

De focus van onze aanpak richt zich op de aanbevelingen en 

risicolocaties/branches die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek in Gooise 

Meren van het Regionaal Informatie en Expertise Centra Midden Nederland, 

zoals de thema’s witwassen en drugs. De (bestuurlijke) aanpak van 

georganiseerde criminaliteit in Gooise Meren is nieuw en er wordt gewerkt aan 

een effectieve samenwerking met veiligheidspartners om te komen tot een 

effectieve, integrale aanpak. Concreet wordt er ingezet op:

• Structureel overleg met partners en uitdieping van signalen bij de lokale 

ondermijningstafel.

• Bewustwording en verbeteren informatiepositie.

• Het zicht op blinde vlekken vergroten en onderzoeken van betrokkenen en 

locaties in relatie tot georganiseerde criminaliteit en ondermijning. 

• Wij treden op als één zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde 

criminaliteit, bijvoorbeeld door intensivering van gerichte toezicht- en 

handhavingsacties.

• Wij brengen het bestuurlijk instrumentarium op orde en zetten de bestuurlijke 

aanpak in waar nodig, naast en in afstemming met het strafrecht, fiscaalrecht 

en civielrecht.

• Regionale samenwerking voor gemeentegrens overschrijdende casuïstiek.

Begroting GDP Criminaliteit Vermogens criminaliteit/ high impact crimes, p. 24 ‘Bestrijden 

illegale handel in alcohol en drugs’: “Wij nemen specifieke 

bevoegdheden en strafbepalingen op in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV).” Kan het college concreet 

aangeven waar we dan aan moeten denken? 

U kunt denken aan maatregelen (beleidsregels) voor het opleggen van een 

preventieve last onder dwangsom om drugsdealers te ontmoedigen (art.2:74 

APV) en hiermee gevoelens van onveiligheid bij inwoners weg te nemen. 

Personen met een handelshoeveelheid drugs kunnen een last onder dwangsom 

opgelegd krijgen, naast de strafzaak. De dwangsom geldt dan als een 

herstelmaatregel om de verdachte de kans te geven om het orde-verstorende 

gedrag te staken.
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Begroting GDP Jeugd en 

Veiligheid

Jeugd en Veiligheid, p. 26 ‘Preventie’: “We faciliteren en 

organiseren bijeenkomsten voor jongeren en ouders over 

alcohol en drugs en de gevolgen daarvan.” Hoe ziet dit eruit, wat 

zijn de ervaringen en hoe effectief is dit?

De gemeente organiseert/faciliteert met Versa Jongeren Werk voorlichting op 

middelbare scholen over alcohol en drugs. Versa geeft deze voorlichting in 

samenwerking met Drugsadvies.nl of met de Jellinek. Drugsadvies.nl is een 

onafhankelijke organisatie die voorlichtingen en informatie verstrekt over 

drugs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundige. Scholen 

kunnen zich bij Versa aanmelden voor een voorlichting over alcohol en drugs 

aan scholieren en ouders. Een groot deel van de scholen werkt hier aan mee. 

Hierbij gaat het om standaard voorlichting voor de 2de of 3de klassen van het 

middelbare onderwijs en we springen in op de actualiteit. Dit kan betekenen: 

Een groep scholieren dat bijna dagelijks blowt. - De ervaring van Versa dat is de 

frequentie van alcohol en drugs gebruik onder deze groep jongeren is 

afgenomen. De meeste jongeren die meedoen door groepsdruk en stoerheid 

zullen uiteindelijk beter vatbaar zijn voor de voorlichting dan de jeugd die 

hardnekkig gebruikt door andere redenen (vervelende thuissituatie e.d.). De 

jongeren zullen na deze interventies makkelijker praten over hun gebruik van 

alcohol en drugs zonder zichzich afgewezen voelen. Dan kan het gesprek met 

ouders over begrenzing gevoerd worden. Onze ervaring is echter dat sommige 

ouders het lastig vinden om te begrenzen. Jongeren maken bewustere keuzes in 

het gebruik van alcohol en drugs omdat ze de gevolgen op de korte én de lange 

termijn nu kennen.

- De open relatie tussen ouder en kind geeft wederzijds vertrouwen en versterkt 

de band. 

- De problemen zijn in kaart gebracht en er ligt voor ieder individu die hier 

behoefte aan heeft een coachingstraject klaar.

Begroting GDP Radicalisering en 

polarisatie

Radicalisering en polarisatie, p. 26: Zijn hier cijfers over? Is er 

zicht op hoeveel mensen er in onze gemeente ‘bekeken’ worden 

cq. lijken te radicaliseren of dat al zijn? Hebben wij zicht op 

individuen die een risico (kunnen) vormen?

De overleggen met de ketenpartners zijn vertrouwelijk, hiervoor heeft de 

gemeente, maar ook de andere partners die deelnemen aan het overleg,  een 

convenant getekend. Er kunnen daarom geen cijfers,  aantal personen of 

specifieke individuen gedeeld worden met de raad. 
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Begroting GDP Cameratoezicht  In het verleden is er cameratoezicht geweest op 

uitgaanslocaties waar overlast was (Bussum). De palen staan er 

nog, maar de camera’s zijn weg. Is er nagedacht over 

herinvoering van cameratoezicht? Waarom wel/niet? 

In de raadsmededeling Veiligheid horecaconcentratiegebied Generaal de la 

Reijlaan e.o. (317707) van 18 mei 2017 zijn de uitkomsten van de 

veiligheidsanalyse van de situatie in het horecaconcentratiegebied aan Generaal 

de la Reijlaan, Vlietlaan en Stationsweg in de woonkern Bussum benoemd. 

Het cameratoezicht is medio november 2016 verwijderd. Mede gezien de ernst 

en de frequentie van de strafbare feiten in het horecaconcentratiegebied in de 

jaren 2015 - 2016 is cameratoezicht ter handhaving van de openbare orde en 

veiligheid (artikel 151c Gemeentewet) in het kader van het 

proportionaliteitsbeginsel niet langer noodzakelijk. Deze situatie is tot op heden 

nauwelijks veranderd, er is op dit moment geen aanleiding om herinvoering van 

cameratoezicht in dit gebied te overwegen. 

Er is gekozen om de betreffende palen, waar de camera’s op bevestigd waren, 

nog niet te verwijderen. Bij een veranderende veiligheidssituatie kan op die 

manier gebruik gemaakt worden van de al bestaande aansluiting. 

Begroting GDP Fietsendiefstal Het college wil fietsendiefstal op station Bussum Zuid tegen 

gaan. Kan in het verlengde daarvan aangegeven worden of er al 

concrete plannen zijn om de fietsenstallingen aldaar te 

verbeteren? Wat is de planning? 

in het 3e kwartaal 2018 zijn gesprekken gestart met ProRail en NS om te 

onderzoeken op welke wijze er z.s.m. extra fietsvoorzieingen worden 

aangebracht.Ook wordt er onderzocht om in samenwerking met politie een 

handhavingproject te starten zodra de APV is aangepast waarin dan ook op NS 

terrein de gemeente bevoegd is om te handhaven.
Begroting GDP Mobiliteitsplan  Mobiliteitsplan en Actieprogramma Fiets, p. 30: “Hierbij zetten 

wij ons in om bekende knelpunten op te lossen”. Wat zijn de 

bekende knelpunten, kunnen inwoners deze ‘lijst’ ook zien en/of 

aanvullen, hoe moeten ze dit dan doen?

We delen onze inzichten over knelpunten rondom mobiliteit met inwoners. Met 

het oog op het opstellen van het mobiliteitsplan gaan we het gesprek aan met 

inwoners en andere belanghebbenden over het oplossen van deze (en andere 

door inwoners ervaren) knelpunten. 

Begroting GDP Openbaar Vervoer Goed en toekomstvast openbaar vervoer, p. 31: Zijn er plannen 

om op korte termijn elektrische bussen in te gaan zetten? Zo 

niet, wil het college zich daar hard voor maken?

Het is aan de vervoerder te bepalen met welk type voertuig wordt gereden. Het 

gebruik van duurzame energiebronnen in bussen juichen wij toe, of dit nu 

elektrische aandrijving betreft of waterstof. Daar waar wij dit kunnen 

bevorderen zullen wij dat zeker doen.
Begroting GDP Openbaar Vervoer Goed en toekomstvast openbaar vervoor, p. 31: “In de nieuwe 

concessie OV 2021 zet de provincie NH in op het slimmer 

inzetten van financiële middelen, waarbij onrendabele lijnen 

worden afgebouwd.” > inmiddels is bekend dat o.a. gekeken 

wordt naar het schrappen van lijn 107, die tussen Bussum, 

Hilversum en Huizen rijdt. Is het college daarvan op de hoogte 

en hoe staat zij tegenover deze ontwikkeling? 

Het college staat voor een goed en toekomstbestendig openbaar vervoer. 

Voorop staat een goede bereikbaarheid van onze kernen. Met Regio en 

provincie zoeken we naar goede alternatieven voor onrendabele lijnen, zoals 

een vraaggestuurde bus of een vermenging met doelgroepenvervoer. 
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Begroting GDP Spoorse 

doorsnijding

Belemmeringen wegenemen “spoorse doorsnijding”, p. 31: 

welke lobby acties heeft het nieuwe college in de afgelopen 

periode ondernomen om dit onderwerp op de agenda te krijgen? 

Intern en bestuurlijk is hierover gesproken Met ProRail en NS. Het voornemen is 

om tijidens een politieke thema-avond de lobby voor verdiept spoor te 

bespreken.

Begroting GDP Leefomgeving Kwaliteit van de leefomgeving, p. 32: “We zorgen voor een 

‘objectief’ beeld van de mate waarin Gooise Meren te maken 

heeft met overlast op het vlak van geluid, fijnstof, 

bodemvervuiling, verkeersonveiligheid en aanverwante zaken. 

Wanneer hiertoe aanleiding is, zorgen we voor metingen.”  

Waarom staat ‘objectief’ hier tussen aanhalingstekens? Gaan er 

ook echt metingen plaatsvinden of worden er alleen 

computerberekeningen gemaakt? 

De aanhalingstekens kunnen weg. Zowel metingen als berekeningen bieden 

objectieve informatie. Er worden bij het vaststellen het geluidsniveaus, zowel 

metingen als berekeningen gebruikt. 

Begroting GDP Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid bij scholen, p. 30: “Wij hebben een helder 

beeld van verkeersveiligheid rond scholen en op schoolroutes”. 

Waarom wordt dan de roep van 80 inwoners om maatregelen te 

treffen nabij basisschool de Hoeksteen afgedaan met een 

onderzoek van jaren geleden? (zie ook onze art. 33 vragen 

hierover) En waarom wordt een onderzoek naar een veiligere 

oversteek halverwege de Brediusweg (t.h.v. Paulus Potterlaan) 

keer op keer opgeschoven in de tijd? Wat is hiervan nu de 

planning? 

De Hoeksteen

Wij zijn van mening dat het vorige onderzoek nog voldoende accuraat is, omdat 

de bevolkingssamenstelling niet wezenlijk veranderd is. Ook de verkeerssituatie 

is niet veranderd.

Brediusweg

Op de Paulus Potterlaan hebben we een tijdelijke maatregel genomen met het 

instellen van een stopverbod. Afgesproken is met de bewoners om verdere 

uitwerkingen op te nemen in het mobiliteitsplan
Begroting GDP veilige wegen Het college streeft naar veilige wegen. Op de natuurboulevard in 

Muiderberg moeten fietsers, voetgangers en ruiters hetzelfde 

pad delen, hetgeen regelmatig tot gevaarlijke situaties en zelfs 

verkeersruzies leidt. Wil het college onderzoek doen naar een 

mogelijke optimalisatie van de natuurboulevard? 

Wij zijn in overleg met de Dorpsraad om te zoeken naar een verbeteringsslag 

voor de verkeersveiligheid op het pad. Waarbij de balans wordt gezocht tussen 

toegankelijkheid en veiligheid

Begroting GDP Parkeren In 2017 heeft toenmalig wethouder Van Meerten de toezegging 

gedaan dat er in 2018 een parkeeronderzoek zou komen in de 

Vesting, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om 

een parkeerverbod in te stellen op het Ruijsdaelplein. Dit 

onderzoek heeft nog niet plaats gevonden. Gaat dit alsnog 

gebeuren? 

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 GDP Veegwagen In de begroting 2018 werd melding gedaan van een forse 

kostenpost i.v.m. inhuur veegwagen, doordat de veegwagen van 

de gemeente het had begeven. Is er inmiddels een nieuwe 

veegwagen aangeschaft en op de weg? Is het kostenverloop 

hiervan conform begroting? 

De veegmachine is aangeschaft en wordt nog in 2018 geleverd. Kostenverloop is 

conform begroting
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Begroting GDP Spelen  Er zijn veel buurten die kansen zien om de speelvoorzieningen 

voor kinderen te verbeteren. In hoeverre staat het college ervoor 

open om beheer/inrichting – in het verlengde van ‘Right to 

challenge’ (deels) over te dragen aan inwonersgroepen (incl. 

beheer- en investeringsbudget)? 

Kinderen, jongeren, ouders en bewoners worden betrokken bij de inrichting en 

het beheer van de speellocaties. Wij staan open voor samenwerking op het 

gebied van beheer zoals dit onder meer bij de speeltuinen aan de Bijlstaat 

plaatsvindt. Hierbij is het beheer deels aan de bewoners overgedragen. In het 

kader van het attractiebesluit zien wij vooralsnog af van het geheel overdragen 

van speellocaties met de daarbij behorende beheer en inrichtingsbudgetten.

Begroting GDP Vastgoed Duurzame inzet van vastgoed, p. 43 ‘Vastgoed afstoten’: “We 

verkopen het vastgoed dat we als gemeente niet nodig hebben 

om onze maatschappelijke taken te realiseren.”  Kan het 

college bevestigen dat het Stadhuis in Naarden en het 

Muizenfort in Muiden in eigendom blijven? 

Het Stadhuis in Naarden en het Muizenfort in Muiden zijn twee waardevolle 

gebouwen en vallen beide in de categorie 'historisch erfgoed' uit het 

accommodatiebeleid. Voor deze categorie wordt nog beleid ontwikkeld. Daarbij 

wordt in de breedte gekeken naar kansen en mogelijkheden die de gebouwen 

bieden. Op dit moment zijn er geen plannen voor afstoting van deze panden.

Begroting GDP Bredius en sport Bij project Brediusgronden: in december 2017 heeft het college 

toegezegd te onderzoeken of de Muider ijsclub Eendracht – al 

dan niet in de vorm van medegebruik – een plek kan krijgen op 

of nabij het aan te leggen sportcomplex op de Brediusgronden, 

die gedurende vorstperiodes gebruikt kan worden als 

landijsbaan. Kan het college aangeven of inmiddels meer 

bekend is over de mogelijkheden hiervan? (er is nog geen 

terugkoppeling geweest aan de raad)

Op korte termijn is er een afspraak met het bestuur van de Ijsclub.

Begroting GDP Werven Naar welke locaties wordt gekeken voor huisvesting van de 

gemeentewerf? 

Dit project is nog in een voorbereidende fase. Verwachting is dat we in 2019 een 

voorstel aan de Raad kunnen voorleggen.
Begroting GDP Vonk Wat is de planning v.w.b. renovatie van gebouw De Vonk? Heeft 

het college al een idee over de bestemming die het gebouw 

moet gaan krijgen? 

Verwachting is dat we in 2019 een voorstel aan de Raad kunnen voorleggen.
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Begroting GDP Ondernemersdossi

er

Bij ondernemersbeleid en ondernemersloket: In de tekst staat 

niets opgenomen over het instellen van een digitaal 

ondernemersdossier. Komt dit er nog? 

Ja dat komt er, we sluiten daarvoor aan bij het landelijke initiatief MijnOverheid 

voor Ondernemers. Deze toepassing wordt op dit moment ontwikkeld door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. De planning is dat in de zomer van 2019 

wordt gestart met een eerste versie van MijnOverheid voor Ondernemers. Wij 

hopen dan zo snel mogelijk aan te kunnen sluiten. Bron: digitale overheid

Op dit moment is het al wel mogelijk om via de berichtenbox voor bedrijven 

digitaal met de gemeente te communiceren. Voor specifieke zaken zoals het 

aanvragen van een parkeervergunning voor bedrijven kan worden gewerkt met 

E-herkenning.

Gelet op deze ontwikkelingen achten we het niet opportuun om nu zelf een 

eigen ondernemersdossier te ontwikkelen en proberen we de huidige digitale  

communicatiemiddelen zoveel mogelijk te benutten. 

Begroting GDP Ondernemersloket “We versterken ons ondernemersloket door met 

accountmanagers te werken, waardoor er voor bedrijven een 

vast aanspreekpunt is.” > Hoeveel accountmanagers zijn er op 

dit moment? (FTE) Hoe worden deze accountmanagers 

toegewezen aan bedrijven? Gaat dat bijv. per sector, of op basis 

van de omvang van bedrijven? Vormt de accountmanager de 

front office voor bedrijven? (m.a.w. kunnen zij daar met al hun 

vragen terecht, waarna het door de AM intern wordt 

doorgezet?) Is het accountmanagement er ook op gericht om 

bedrijven/sectoren pro-actief met elkaar in contact te brengen? 

Er is 1 accountmanager (1 FTE), deze accountmanager is de contactpersoon en 

het aanspreekpunt voor alle ondernemers binnen de gemeente Gooise Meren. 

Deze functie valt binnen de afdeling Dienstverlening en vormt inderdaad de 

Frontoffice voor ondernemers / bedrijven. Op dit moment loopt de werving voor 

een vaste accountmanager. Op termijn gaat deze persoon ook meer vorm 

geven aan het leggen van onderlinge verbindingen tussen bedrijven/sectoren.

Begroting GDP Inwoners van Gooise Meren die een boot hebben liggen in een 

van de havens, betalen aan de gemeente toeristenbelasting. Zij 

zijn dus toerist in hun eigen woonplaats. Waarom wordt 

daarvoor gekozen? 

Het antwoord volgt zo snel mogelijk

Begroting GDP Circulaire 

economie

 Circulaire economie, p. 48: “Een van die projecten is de 

ontwikkeling van een bio-composiet bewegwijzeringspaal.” Wat 

is dat, waar gaan we dat voor gebruiken en wat levert dat 

concreet op?

De bio-compositiepaal wordt gebruikt voor het regionale wandelroutenetwerk 

Gooi- en Vechtstreek. Het is geen traditioneel materiaal maar materiaal dat 

bestaat uit riet (uit de Gooi- en Vechtstreek), kalk en biogas. Het levert op dat 

we circulair duurzaam zijn.
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Begroting GDP Energie besparen 

bedrijven

CO2-reducatie (neem aan dat dit reductie moet zijn?), p. 49: 

“We stimuleren de bedrijven in Gooise Meren actief bij het 

besparen van energie. Dit doen we door gericht voor te lichten 

over de verplichtingen vanuit de wet en door bedrijven op maat 

te adviseren wat de energiebesparende mogelijkheden zijn en 

de voordelen daarvan.” Hoe ziet het adviseren over besparende 

mogelijkheden eruit, wie gaat dit doen, hebben wij hiervoor de 

geschikte expertise wel in huis?

De expertise die nodig is wordt door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en 

Vechtstreek ingebracht. In samenwerking met een deskundig adviesbureau op 

het gebied van energiebesparen bij bedrijven worden bijeenkomsten 

georganiseerd. Hiervoor worden gericht bedrijven uitgenodigd die een 

verplichting hebben rond energiebesparen vanuit de wet Milieubeheer en waar 

de meeste energiewinst te behalen is. Het adviesbureau brengt voor 

geïnteresseerde bedrijven een energiebesparingsadvies op maat aan, inclusief 

opties voor besparen en terugverdientijd.

Begroting GDP Groene gemeente Groene gemeente, p. 50: “We hebben oog voor het 

cultuurhistorisch erfgoed en starten een pilot in ’t Mouwtje. We 

willen met inwoners onderzoeken wat nodig is om deze 

bijzondere plek te beheren zodat recht wordt gedaan aan 

historische waarde.” Aangezien daarnaast de monumentenlijst 

een update zal krijgen; Overweegt het college hierbij ook om het 

park de status “gemeentemonument” te geven? 

Er wordt binnenkort een pilot gestart. Hierbij wordt onderzocht hoe er moet 

worden omgegaan met historisch groen. Het park zal in het kader hiervan 

cultuurhistorisch worden onderzocht. Het park valt overigens binnen het 

beschermde dorpsgezicht, en geniet dus al bescherming. 

Burgers/verenigingen kunnen een verzoek indienen tot aanwijzing van 

gemeentelijk monument. Het college moet dit verzoek in behandeling nemen. 

Begroting GDP Inclusieve 

arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt, p. 55: Zijn alle inwoners die onder de 

wet banenafspraak vallen nu werkelijk (eindelijk) geregistreerd 

in de kandidatenverkenner?

De inwoners, die bekend zijn bij de uitvoeringsdienst, voldoen aan de kriteria 

van de banenafspraak en bemiddelbaar zijn naar arbeid, zijn geregistreerd in het 

doelgroepregister/de kandidatenverkenner.. Medio oktober 2018 zijn ongeveer 

10 inwoners in procedure ter beoordeling van de afstand tot de arbeidsmarkt.   

Begroting GDP BUIG Het verschil in baten/lasten was in 2018 circa 8 ton negatief. 

Destijds werd de verwachting uitgesproken dat dit verschil in de 

tijd zou teruglopen. Het verschil in 2019 loopt echter op tot circa 

2,2 mln. Hoe is dit bedrag opgebouwd en wat gaat het college 

hier aan doen? Dit gaat over de BUIG gelden.

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.
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Begroting GDP Statushouders Wat is de prognose v.w.b. de instroom van statushouders i.r.t. 

sociale dienst uitkeringen? 

In de eerste helft van 2019 heeft Gooise Meren een taakstelling om 29 

statushouders te huisvesten. Het is bekend dat statushouders vaak een 

moeilijke start hebben op de arbeidsmarkt. Ons beleid is er op gericht om deze 

mensen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen.
Begroting GDP Jeugd Toegang, p. 63 ‘Jeugd’: “We blijven de wachttijden en 

wachtlijsten monitoren. We beperken wachttijden in de 

jeugdhulp zoveel mogelijk door aanbieders hun wachttijden 

inzichtelijk te laten maken, doorzettingsmacht te organiseren en 

in het uiterste geval extra aanbod te creëren.” En Preventie en 

vroeg-signalering, p. 61 ‘Jeugd’: er is veel aandacht voor het 

ontwikkelen van de signaleringstaak die we hebben als 

gemeente, maar daarmee zullen de wachttijden vermoedelijk 

niet direct opgelost zijn. 

In hoeverre richt de gemeente zich erop om ook de capaciteit te 

vergroten om aan de huidige vraag te kunnen voldoen? En niet 

alleen in de uiterste, schrijnende gevallen. Wat wordt bedoeld 

met “doorzettingsmacht”? 

1) Het vergroten van de capaciteit is een van de maatregelen die genomen 

worden. Zo kunnen aanbieders die aan de voorwaarden voldoen toetreden voor 

ambulante jeugdhulpverlening en is er in het voorjaar 2018 het besluit genomen 

om de residentiele capaciteit uit te breiden. De wachttijden van aanbieders 

worden bijgehouden en aanbieders zijn verplicht om dit op een vindbare plaats 

op de website te zetten. Op deze manier weten inwoners en ook verwijzers wat 

de actuele wachttijd is.  

2) Doorzettingsmacht heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van de 

gemeente om passende jeugdhulp in te zetten en zo nodig in het belang van de 

jeugdige een oplossing te forceren, bijvoorbeeld door overbruggingszorg te 

regelen en of aanbieders in te zetten die nog wel plek hebben. Als het lokaal niet 

lukt is er een regionaal expertteam met vertegenwoordigers van aanbieders om 

die hulp in te zetten die nodig is. 
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Begroting GDP Jeugd GGZ Aanbod/ inkoop, p. 63-64: “We bieden aanbieders reële en 

duurzame tarieven. We streven ernaar dat het aantal jeugdigen 

dat Jeugd GGZ nodig heeft, niet verder toeneemt. Binnen de 

jeugdhulp blijven we sturen op preventie en demedicalisering.”  

Wat zijn duurzame tarieven? Waarom streven we niet naar een 

afname van de behoefte aan Jeugd GGZ? Misschien kunnen we 

dat realiseren als mensen op tijd geholpen worden en we veel 

pro-actiever aan de slag gaan met de wachttijden in de zorg?

1) Gemeenten die zorg en hulp inkopen in het sociaal domein, moeten daarvoor 

zogenaamde prijzen betalen die een goede verhouding tussen de prijs en 

kwaliteit van ondersteuning waarborgen. Dat is onder andere vastgelegd in 

artikel 2.12 Jeugdwet en artikel 2.6.6 Wmo 2015. Met duurzame tarieven doelen 

we op tarieven die voor aanbieders minimaal kostendekkend zijn en waarbij 

kwalitatieve goede hulp voor kan worden geboden. Gemeenten hebben er voor 

gekozen om geen bodemprijs voor hulp te bieden.

2) We streven naar een afname van de vraag naar GGZ zorg door in te zetten op 

preventie en vroegsignalering. Dit doen we samen met betrokken partijen als 

jeugd en gezin, onderwijs, kinderopvang, jongerenwerk, GGD, leerplicht, politie. 

Hierdoor zijn we in staat eerder en vaker lichte ondersteuning in te zetten.  We 

verwachten dat dit resulteert in een zichtbare afname in toewijzingen van 

jeugdhulp / jeugd GGZ in 2022. We volgen de ontwikkelingen in de inzet van  

specialistische jeugdhulp en wachtlijsten met het dashboard Jeugd. Dit geeft 

maandelijks inzicht in het aantal jeugdhulptrajecten en de wachtlijsten en stelt 

ons in staat om tijdig bij te sturen.  In de contracten met aanbieders zijn 

afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden en over procesafspraken als 

sprake is van overschrijding.

Begroting GDP Passend Onderwijs 3. Passend onderwijs, p. 62 ‘Een succesvolle schoolloopbaan’: 

”We bestrijden en voorkomen onderwijsachterstanden, 

schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.”  Kan het college 

aangeven op welke doeltreffende wijze dat gebeurt? 

In dit kader worden diverse activiteiten uitgevoerd.Vanuit het lokale 

onderwijsachterstandenbeleid onder andere: voor- en vroegschoolse educatie, 

Stapprogramma, verlengde schooldagactiviteiten, Taal voor Thuis, 

VoorleesExpress,  Boekstart, leesclub, eerste opvangonderwijs statushouders, 

stimulering integraal taalbeleid scholen.Vanuit het Regionaal Bureau 

Leerlingenzaken onder andere: controleren of leerplichtige jongeren 

ingeschreven staan op een school, optreden bij schoolverzuim, beoordelen 

verzoeken tot vrijstelling en verlofaanvragen, deelnemen aan de Zorg Advies 

Teams op scholen, begeleiden jongeren boven de 18 naar school of naar een 

plek op de arbeidsmarkt. Vanuit de regio onder andere: (ontwikkelen ) 

onderwijszorgarrangementen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt
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Begroting GDP Clientportaal Toegang p. 63: “We willen dat inwoners passende ondersteuning 

krijgen ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie en/of 

ontwikkeling van de inwoner. (…) Het clientportaal helpt 

inwoners bij het kiezen van een passend aanbod en geeft inzicht 

in het eigen zorggebruik. Wordt door de gemeente regelmatig 

en in voldoende mate beoordeeld in hoeverre de werkwijze met 

een clientportaal aansluit bij de mogelijkheden van de 

doelgroep? Met andere woorden: is deze methode voldoende 

gebruiksvriendelijk? 

Het clientportaal is een regionale ontwikkeling om inwoners, naast de reguliere 

kanalen, nog beter te ondersteunen in het zorggebruik. Het beheer van dit 

portaal is in handen van de Regio. Bij de totstandkoming en het testen is 

uitvoerig samengewerkt met cliëntenraden. Op  basis van feedback is gezorgd 

dat het clientportaal goed toegankelijk en te begrijpen is voor inwoners.

Het huidige portaal is slechts een eerste stap in deze ontwikkeling. Via dit zelfde 

portaal wordt op korte termijn ook informatie van Tergooi Ziekenhuis en 

Centrum Jeugd en Gezin ontsloten, waarmee inwoners straks op één plaats alle 

(persoonlijke) zorginformatie kunnen vinden. 

Bij de doorontwikkeling van de functionaliteiten zullen, net als bij de start van 

het portaal, ook weer de inwoners worden betrokken.

Begroting GDP Beweeg en 

Sportvisie

1. Beweeg- en sportstimulering, p. 70, 8.3.2 Vitale 

sportorganisaties, p. 80 en 8.3.4 Eenduidige en transparante 

beleidskeuzes, p. 70: “We willen dat alle inwoners de 

mogelijkheid hebben om te bewegen en/of sporten op de 

manier die bij hem/haar past. Een ieder mag en kan daarbij 

zijn/haar eigen beweegredenen hebben zoals werken aan een 

goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl of dat 

je door sporten/ bewegen betrokken bent/ voelt binnen de 

samenleving. (…) De gemeente kiest ervoor om 

sportverenigingen/ sportaanbieders de komende jaren te 

ondersteunen bij het (door)ontwikkelen naar betrokken en vitale 

organisaties. Die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol 

in de samenleving. Denk aan verenigingsondersteuning van 

kennis- en netwerkbijeenkomsten van sportaanbieders. (…) We 

zorgen dat bestaande subsidiemogelijkheden voor kleinschalige, 

lokale sportevenementen worden herijkt ten behoeve van 

eenduidigheid.”  Vooralsnog vallen de scoutingverenigingen 

van onze gemeente veelal buiten deze ambities en afspraken. 

De scouting zorgt voor een goede en gezonde manier van 

lichaamsbeweging voor grote groepen jongeren en draagt bij 

aan een inclusieve sport- en beweegcultuur. Hoe zorgt het 

college ervoor dat deze clubs – net als sportverenigingen – in 

voldoende mate ondersteund worden zodat continuïteit 

geborgd is? 

Scouting valt niet onder de doelstelling van sport. De aangesloten bonden bij de 

NOC*NSF worden hierbij gehanteerd. Gemeente faciliteert wel huisvesting. 

Scoutingvereniging Erika huurt een gemeentelijk accommodatie en 

scoutingvereniging Olav huurt een accommodatie voor opstal.
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Begroting GDP Muiderslot en 

cultuur

2. Het Muiderslot biedt scholen de mogelijkheid om kosteloos 

het Muiderslot te bezoeken. In hoeverre staat het college ervoor 

open om het voortouw te nemen om een dergelijke regeling ook 

bij andere culturele instellingen te organiseren? (bijv. 

Natuurmonumenten, Vestingmuseum, etc.)

Het college juicht het toe wanneer onze culturele instellingen programma's 

aanbieden voor scholen. In onze op te stellen cultuurnota besteden we hier 

aandacht aan. 

Begroting GDP Monumenten 3. Er wordt gesproken over cofinanciering onderhoud 

monumenten/stadhuis Naarden. Aan welke partners moeten we 

dan denken? 

Het antwoord volgt zo snel mogelijk

Begroting GDP Jeu des Boules 4. Is het te vervangen huisje van de jeu des boules vereniging in 

eigendom van de gemeente, of gaat het hier om een subsidie? 

Het te vervangen huisje is eigendom van de gemeente.

Begroting GDP Lunet 5. De gemeente investeert 100K in de Lunet. Kunnen wij daaruit 

opmaken dat het college vooralsnog geen plannen meer heeft 

om de Lunet te sluiten? 

 De investering van 110 k betreft het minimaal noodzakelijke onderhoud om de 

Lunet veilig voor haar bezoekers te houden. Deze investering staat los van 

eventuele toekomstplannen m.b.t. de Lunet.
Begroting GDP Hondenbelasting 1. Uit de begroting en het CUP blijkt dat de hondenbelasting 

vooralsnog niet geschrapt wordt. In het coalitieakkoord staat 

echter dat belastingen waarvoor geen grondslag bestaat, zullen 

worden opgeheven. In het debat hierover werd duidelijk dat het 

daarbij o.a. over de hondenbelasting gaat. Waarom schaft het 

college deze belasting niet per direct af, als eerder is gesteld dat 

er geen grondslag voor bestaat? 

Naast het streven tot afschaffen van belastingen zonder grondslag is in het 

coalitieakkoord ook gewezen op een financieel zorgvuldige gemeente: 

financieel zorgvuldig duidt op de wijze waarop het bestuur van Gooise Meren 

om wil gaan met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om 

taken uit te voeren: zorgvuldig, zuinig en zonder dat een groter beroep gedaan 

hoeft te worden op inwoners dan nodig is. Het afschaffen van de 

hondenbelasting zou leiden tot een niet sluitende begroting, vandaar dat deze 

vooralsnog niet is opgenomen in deze meerjarenbegroting.

Het college gaat wel op zoek naar mogelijkheden om de hondenbelasting in de 

komende jaren af te schaffen.
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Begroting VVD Sociaal domein Hoofdlijnen, blz. 5. Het accent wordt verschoven van het 

verstrekken van maatwerk in het Sociaal Domein naar 

versterking van basisvoorzieningen. Wat is daarvoor de 

aanleiding (is de aanpak van maatwerk dan al verwezenlijkt en 

hoe weten we dat? Is sprake van verschuiving omdat er indicatie 

is dat de basisvoorziening onvoldoende is, en hoe weten we 

dat?)

In de afgelopen jaren hebben we intensief ingezet op de inrichting van het 

nieuwe stelsel in het sociaal domein: de transitie van ondersteuningstaken naar 

de gemeente. Daarvoor hebben we een stevige basis gelegd en de 

randvoorwaarden geborgd voor een samenhangend aanbod van individuele en 

collectieve basisvoorzieningen. Nu staan we voor de opgave om onze ambities 

met betrekking tot het vernieuwen van het sociaal domein verder vorm te 

geven. We zoeken naar vernieuwende vormen van ondersteuning die ons verder 

helpen in het voorkomen en beperken van problemen en het versterken van 

regie. We bouwen aan nieuwe samenwerkingsverbanden, 

verantwoordelijkheden en werkwijzen. Maatwerk is en blijft het sleutelwoord. 

We sluiten aan bij wat mensen zelf belangrijk vinden. Dat kunnen we realiseren 

met (een combinatie van) individuele en collectieve voorzieningen. Dit moet er 

toe leiden dat mensen dicht bij huis  makkelijker,  sneller en effectiever 

geholpen worden.  Een voorbeeld daarvan is een nieuwe vorm van 

laagdrempelige dagbesteding dicht bij huis zoals het geheugenhuis voor 

mensen met beginnende dementie. Voor deelname is geen indicatie nodig.

Begroting VVD Externe inhuur  / 

intern

Hoofdlijnen, blz. 6 en 9. 

a) Hoe wordt bepaald of de balans tussen ingehuurde 

deskundigheid en interne kennis goed is aangesloten op de 

organisatiedoelstellingen? (zijn kerncompetenties bepaald? Is er 

een benchmark van ratio inhuur/intern per domein? Is er een 

(landelijk/regio) gemiddelde van inhuur op totaal? Zijn er doelen 

gekwantificeerd?)

b) Is er beeld van de grootte (in EUR) van de resterende frictie-

effecten van de fusie (m.n. brede beleidsafdeling)?

Op basis van de missie, de visie en de organisatiedoelstellingen is een 

organisatie ontworpen en zijn functies gekozen. Per functie is onder andere 

vastgelegd welk kennisniveau en welke competenties daarbij horen. 

Uitgangspunt bij het ontwerp van de organisatie is een vaste bezetting van de 

functies. Alleen in die gevallen waarin tijdelijk specifieke extra kennis nodig is, er 

geen vaste bezetting gevonden kan worden, bij ziekte of bij de 

doorontwikkeling van onderdelen van de organisatie of bij projecten wordt 

extern ingehuurd. Er wordt dus niet gewerkt met een ratio inhuur/intern en de 

inhuur wordt ook niet afgezet tegen landelijke cijfers.

Bij de brede beleidsafdeling heeft de voorbije  periode als gevolg van onder 

meer fusie, frictie en ambities relatief veel inhuur plaatsgevonden. Medio dit 

jaar is een traject gestart om de totale vraag aan deze afdeling, vanuit 

bestuurlijke en organisatiedoelstellingen, inzichtelijk te maken, te prioriteren en 

te relateren aan de beschikbare capaciteit, in kwalitatief en kwantitatief opzicht. 

Uit dit traject volgt medio 2019 een hernieuwde en op de langere termijn 

gerichte visie op de definitieve omvang en vorm van de afdeling. Onderdeel van 

dit traject is juist ook om resterende frictie in beeld te brengen en om uitspraken 

te doen over de gewenste omvang van inhuur en formatie.



Gemeenteraad Gooise Meren 

openstaande schriftelijke technische vragen over de Planning en Control producten PB19  / VV2018-2
Begroting VVD Inclusie Programma 1, blz. 17, 18, 20. Wat vormt de aanleiding voor het 

programma Inclusie? (is sprake van rapportage bijv. dat in de 

gemeente Gooise Meren bepaalde groepen – meer dan elders – 

niet goed deelnemen aan de samenleving agv gemeentelijk 

beleid)?

De aanleiding voor het programma inclusie is het VN-verdrag handicap. 

Nederland heeft dit in 2016 geratificeerd, waarmee gemeenten de wettelijke 

taak hebben om dit uit te voeren. Al eerder is de lokale inclusie agenda in alle 

drie de gemeenten vastgesteld. Met het uitwerken van een programma komt de 

uitvoering daarvan nu in de versnelling.Er is geen aanleiding om te denken dat 

specifieke groepen (kwetsbare) inwoners in Gooise Meren minder meedoen dan 

elders. Echter op basis van informatie uit ons netwerk (o.a. platform Wmo, 

Beraad Gooise Meren, Versa) en landelijk onderzoek weten we dat ook hier 

groepen inwoners uitsluiting ervaren. 

Begroting VVD Organisatieontwik

keling

Programma 1, blz. 20. Permanente ontwikkeling van de 

organisatie (Groei Mee, CUP) vraagt om EUR 150.000 

structureel. Vanwaar deze specifieke post naast de reguliere 

(bestaande) budgettering voor organisatieontwikkeling? 

Het budget van € 150.000 zetten we in voor de doorontwikkeling van de 

organisatie. Dat doen we met het programma GroeiMee. De programmagelden 

worden ingezet bij de uitvoering van specifieke programmadoeleinden 

(GroeiMee Academie, Sturing en Monitoring, Lerende organisatie). Er is geen 

ander programmabudget in de begroting voor de doorontwikkeling van de 

organisatie. Er bestaat wel nog een opleidingsbudget. 

Begroting VVD Ondermijning Programma 2, blz. 23. Het meldpunt voor 

ondermijning/criminaliteit moet voorzien in betere kanalisering. 

Is de verwachte grotere vraag agv een centraal meldpunt naar 

opsporing- en vervolgcapaciteit (politie, OM) afgestemd met 

betrokken instanties? (een meldpunt wekt immers ook 

verwachtingen)

Op dit moment is de mogelijkheid toegevoegd op de website van de gemeente 

om criminele activiteiten te melden. Er is zijn nog geen concrete acties gepland 

op korte termijn om het meldpunt onder een breed publiek bekend te maken. 

Hiermee blijft de verwachtte grotere vraag naar opsporing- en vervolgcapaciteit 

op korte termijn uit, maar bieden wij wel de mogelijkheid tot melden. Signalen 

en meldingen worden beoordeeld bij de lokale ondermijningstafel met onze 

partners. Vanuit daar wordt beoordeeld of er actie nodig is en welke partner dit 

het beste op kan pakken of dat het vraagstuk het beste integraal opgepakt kan 

worden (afhankelijk aard, omvang en complexiteit). Hiertoe werken wij samen 

met partners als de Belastingdienst, het OM, het RIEC en de Politie.  Meer 

meldingen is niet inherent aan meer opsporing- en vervolgcapaciteit van politie 

en OM, maar onze partners zijn hiervan op de hoogte. 

Begroting VVD Leefbaarheid Programma 3, blz. 32, 33. In 2019 wordt 100.000 gereserveerd 

voor Actieplan Leefbaarheid. De benoemde aspecten zijn veelal 

extern van aard. Is een globale indicatie te geven van 

kostensoorten die verwacht worden (per jaar) vanaf 2020 die 

300.000, 250.000 en 200.000 in opvolgende jaren 

rechtvaardigen?

In 2019 maken voor we plannen voor het verbeteren van de leefbaarheid. In de 

voorbereiding hierop verrichten op dit moment een uitgebreid onderzoek naar 

de beleving van leefbaarheid. Deze informatie, samen met gegeven over geluid, 

andere vormen van overlast, maar ook over de als prettig ervaren aspecten van 

wonen en leven in Gooise Meren, vormen de basis voor het Actieplan 

Leefbaarheid. Voorafgaand aan dit plan kunnen we niet schatten inschatten 

welke kosten we mogen verwachten. Het is het streven om samen met 

inwoners te komen tot een gedeeld actieplan, waaraan dus zowel gemeenten 

als inwoners actief bijdragen. 
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Begroting VVD Urgentie Programma 4, blz. 41. Ivm de huisvesting statushouders die 

automatisch in aanmerking komen voor urgentie: wat is de 

huidige, gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in 

Gooise Meren, en wat is de trend tov voorgaande drie jaren?

Het antwoord volgt zo snel mogelijk

Begroting VVD Beheerplannen Programma 4, blz. 44. Kunt het gemelde Effect beheerplannen 

(N. 500.000) nader toelichten?

De ophoging betreft voor regulier onderhoud een bedrag van circa € 550.000.

Dit betreft met name Groen en Sportvelden. De tekorten voor Groen worden 

onder meer veroorzaakt door onderhoudsachterstanden in met name de kernen 

Muiden en Muiderberg, een hoger ambitieniveau voor de kernen en rondom 

stations (vanuit de Visie Buitenruimte) en te lage budgetten vanuit het verleden. 

De tekorten voor Sportvelden worden vooral veroorzaakt door nieuwe 

wetgeving per 1 januari 2019, waardoor er geen BTW verrekening meer kan 

plaatsvinden. Ook blijkt uit een nieuwe inventarisatie dat het te beheren areaal 

groter is dan gedacht. 

Daarnaast dienen voor het planmatig onderhoud de dotaties aan de 

voorzieningen structureel met € 0,95 mln. te worden opgehoogd. Dit betreft 

met name Wegen, Gebouwen en Zwembaden: 

• De tekorten bij Wegen zijn met name veroorzaakt omdat in de afgelopen jaren 

de wegen vooral zijn onderhouden met klein onderhoud en onvoldoende met 

structureel, groot onderhoud. Dat heeft visueel wel een goede kwaliteit 

opgeleverd, maar constructief niet.  De onderhoudsachterstanden in de kernen 

Muiden en Muiderberg financieren wij vanuit een speciale reserve die bij de fusie 

vanuit de voormalige gemeente Muiden is meegekomen.

• Het effect bij Gebouwen wordt veroorzaakt door een toename van het te 

beheren areaal, voortvloeiend uit een actuele inventarisatie van de beschikbare 

panden. 

• De tekorten bij de Zwembaden zijn gebaseerd op bestaande beheerplannen 

waarvan het onzeker is of deze nog aansluiten op de actuele status. Vandaar dat 

een second opinion wordt gevraagd. Dit kan leiden tot aanpassing van de 

onderliggende bedragen.
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Begroting VVD SSD (Samen 

Sneller Duurzaam)

Programma 5, blz. 47. Wat wordt bedoeld met het 

‘partnerschap’ en de ‘lichte vorm van governance’, het ‘platform 

duurzaamheid’ uit de tweede alinea, en het Actieplan SSD? Zijn 

dat verschillende onderwerpen of wordt hetzelfde bedoeld?

Bij de doorontwikkeling van SSD wordt onder meer gewerkt in de richting van 

een 'lichte vorm van governance', dat wil zeggen een model van samenwerking 

waarbij de bestuurlijke samenwerking niet zwaar wordt opgetuigd, maar vooral 

ondersteunend is aan het actieplan SSD (= de duurzaamheidsprojecten die 

inwoners, gemeenten, ondernemers en maatschappelijk organisaties samen 

oppakken).  Deze vorm van samenwerken wordt 'partnerschap' genoemd. Het 

platform duurzaamheid is vooral het 'uithangbord' van SSD: het laat zien wat 

SSD doet en is vooral bedoeld om meer partners te interesseren om mee te 

doen met SSD.

Begroting VVD VANG Programma 5, blz 51. Hoe verhoudt VANG zich tot de landelijke 

trend in de richting van na-scheiding?

Op dit moment is nog steeds bij de meerderheid van de Nederlandse 

gemeentes bronscheiding de norm. Het klopt inderdaad dat er een aantal 

(vooral) grote gemeentes aan het nadenken zijn om hun (vooral plastic) afval in 

nieuw te bouwen fabrieken te gaan nascheiden. Op dit moment is nog 

onduidelijk welke kant het precies opgaat ten aanzien van dit onderwerp. De 

GAD volgt deze ontwikkelingen nauwgezet.
Begroting VVD Innovatiebudget 

en budget 

GroeiMee

Programma 7, blz. 60, 66. Hoe verhoudt het Innovatiebudget 

van structureel 250.000 zich tot het budget voor 

organisatieontwikkeling in het algemeen?

Het innovatiebudget is bedoeld voor productinnovatie door externe partners die 

met vernieuwende oplossingen bijdragen aan de realisatie van doelstellingen op 

het sociaal domein. Dit budget staat los van de interne organisatieontwikkeling.

Begroting VVD Sport en 

duurzaamheid

Programma 8, blz. 70, 72. Hoe verhoudt het voor 2019 geplande 

onderzoek naar de duurzaamheid van sportaccommodaties 

(EUR 60.000) zich tot het in 2018 afgeronde (KIWA-Isa-sport) 

onderzoek naar de kwaliteit van sportaccommodaties? Zijn er 

aanknopingspunten te vinden in het rapport van 2018 voor de 

duurzaamheidsvragen?

Het in 2018 afgeronde onderzoek van KIWA-Isa-sport betreft een zogeheten 

nulmeting naar de huidige kwaliteit van de sportaccommodaties en heeft geen 

relatie met het voor 2019 aangekondigde onderzoek. 

Begroting VVD OZB Programma 9, blz. 84, 86. In het overzicht wordt voor 2018 

vanwege Coelo/CBS een gemiddeld OZB bedrag van EUR 300 

gepresenteerd. Op dezelfde blz. zien we in de uitsplitsing van 

lasten een OZB bedrag van EUR 284, 27 en op blz. 84 een bedrag 

van 277 (2018). Kunt u de verschillen verklaren?

In de tabel op blz. 84 wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde (WOZ 

waarde peildatum 1-1-2017) uit onze database van € 340.000, Coelo komt uit op 

€ 368.000. Het tarief voor 2018 is in beide gevallen 0,0816, waarmee de aanslag 

OZB op € 277 resp. € 300 wordt berekend. Het verschil in WOZ waarde is 

gelegen in het feit dat Gooise Meren voor de totale OZB opbrengst ook 

garageboxen meetelt; Coelo doet dit niet.

Het tarief op blz. 86 en 84 van € 284,27 is het tarief voor 2019 behorend bij een 

woningwaarde van € 373.000 (peildatum 1-1-2018). 
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Begroting VVD Beheerplannen De Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen. Deze 

beheerplannen vereisen een ophoging van budget van 500.000 

en 750.000 (in 2020 resp. 2021). 

a) Wat zijn in grote lijnen de belangrijkste onderdelen van die 

ophoging (top 5 of 10)?

b) Wat zijn als gevolg van de Visie Buitenruimte de structurele 

meerkosten (bijv. ophoging beeldkwaliteitsniveau, etc.)?

De ophoging betreft voor regulier onderhoud een bedrag van circa € 550.000.

Dit betreft met name Groen en Sportvelden. De tekorten voor Groen worden 

onder meer veroorzaakt door onderhoudsachterstanden in met name de kernen 

Muiden en Muiderberg, een hoger ambitieniveau voor de kernen en rondom 

stations (vanuit de Visie Buitenruimte) en te lage budgetten vanuit het verleden. 

De tekorten voor Sportvelden worden vooral veroorzaakt door nieuwe 

wetgeving per 1 januari 2019, waardoor er geen BTW verrekening meer kan 

plaatsvinden. Ook blijkt uit een nieuwe inventarisatie dat het te beheren areaal 

groter is dan gedacht. 

Daarnaast dienen voor het planmatig onderhoud de dotaties aan de 

voorzieningen structureel met € 0,95 mln. te worden opgehoogd. Dit betreft 

met name Wegen, Gebouwen en Zwembaden: 

• De tekorten bij Wegen zijn met name veroorzaakt omdat in de afgelopen jaren 

de wegen vooral zijn onderhouden met klein onderhoud en onvoldoende met 

structureel, groot onderhoud. Dat heeft visueel wel een goede kwaliteit 

opgeleverd, maar constructief niet.  De onderhoudsachterstanden in de kernen 

Muiden en Muiderberg financieren wij vanuit een speciale reserve die bij de fusie 

vanuit de voormalige gemeente Muiden is meegekomen.

• Het effect bij Gebouwen wordt veroorzaakt door een toename van het te 

beheren areaal, voortvloeiend uit een actuele inventarisatie van de beschikbare 

panden. 

• De tekorten bij de Zwembaden zijn gebaseerd op bestaande beheerplannen 

waarvan het onzeker is of deze nog aansluiten op de actuele status. Vandaar dat 

een second opinion wordt gevraagd. Dit kan leiden tot aanpassing van de 

onderliggende bedragen.

Begroting VVD HALT Bijlage Beleidsindicatoren, blz. 136. Het aantal verwijzingen naar 

HALT van jongeren tussen de 12-17 is in een gemiddelde 

gemeente van 50-100k inwoners 135. Voor gemeente Gooise 

Meren is het aantal verwijzingen slechts 35 (bij bijv. een 

bovengemiddeld alcoholgebruik). Zijn daar redenen voor aan te 

geven?

Dit betreft met name Groen en Sportvelden. De tekorten voor Groen worden 

onder meer veroorzaakt door onderhoudsachterstanden in met name de kernen 

Muiden en Muiderberg, een hoger ambitieniveau voor de kernen en rondom 

stations (vanuit de Visie Buitenruimte) en te lage budgetten vanuit het verleden. 

De tekorten voor Sportvelden worden vooral veroorzaakt door nieuwe 

wetgeving per 1 januari 2019, waardoor er geen BTW verrekening meer kan 

plaatsvinden. Ook blijkt uit een nieuwe inventarisatie dat het te beheren areaal 

groter is dan gedacht. 
Begroting VVD Bommenregeling Er is sprake van een vrijval uit de Bommenregeling van 

structurele aard. Is dit van structurele aard of incidentele aard?

De vrijval van de bommenregeling is van structurele aard.
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Begroting VVD Archief Er is eerder een ongelijkheid geconstateerd in gemeentelijke 

bijdragen tav het gezamenlijk Archief. Is in die bijdrage-

verdeling nog verandering opgetreden sindsdien? Het is uit de 

begroting niet op te maken.

Nee, er is geen verandering opgetreden. Er is hierover door de 

portefeuillehouder (G. Hendriks) wel een gesprek gevoerd met de 

portefeuillehouder van de gemeente Huizen en we zijn in afwachting van een 

reactie van het college van die gemeente.

Begroting VVD Broedplaats Op welke wijze worden de kosten gedekt voor de Broedplaats? 

Hoe komt dat eruit te zien als Globe zou verhuizen uit de 

Broedplaats naar Breeduit?

De locatie Michiel de Ruijterschool is een voormalig schoolgebouw met een 

gymzaal en buitenterrein. De Globe, de broedplaats en de kunstenaars zijn de 

drie gebruikers van de locatie. De locatie is niet meer permanent nodig voor 

onderwijshuisvesting en is nu strategisch bezit. In de toekomst zal de locatie 

ontwikkeld gaan worden naar een nieuwe bestemming. Wanneer is nog niet 

bepaald. Zolang er geen definitieve bestemming is voor de locatie is sprake van 

antikraak beheer. Daarnaast is de locatie nu in gebruik voor een tijdelijke 

onderwijsfunctie (Globe) die naar Breeduit zal gaan. Gezien de status 

strategisch bezit in combi met antikraak worden er geen huurinkomsten 

geraamd voor de locatie. Met de huidige gebruikers is sprake van een 

gebruiksovereenkomst op basis waarvan gebruikers de variabele lasten betalen.

Begroting GDP Ontwikkeling 

organisatie

In het financieel beeld CUP 2019-2022 staat opgenomen 

“Permanente doorontwikkeling organisatie”. Wat zijn de 

doelstellingen van deze ontwikkeling en welke baten/voordelen 

hangen hiermee (op termijn?) samen, bijv. in de vorm van 

efficiency of kwaliteit?

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. 

Begroing GDP Sport Er lopen al geruime tijd gesprekken met de gemeente Hilversum 

om het grondgebied waarop Gooische Hockeyclub is gevestigd 

over te dragen aan onze gemeente. Uitgangspunt is dat deze 

overdracht zal gaan plaatsvinden, nadat de gemeente Hilversum 

de omgevingsvergunning heeft gegeven voor de bouw van het 

nieuwe clubhuis. Is er in de begroting rekening gehouden met 

deze verandering? En zo ja, wat zijn hiervan de financiële 

gevolgen? 

Omdat nog niet valt aan te geven wanneer deze grondoverdracht gerealiseerd 

wordt zijn de financiële consequenties voor de gemeente Gooise meren nog niet 

aan te geven. Nadat deze grondoverdracht heeft plaatsgevonden zal er met de 

Gooise Hockeyclub gesproken gaan worden over de condities waaronder deze 

club met haar accommodatie deel kan gaan uitmaken van het nieuwe beheer en 

tarievenbeleid van de gemeente


