
 

 
 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Zienswijze programmabegroting 2019 en 
begrotingswijzigingen 2018 Regio G&V (773101) 

Datum 30 mei 2018 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Bellaart 
(D66): Bruins 
(CDA): Bartelet 
(PvdA): Wiss 
(GL): Vos 
(HvBNM):  De Rooy 
(50PLUS): Ekker 
(GDP):  Wyers 
(CU): Kamphuis 

Meesprekers Igor Meuwese (regio G&V) 
Sabien von dem Borne (regio G&V) 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Vreeke 

Voorzitter Kwekkeboom 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken kort toe. De burgemeester geeft een korte toelichting op het 
voorstel. 
PvdA vraagt over de fusie met Flevoland en wat het verlies van Weesp 
voor de regio betekent. Ook wordt gevraagd naar verhoging van de 
afvalstoffenheffing. De casuïstiek zou met 20 procent groeien, waarop is 
dat gebaseerd. En gevraagd wordt naar de pilot social return. 
CDA vraagt naar de beperking van de verklaring van de accountant. En 
naar het bestemmingsresultaat. 
GL vraagt naar de social return. 
GDP vraagt ook naar de huishoudelijke hulp toelage, waarom is er zo 
weinig gebruik van gemaakt? Wat is een gecoördineerde besteding? 
Ook vraagt hij naar de wachtlijsten in de schuldhulpverlening. 
D66 vraagt naar de jaarstukken en naar de ad-interim-directeur. Bij de 
begroting vraagt hij naar de extra kosten voor Gooise Meren. En naar de 
hogere bijdrage voor de afvalstoffenheffing. Afval gaat naar het 
buitenland, wordt er hierbij ook rekening gehouden met duurzaamheid? 
Waarom een hogere bijdrage als er een grote reserve is. En naar de 
kosten van contractbeheer. 
VVD vraagt naar het scheiden van afval. Weesp vertrekt uit de regio, dat 
zien we niet terug in de meerjarenbegroting. Hoe denken andere 
gemeenten over het inzetten van de reserves? 
 
De burgemeester gaat in op de vragen. 
Dhr. Meuwese vult aan op de fusie van de gemeenten in de regio. 
50plus vraagt ook naar de relatie met de veiligheidsregio.  
De burgemeester gaat verder met beantwoording van de vragen. 
Dhr. Meuwese vult aan over de jeugdhulpverlening. 
De burgemeester gaat verder met de beantwoording. 
Dhr. Meuwese gaat verder op nog openstaande vragen. 



 

Von dem Borne gaat in op de financiën. 
CU vraagt naar plannen die men graag zou willen doen waar geen 
budget voor is. 
Dhr Meuwese gaat op de vraag in. De burgemeester vult het aan. 
CDA vraagt verder over het weerstandsvermogen en de eventuele 
risico’s. 
De burgemeester gaat op de vraag in. Von dem Borne vult dit aan.  

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Besluitvormende raad. 

 

 


