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Begroting VVD Sportvisie Wat is de stand van zaken ten aanzien van de in de, 

bij de Beweeg- en sportvisie, toegevoegde 

oplegger opgenomen thema’s?

2.1 De inzet van de buurtsportcoaches

T.a.v de inzet van de buurtsportcoaches in 2017: Gymnastiek en turnvereniging Keizer Otto 

en Sportfondsen hebben medio 2018 een jaarverslag ingediend over 2017. Dit is enkele 

maanden later dan de reguliere indientermijn (mei/juni). Dit komt doordat de ene partij het 

dossier al afgesloten had en zich niet bewust was dat er nog een (afsluitend) jaarverslag 

moest worden ingediend en de andere partij (Sportfondsen) zoekende was aangezien het 

voor hen de eerste keer was dat zij een jaarverslag moesten indienen. Zij hebben meer tijd 

nodig gehad om samen met hun accountant een juiste weergave op papier te krijgen t.a.v. 

de inzet van de buurtsportcoaches en de financiële vertaling hiervan. Inmiddels zijn beide 

verslagen ingediend en beoordeeld. Het college heeft 4 september j.l. de jaarverslagen 

besproken en de subsidies definitief vastgesteld. 

2.2 Onderzoek naar de exploitatie- en beheervorm voor de sportaccommodaties & 2.3 

Uitwerking tarievenbeleid sportaccommodaties

Gedurende het onderzoek naar nieuw tarievenbeleid bleek een koppeling met het 

onderzoek naar de beheervorm dermate van belang dat de onderzoeken in elkaar 

geschoven zijn. Het onderzoek heeft daardoor een nieuwe omschrijving gekregen en is 

daarna voortgezet. Inmiddels is het onderzoek in volle gang, zijn alle meerjaren 

onderhoudsplannen betreffende de sportaccommodaties ontvangen. Deze hadden een 

actualisatie nodig om met juiste cijfers te kunnen rekenen. Afgelopen 25 september is er 

een bijeenkomst geweest met de betrokken sportverenigingen (buitensport 

accommodaties) om de richtlijnen en voorgestelde beleidskeuzes met de verenigingen in 

een vroeg stadium te kunnen bespreken. N.a.v. de uitkomsten van deze bijeenkomst 

worden de berekeningen aangevuld en binnen nu en enkele weken wordt 1 op 1 met 

sportverenigingen gesproken over de cijfers. Het doel van deze bijeenkomsten is de cijfers 

nogmaals te checken maar nu met de sportverenigingen en de rekensystematiek uit te 

leggen. We verwachten kort daarna een adviesrapportage te mogen ontvangen van het 

onderzoeksbureau en de resultaten van het onderzoek in besluitvormingsprocedure te 

brengen richting college en raad (het streven is dit jaar nog te starten met de 

besluitvormingsprocedure).
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Begroting VVD Schoolzwemmen Stand van zaken In de Zandzee zwemmen dit schooljaar 5 groepen, afkomstig van 2 scholen. In de Lunet 

zwemmen dit jaar 13 groepen, afkomstig van 4 scholen. We zijn erg blij met het aantal 

groepen dat in de Lunet zwemt. Het aantal aanmeldingen in Bussum is echter achter 

gebleven op onze verwachting/hetgeen we gehoopt hadden. Er is daardoor nog best veel 

badwater in de Zandzee beschikbaar. Scholen kunnen zich nog steeds aanmelden! 

Inmiddels heeft de gemeente besloten dat ook andere initiatieven, die passen binnen de 

ambities van de Beweeg- en Sportvisie, gebruik kunnen maken van het badwater in de 

Zandzee. Zo zijn we akkoord gegaan met het verzoek van de Godelinde school om groepen 

4 en 5 te laten blijven zwemmen zoals in de oude structuur.

Begroting 50PLUS Zelfbeheer We dagen bewoners uit om het beheerniveau ‘op 

te plussen’ door zelfbeheer. Wat wordt verstaan 

onder zelfbeheer?

Zelfbeheer houdt in dat inwoners ook zelf actief zijn bij het beheer.

Begroting GroenLin

ks

Klimaatveranderin

g en beplating

Bij beplantingskeuzes wordt gekeken naar de 

waarde voor vogels etc. Wordt er ook rekening 

gehouden met klimaatsveranderingen?

Jazeker. Het klimaat verandert dus wij houden ook rekening met de veranderen 

groeiomstandigheden.

Begroting GroenLin

ks

Snelfietspaden Snelfietspaden/ doorfietspaden: wat zijn dat? 

Definitie?

Dat zijn duidelijk herkenbare fietsroutes die uitgevoerd kunnen zijn als fietspad of als 

fietsstraat. Er zijn voorkeuren afgesproken over de vormgeving van een dergelijke route in 

de zin van comfort (verhardingssoort), voorrangssituatie (fietsroute in de voorrang zetten), 

breedte van de weg. Deze routes moeten de dragers worden een fietsroutenetwerk.

Begroting GroenLin

ks

Belemmeringen 

spoor

Belemmeringen wegnemen “spoorse 

doorsnijding”: wat is die belemmering precies?

Het gaat vooral over de barrière werking van de spoorlijn en de harde scheiding tussen west 

en oost Bussum/Naarden die de spoorlijn veroorzaakt. Oponthoud voor een gesloten 

spoorwegovergang zorgt bovendien voor hinder, geluidoverlast en verminderde 

luchtkwaliteit. Zo wordt ook de verbetering van de leefbaarheid ‘geremd’ door het spoor.

Begroting VVD Parkeren Parkeren voor doelgroepen: wie zijn dat? Dat kunnen bijvoorbeeld artsen zijn of verpleegkundigen die voortdurend overal moeten 

kunnen zijn, en parkeren.
Begroting VVD Parkeren Waarom wordt het parkeren pas in het vierde 

kwartaal van 2018 geëvalueerd en komen de 

resultaten pas bekend in 2019? Waarom zo lang 

gewacht?

Er wordt niet gewacht, parkeeronderzoek gemeente breed heeft al plaatsgevonden, 

adviesbureau is al gestart met participatierondes, in 2019 wordt ter afsluiting van de 

evaluatie een beleidsstuk gepresenteerd.

CUP HvBNM Verdiept spoor Wat wordt bedoeld met verdiept spoor Alle mogelijke vormen van transport, daar waar wij spreken over barrière werking van het 

spoor, wordt de trein middels een verdiepte ligging bedoeld.
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Begroting GroenLin

ks

BOA's Wat zijn de bevoegdheden van de BOA’s? Binnen de gemeente Gooise Meren hebben wij BOA's Domein 1 - Openbare Ruimte en 

BOA’s  Domein 2 - Milieu, Welzijn en Infrastructuur. 

Elk domein bevat een opsomming van wetten en wetsartikelen. Elke BOA in het betreffende 

domein kan voor één of meer van genoemde wetten en wetsartikelen 

opsporingsbevoegdheid hebben.

Begroting GroenLin

ks & VVD

Handhaving Begroting handhaving heeft een terugloop van 1,5 

naar 0.6.

Het verschil ontstaat doordat de kosten voor de bommenregeling tbv de bouw bij de 

Krijgsman stoppen. De bommenregeling is voor 2019 niet meer nodig. De subsidie van het 

ministerie is geboekt op programma 9.
Begroting GroenLin

ks

Bekeuringen Waar gaan de opbrengsten van de bekeuringen 

naar toe?

De opbrengsten van de bekeuringen (Mulder feiten) gaan naar de Staat.

De opbrengsten van de bekeuringen van parkeren gaan naar de gemeente.

Begroting VVD Handhaving Wat wordt er gedaan aan handhaving 

verkeersveiligheid?

De politie is verantwoordelijk voor de  handhaving bij snelheid. BOA hebben daar geen 

bevoegdheden voor. BOA’s kunnen wel worden ingezet bij handhaving parkeren. 

Verkeersveiligheid is een onderwerp welke terug komt in het integraal Veiligheidsplan 2019-

2022. 

Er wordt in 2019 een gezamenlijke avond georganiseerd met de gemeente, Veilig Verkeer 

Nederland en bewoners om meer handvatten te geven voor bewustwording 

verkeersveiligheid.
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Begroting VVD Handel alcohol en 

drugs

Wat wordt er gedaan aan bestrijding van handel in 

drugs en alcohol?

De gemeente is de belangrijkste uitvoerder van de Drank en Horecawet. De gemeente is ten 

aanzien van juridische, toezicht en handhavings- als educatieve aspecten regisseur van het 

alcoholbeleid.

De raad heeft op 22 november 2017 het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Jeugd Gooi 

en vechtstreek 2017-2020 vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van die avond. Het  

Preventie- en Handhavingsplan is gebaseerd op een integrale aanpak inzake alcoholgebruik 

door jongeren. Hiermee wordt de verbinding tussen preventie en handhaving gelegd en 

wordt het in de regio Gooi en Vechtstreek gedragen uitgangspunt bevestigd dat alleen een 

combinatie van alcoholpreventie en handhaving een effectieve aanpak realiseert.

De komende jaren wordt extra ingezet op de toezicht en handhaving van de leeftijdsgrens 

en dronkenschap in de openbare ruimte.

De Boa's (domein 1) zullen in samenwerking met de politie hierop kunnen worden ingezet. 

Jongeren kunnen dus worden beboet, door BOA of politie, indien ze in het bezit zijn van 

alcohol. Tussen de politie en GGD worden afspraken gemaakt in het kader van een natraject 

bij constateringen.

Begroting D66 JOP Zijn de kosten van de JOP opgenomen in de 

begroting?

Het antwoord volgt zo snel mogelijk

HvBNM Salarisstijging Hoe komt het dat er meer salariskosten aan 

overhead worden doorberekend?

Door 2,5% salarisstijging en er wordt procentueel meer verdeeld richting overhead i.p.v. 

andere producten.
Begroting 50PLUS Areaaluitbreiding Waarom valt de areaaluitbreiding nu vrij? Op basis van de verwachte extra kosten voor de gemeente (zoals personeel, groen, wegen) 

door woningbouw op o.a. De Krijgsman is een bedrag geraamd, te dekken uit te verwachten 

hogere uitkering uit het Gemeentefonds. De extra kosten zijn er in 2018 nog niet geweest of 

konden binnen bestaande budgetten worden opgevangen, omdat de wijk nog in 

ontwikkeling is. Zodra duidelijk is wat de extra kosten worden, zullen deze in de reguliere 

begrotingsbudgetten worden meegenomen. 
Begroting 50PLUS Doorberekening 

personeel

Vindt er doorberekening van personeel plaats als 

zij minder uren aan investeringen besteden?

Ja, dan gaan hun uren mee in de begrote procentuele verdeling over de andere producten / 

programma’s.
Begroting D66 Formatie Hoeveel stijgt de formatie in 2019 t.o.v. 2018? Per saldo met 3,5 fte.

Begroting HvBNM Kustvisie Muiderberg natuur 2000 gebied is hele kustgebied Kaartje wordt bijgevoegd
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Begroting GroenLin

ks

Esco Waarom worden pas gerenoveerde panden 

meegenomen in de Esco (JLC, gemeentehuis)?

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. De gemeente 

heeft hierbij een voorbeeldfunctie. 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 HvBNM Ruimtelijke 

kwaliteit

Wat is de relatie tussen de bouwopgave van 3000 

sociale huurwoningen en de Rumtelijke Kwaliteit?

De plannen zijn bekend; Ruimtelijke kwaliteit wordt binnen de plannen bewaakt.

Begroting GroenLin

ks

Bestemmingsplann

en

Hoe brengen we bestemmingsplannen in de 

omgevingsvisie en omgevingskwaliteit?

De omgevingskwaliteit wordt opgehaald uit de wijken, we starten nu met een proeftuin in 

de wijk Oosterengh. Dit proces gaan we daarna herhalen in de andere wijken. Het resultaat 

van deze participatie wordt verwerkt in de omgevingsvisie. 
Begroting GroenLin

ks

Givaudain Wat is de stavaza vergunning Givaudain De concept aanvraag is ingediend.  De omgevingsdienst Noordzee kanaal gebied beoordeelt 

deze op dit moment. Zij heeft geconstateerd dat het onderdeel geluid  nader dient te 

worden onderbouwd. Verwachting is definitieve aanvraag in ca 3 maanden tijd..

Begroting HvBNM Bensdorp Is er al een culturele instelling? Nee, want er loopt een procedure. Er is door de ontwikkelaar vergunning aangevraagd voor 

verruiming kantoorfuncties. Daar zijn inwoners tegenin gegaan. Na 4 december meer 

bekend.
Begroting HvBNM Culturele vorming Wat houdt culturele vorming in. Wat is de bijdrage 

aan maatschappelijke vorming?

Culturele vorming betreft het in aanraking brengen van jeugdigen met kunst, cultuur en 

erfgoed. Dit doen we in regionaal verband door middel van het programma cultuureducatie. 

In de gemeentelijke beleidsnota Kunst en Cultuur krijgt culturele vorming ook een plek. 

Culturele vorming is een onderdeel van maatschappelijk vorming. In culturele uitingen 

worden maatschappelijk thema's geraakt en aldus toegankelijk gemaakt voor reflectie en 

bezinning. 
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Begroting HvBNM Huisvestingsverord

ening

Huisvestingsverordening Sociaal wordt in 2019 

opgesteld; is dat ook voor statushouders?

Het voornemen is om in de herijkte huisvestingsverordening de regeling om statushouders 

'direct te bemiddelen' (=woningtoewijzing waarbij de woningzoekende een woning heeft 

toegewezen gekregen zonder dat deze in WoningNet is geadverteerd) te handhaven om zo 

te kunnen blijven voldoen aan taakstelling zoals door het Rijk aan gemeenten wordt 

opgelegd. 
Begroting HvBNM Onderwijshuisvesti

ng

Scholen en sociaal onderwijs; wat gebeurt er met 

Breeduit en is het mogelijk Globe te verplaatsen?

Er is overleg over verschuiving Elan naar Huizen en dan H3 (hoogbegaafden) onderwijs naar 

Breeduit

Begroting VVD P2 Blijft P2 net zo groot? En klopt het dat P1 

gehalveerd wordt? Klopt niet met bezetting. Is er 

rekening gehouden met grotere toeristenstroom? 

En er lijken ook heel veel mensen de nieuwe P&R 

bij de A1 te gebruiken.

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. Daarnaast is de 

nieuwe P&R aan de snelweg aangelegd en hier wordt inderdaad goed gebruik van gemaakt. 

Afgelopen voorjaar werden metingen gedaan naar parkeerdruk. P1 bleek vooral druk te zijn 

op zaterdagmiddag. Momenteel onderzoeken we wat het aantal dan moet zijn voor de 

toekomst in de context van projecten en het toekomstig mobiliteitsplan. De 

toeristenstroom wordt hierin meegenomen. 

Begroting VVD Illegaal fietspad Waarom geen fietspad langs Hoogerlust? Er mag geen officieel fietspad vanaf Hoogerlust via het aquaduct naar Muiden lopen 

aangezien daar langs de Vecht de natuurzone loopt (de Waterlandtak). De natuurroute is zo 

dat de dieren de Vecht oversteken en doorgaan. Een utilitair fietspad met verlichting stoort 

dit gegeven. Het officiële fietspad loopt aan de andere zijde van de Weesperweg. 

Begroting VVD Investeringen Investeringen € 0,1 mln.? (blz. 43) Wat wordt 

hiermee bedoeld?

In begroting wordt voor bepaalde investeringen direct kredietvotering voorgesteld. Voor 

andere investeringen volgt in de loop van 2019 een raadsvoorstel.
Begroting GroenLin

ks

Gooimeer Zuid Gooimeer Zuid 2 ton duurzaamheid; waarom 

investeert de gemeente om bedrijven te 

verduurzamen?

Bedrijven moeten in 2019 een duurzaamheidslabel hebben. Er is onvoldoende notie van wet- 

en regelgeving bij onze bedrijven. Dus wij gaan kijken hoe we de bedrijven kunnen helpen; 

positief stimuleren en wegblijven uit de handhaving. 
Begroting GroenLin

ks

Gooimeer Zuid Waarom alleen Gooimeer Zuid? Komt dat terug bij 

andere bedrijven?

Het betreft een unieke pilot vanuit de omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek.

Begroting groenLink

s

Aanjaaggelden Financieel staat dee bij programma 5. Er wordt 

verwezen naar budgetneutraal programma 9. Snap 

ik niet.

De lasten behoren bij Programma 5, maar de dekking van deze zogenaamde incidentele 

aanjaaggelden geschied vanuit de Algemene Reserve. Deze baat staat in Programma 9.

Begroting VVD Vlietlaan Herinrichting Vlietlaan etra strook. Nu VO = belsuit 

college. Is daar ook nog ene raadsbesluit?

De raad heeft  het Kaderplan Centrum Bussum vastgesteld. We komen bij u terug met de 

aanvraag van het krediet en wanneer we afwijken van de vastgestelde kaders. 

Begroting VVD BOR gronden Wordt de raad betrokken bij het stedelijk plan? De kaders zijn door de raad gesteld. Als daaraan wordt getornd dan komen we terug bij de 

raad.



P&C 

product

Partij Onderwerp Omschrijving vraag Antwoord 

Gemeenteraad Gooise Meren 

beantwoorde technische vragen markt over de Planning en Control producten PB19  / VV2018-2

Begroting VVD Geluid (BOR 

gronden?)

Is er nieuwe wetgeving van toepassing? Nee die is er niet op dit moment. De vigerende wetgeving zal altijd het uitgangspunt voor de 

gemeentelijke toets zijn. Dus mocht er in de loop van het project nieuwe wetgeving komen 

dan vormt dat het uitgangspunt.
Begroting D66 Vastgoed Afstoten van Vastgoed is een 'waarborg' voor 

behoud vastgoed?

Niet klakkeloos aan de hoogste bieder, maar kijken naar kwaliteit afstoot. Extra toets op de 

partij, financiën en kennis. Eventueel eerst monumentenstatus.
Begroting D66 Beheer 

gemeentelijke 

gebouwen

Vooral in 2017 hoog, nu lager; hoe komt dat (baten 

en lasten staatje)

In 2017 is het Gewestkantoor verkocht. De boekwaarde van het pand is als last opgevoerd en 

de verkoopopbrengst als baat, vandaar dat beide bedragen in 2017 fors hoger liggen dan in 

2018 e.v.
Begroting D66 Beheer 

gemeentelijke 

gebouwen

Wat zijn de baten bij gemeentelijke gebouwen? Dit betreft huurinkomsten.

CUP HvBNM Culturele vorming Kunst & Cultuur is belangrijk voor het welzijn van 

inwoners en levert een bijdrage aan 

maatschappelijke vorming. Wat wordt hiermee 

bedoeld? P117

Hiermee bedoelen we dat kunst en cultuur ons leven verrijken. We genieten van muziek, 

toneel, literatuur etc. We worden geraakt door film, theater. Door kinderen in aanraking te 

brengen met kunst en cultuur - ook door het zelf muziek te maken, te tekenen -  leren we 

kinderen uitingen van cultuur te begrijpen en te waarderen. Kunst en cultuur is ook een 

reactie op maatschappelijke ontwikkelingen en  draagt daarbij bij aan maatschappelijke 

vorming, bijvoorbeeld doordat ontwikkelingen voelbaar worden gemaakt.  

CUP HvBNM Ontwikkeling van 

de regio vs cultuur 

van de gemeente

Komt er een eigen visie  die vastgesteld wordt door 

de raad?

Ja visie door de raad vaststellen

CUP HvBNM Cultuureducatie 

met Kwaliteit

CMK verloopt niet helemaal goed. De uitvoerende 

instelling is onvoldoende bekend met de 

betreffende instanties. 

Gegevens regionaal medewerker doorgegeven: Marlies v.d. Linden

CUP Groen 

Links

Monumenten Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst. Hoe 

gebeurt dat? 

Nu besluitvorming om gemeentelijke monumentenlijst  Bussum uit breiden. Daarna komt 

Muiden. De inventarisatie daarvan is er al.
CUP Groen 

Links

Monumenten Wordt er samengewerkt met 

Cuypersgenootschap? Nu brandjes blussen 

waarom niet aan voorkant oplossen?

Ja, wordt mee samengewerkt. Zij hebben lijst opgegeven. Compleet zal je nooit zijn. Blijft in 

beweging

Begroting HvBNM Anti-drugsbeleid Ik mis binnen de GGD anti-drugsbeleid. Klopt, dat is geen speerpunt.

Begroting Groen 

Links

Dierenwelzijn Tip: Den Helder heeft heel goed 

dierenwelzijnsbeleid (Aafke Langendijk)

x
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Begroting D66 Jeugdhulp Er is een tekort aan plekken jeugdhulp. Hoe redden 

jullie dat?

In deze mondelinge beantwoording is gesproken over tekort  aan bepaalde specifieke 

jeugdhulpplekken, zoals  crisisplaatsen. Om de beschikbare plaatsen inzichtelijk te krijgen is 

er zojuist een applicatie in het DLP gekomen. Deze app werkt regionaal. De consulent kan in 

deze app aangeven welke plek wij voor een kind nodig hebben,  de aanbieders kunnen direct 

aangeven welke plekken beschikbaar zijn. Dit geeft overzicht en versnelt het proces enorm, 

hiervoor werd er met de aanbieders gebeld, hetgeen arbeidsintensief is.

CUP HvBNM Lokaal overleg 

veiligheid

CUP blz. 15, B1 Weten wat er speelt Doe-

democratie -Lokaal overleg Waarom geen 

inwoners betrekken?

Dit lokaal overleg Veiligheid is casuïstisch ingestoken en is afstemming tussen professionals.

CUP HvBNM Stadsraden Wat is het democratisch gehalte van de raden? In het convenant dat met alle platforms is gesloten is vastgelegd dat de raden zich 

inspannen om de gezamenlijke belangen van zoveel mogelijk inwoners te 

vertegenwoordigen en er naar streven een afspiegeling te zijn van de inwoners
Begroting D66 Inwonerspanel Hoe representatief is dit? Het panel is representatief over alle kernen. Geografisch is er een goede spreiding, alleen 

jongeren zijn ondervertegenwoordigd. 
Begroting D66 Projectleider 

initiatieven

Is de projectleider initiatieven ook een van de extra 

3 senior fte's die genoemd worden in programma 

1?

Nee

Begroting D66 Websites Oude websites toegankelijk maken Wat moet ik 

mij er bij voorstellen?

Oude website wel toegankelijk, maar geen getekende besluiten. Dit gaat nu altijd via de 

griffie.
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Begroting HvBNM Paspoorten Is er een besparing van het aantal fte's op basis van 

vermindering uitgifte paspoorten en 

identiteitskaarten?

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf 

naar tien jaar. In 2018 gaan gemeenten de eerste effecten merken van de langere 

geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 

2018 een reisdocument hebben aangevraagd, hoeven dit nu immers pas vanaf 2024 

opnieuw te doen. Hierdoor krijgen gemeenten in de tussentijd te maken met een 

'reisdocumentendip', oftewel een forse afname van het aantal aanvragen. De gevolgen voor 

2019 e.v. zijn in de begroting 2019 meegenomen. Omdat dit ook consequenties heeft voor 

de personele bezetting, wordt thans een nieuw afdelingsplan opgesteld. De personele 

consequenties zullen eerst volgend jaar duidelijk zijn. Vooruitlopend hierop het volgende: 

Het aantal uitzendkrachten neemt sterk af. Het overtollig personeel wordt ingezet op extra 

taken in de backoffice die ontstaan door de (invoering van) digitale dienstverlening. Ook 

wordt personeel ingezet op achterstanden welke er zijn bij de digitalisering van het archief. 

Meer in het algemeen komt de focus meer op kwaliteit en extra ondersteuning voor 

specifieke doelgroepen. Die is ook ingegeven door extra opgaven die vanuit de overheid aan 

de gemeente worden gesteld. Tot slot verplaatst het overblijvende 'reisdocumenten' werk 

zich naar het KCC. 

Begroting HvBNM Bestuursondersteu

ning

Wat is de verklaring van de lagere lasten op 

Bestuursondersteuning?

De secretariele ondersteuning was een centrale poule van medewerkers. Besloten is de 

ondersteuning over de afdelingen te verdelen. 
Begroting HvBNM Burgerzaken Wat is de verklaring van de lagere lasten op 

Burgerzaken?

Als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten is er een 

afname van het aantal aanvragen, waardoor er minder wordt betaald aan de Rijksdienst 

voor Identiteitsgegevens.
Begroting HvBNM Verdiept spoor Heeft college besloten voor verdiept spoor? Is een verantwoording van Prorail. In een gezamenlijk beleid tussen gemeente en Prorail is 

gekozen voor verdiept spoor.
Begroting HvBNM Operatie 

Steenbreek 

Geldt dit ook voor gemeentelijke gronden? Ja, dit geldt ook voor gemeentelijke gronden. Binnen grotere rioleringsprojecten worden 

klimaatadaptieve maatregelen meegenomen en heeft vergroening de aandacht. De 

rioleringsprojecten zijn tevens aanleiding om de campagne Operatie steenbreek in te zetten 

en ook de bewoners in te stimuleren klimaatadaptieve maatregelen in hun eigen tuinen te 

nemen. De wijken die daar in eerste instantie voor in aanmerking komen volgen uit de 

analyse van de opgestelde klimaatkaarten vanuit de hittestresstest

Begroting HvBNM Japanse 

Duizendknoop

Waarom is er in de begroting voor 2019 geen 

bedrag opgenomen voor de bestrijding  van de 

japanse duizendknoop 

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.
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Begroting HvBNM Huisvesting werven Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met 

betrekking tot de huisvesting werven?

Dat is nog in een voorbereidende fase, waarbij we ook kijken naar mogelijke locaties. De 

bestemming van de achterlaatlocaties zijn geen onderdeel van dit traject
Begroting HvBNM Fietsparkeren Wordt er bij fietsparkeren ook rekening gehouden 

met bakfietsen?

Ja, daar wordt rekening mee gehouden.


