
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marlene Potjer, VVD 

Datum indiening: 26 maart 2020 

Datum antwoord: 26 mei 2020 

Onderwerp: RM Financieel beeld IHP 

 

Inleiding 
Op 19 maart maakte het college via een Raadsmededeling de resultaten bekend van de ‘second opinion’ door HEVO. Daaruit 
blijkt dat de benodigde investeringen, die naar voren kwamen uit de inventarisatie van het IHP, nog ca. €17 miljoen hoger 
uitvallen (ca. 25% hoger). 
 
In de Raadsmededeling staat verder dat het financieel beeld zal worden meegenomen naar de Perspectiefnota. 
 
Vraag 1 
Wat wordt bedoeld met de woorden “meenemen naar de Perspectiefnota”? Moeten wij daaronder verstaan dat de gevolgen – 
voor zover betrekking op 2020 – worden verwerkt in het Voortgangsverslag, of wordt bedoeld dat het college met een 
voorstel komt? 
 
Allereerst excuses voor de verlate reactie, deze vragen zijn direct na indiening opgepakt echter door omstandigheden is 
de formele beantwoording over het hoofd gezien.  
 
Antwoord  
Met de woorden “meenemen naar de Perspectiefnota” wordt bedoeld dat het college met een voorstel komt. 
 
Vraag 2 
De inventarisatie van benodigde investeringen van het IHP is nu opgelopen tot een bedrag rond de €82 miljoen, terwijl met 
bouwen nog niet is begonnen. Dat staat nog los van de kosten tijdelijke huisvesting die gedomineerd worden door de 
huisvesting voor VO. Voor PO lijkt een oplossing te zijn gevonden. 
 
Is het college bereid op kortere termijn (korter dan tot aan de Perspectiefnota) het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad 
om te komen tot scenario’s voor een plan dat de totale investeringen beperkt en tegelijkertijd voorziet in tijdige verbetering 
van de faciliteiten? Zo ja, op welke wijze wil het college dat gesprek vormgeven? 
 
Antwoord 
Het college is te allen tijde bereid om een hierover een thema-uur te organiseren, alleen is een thema-uur voorafgaand aan de 
Perspectiefnota helaas niet meer mogelijk.  
 
 
 
 
 


