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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

5 november 2019 

1680803 

De heer G.J. Hendriks, wethouder 

Reactie college op toezeggingen meningsvormende 

gemeenteraad 30 oktober 

 

 

1. Kennisnemen van 

Kennisnemen van de reactie van het college op een tweetal toezeggingen uit de 

meningsvormende raad van 30 oktober over de Programmabegroting 2020-2023. 

 

2. Inleiding 

In de meningsvormende raad van 30 oktober over de Programmabegroting 2020-2023 is door ons 

een aantal toezeggingen gedaan. Met deze mededeling reageren we op een tweetal toezeggingen, 

namelijk: 

1. Gevolgen indexatie 1,5%. 

2. Financiële consequenties moties en amendementen. 

 

3. Kernboodschap 

 

3.1 Financiële consequenties moties en amendementen 

 

Onderstaand vindt u de financiële consequenties van de moties en amendementen waar u om 

verzocht heeft. Deze cijfers veranderen niets aan de inhoudelijke afwegingen en de reactie die het 

college in de meningsvormende raad heeft gegeven. 

 

Motie / 

Amendement 

2020 2021 2022 2023 

BOA’s € - 70.000 

 

€ - 70.000 € - 70.000 € - 70.000 

Doseerlichten € 6.000 

 

€ 6.000 € 27.000 € 27.000 

Buitenruimte € 50.000 

 

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 

Dierenwelzijn € - 21.000 

 

€ - 21.000 € - 21.000 € - 17.000 

Indexatie 1,5% Bandbreedte 

tussen  € 125.000 

en € 175.000 

Bandbreedte 

tussen € 125.000 en  

€ 175.000 

Bandbreedte 

tussen € 125.000 en  

€ 175.000 

Bandbreedte 

tussen € 125.000 en  

€ 175.000 

Overige moties en 

amendementen 

PM PM PM PM 

 

3.2 Toelichting indexatie 1,5% 

Uitvoering van de motie betekent dat zowel aan de baten- als de lastenkant in de 

Programmabegroting 2020-2023 de eerder toegepaste indexatie van 2,5% wordt verlaagd naar 

1,5%, i.c. een verlaging met 1%. De indexatie op de bijdragen van Gooise Meren aan de 
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Gemeenschappelijke Regelingen Regio Gooi en Vechtstreek en de Veiligheidsregio blijft echter 

staan op 2,5%, conform hun vastgestelde begrotingen. We kunnen dit als gemeente niet 

zelfstandig terugdraaien. Het totaal aan lasten dat dan door de motie wordt beïnvloed, komt 

daarmee op ongeveer € 30 miljoen. Bij de baten is sprake van een volume van ongeveer € 15 

miljoen. De verlaging van de indexatie met 1% levert hierdoor een positief resultaat op voor de 

begroting, met een bandbreedte tussen € 125.000 en € 175.000. Over de exacte bedragen zullen we 

u in het 1e Voortgangsverslag 2020, waarin de uitvoering van deze motie wordt verwerkt, 

informeren. 

 

3.3 Financiën overige moties en amendementen 

Van de overige moties en amendementen heeft het college geen financiële consequenties kunnen 

doorrekenen. 

 

3.4 Overige toezeggingen 30 oktober  

De overige drie toezeggingen (thema-uur IHP, gelden Naarden buiten de Vesting langs raad, beleid 

en maatregelen duurzaam bouwen en duurzaam ontwikkelen) worden opgenomen in de 

motiemonitor. Daar komt het college later op terug. 

 

4. Vervolg 

Aanstaande woensdag 6 november vindt de besluitvormende raad over de Programmabegroting 

2020-2023 en de voorliggende moties en amendementen plaats.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


