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1 Jaarstukken GroenLinks 5.6.2 Onderhoud 

watergangen

Er wordt gesteld dat watergangen worden geschoond voor ontwatering. Vragen: 1 Hoe verhoudt zich deze activiteit tot het bestrijden 

van de verdroging in ons gebied? 2. Hoe verhoudt dit zich tot de trits in het waterbeheer; Vasthouden, Bergen en Afvoeren? 3.  M.b.t  

het Stedelijk water, wordt dit door de gemeente onderhouden op basis van eigendomsrecht of door het Waterschap op basis van hun 

maatschappelijke taak. Dit met het oog op het onderhoud van de watergangen in de Krijgsman.

80

2 Jaarstukken GroenLinks Indicatoren Programma 6 Personen met een bijstanduitkering: In de jaarstukken over 2019 werd het cijfer 250 gerapporteerd, dit is ook terug te vinden in de 

stukken over 2020 bij kopje Realisatie 2019. Het cijfer Realisatie 2020 is 399.9. In de beantwoording op onze vraag in de PA werd 

aangegeven dat men niet wist hoe het CBS deze cijfers berekent. Echter zowel in 2019 als 2020 is de bron het CBS. Is er na te gaan of 

het CBS de methode veranderd heeft, gezien het feit dat in 2019 de CBS cijfers wel in lijn liggen met de eigen gemeentelijke cijfers, en 

in 2020 er een zeer groot verschil is?

89

3 Jaarstukken GroenLinks Indicatoren Programma 6 Idem voor Lopende reintegratietrajecten (vraag mag in combinatie met bovenstaande beantwoord). 89

4 Jaarstukken GroenLinks 7.1.1. Stevig Ouderschap We hebben 8 van de beschikbare 10 trajecten gebruikt. Er zijn 19 gezinnen geindiceerd. Was de indicering extra streng omdat het hier 

een project van het Innovatiefond betrof? Of zouden in de toekomst meer gezinnen  deze indicatie kunnen krijgen? Hoeveel gezinnen 

zijn er in 2021 geindiceerd?

94

5 Jaarstukken GroenLinks 7.1.2 Zwaardere 

specialistische 

ondersteuning ombuigen 

tot eerdere en lichtere 

ondersteuning

Het lijkt erop dat de alinea niet helemaal klopt. Is er tekst weggevallen of tekst uit een andere alinea ingeslopen? 96

6 Jaarstukken GroenLinks 7.1.2 Zwaardere 

specialistische 

ondersteuning ombuigen 

tot eerdere en lichtere 

ondersteuning

Er wordt gesproken over financiering vanuit externe bronnen. Kunt u aangeven welke dit zijn? 96

7 Jaarstukken GroenLinks Resultaat Programma 7 630 Opvang en beschermd wonen: zowel de lasten als baten zijn fors hoger dan begroot (resp 1.4 en 1.8 miljoen). Is hier een verklaring 

voor?

109

8 Jaarstukken GroenLinks Paragraaf Lokale heffingen, 

Kostendekkende heffingen 

Wat is de reden dat de toegerekende overheadkosten op de begraafrechten, marktgelden, leges totaal (ver) boven de gemiddelde 

overheadskosten liggen?

138-139

9 Perspectiefnota GroenLinks 2.2 kopje Energietransitie Heeft de gemeente een toetsingskader om aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen langs infrastructuur, grote daken, 

parkeerplaatsen e.d.?

9

10 Perspectiefnota GroenLinks Principe 1: Bussums Nieuws 

etc

Er wordt gesproken over 2 pagina's. Wij zien echter vaker meer pagina (bijv. 5 pagina's op 9 juni), vaak thematische pagina's. Is hiermee 

ook rekening gehouden en is hier eventueel ook een besparing te realiseren.

18

11 Perspectiefnota GroenLinks Principe 1: Bussums Nieuws 

etc

Als we kiezen voor structurele digitale communicatie, en de pagina's in Bussums Nieuws etc. terugbrengen, hoe bereiken we dan de 

minder digitaal-vaardige inwoners? En worden hier dan geen andere kosten voor gemaakt, bijv. extra communicatie per brief?

18

12 Perspectiefnota GroenLinks Principe 6: Begraafrechten Er is in eerdere gesprekken vaak aangegeven dat kostendekkende tarieven voor begraven leidt tot onevenredig hoge tarieven in 

verhouding tot andere (regio)gemeenten en zou leiden tot sterk verminderd gebruik en het uitwijken naar deze andere gemeenten. Is 

in dit licht kostendekkendheid niet onrealistisch

30

13 Perspectiefnota GroenLinks Principe 8: Minimabeleid 

automatiseren

Wat wordt precies bedoeld met het automatiseren? Waarin wordt de besparing gerealiseerd? 37

14 Perspectiefnota GroenLinks Principe 8: Minimabeleid 

automatiseren

Er wordt gekeken naar het verhalen van de ambtelijke kosten? Op wie worden deze verhaald? Indien dit de persoon met het mininum 

inkomen is, wordt  daarmee niet juist het effect van het minimabeleid verminderd?

37

15 Perspectiefnota GroenLinks Bijlage 2, Programma 3, 

Verbeteren overgangen 

30km zones

In de Mobiliteitsvisie is aangegeven dat de ambitie is om vrijwel alle wegen in de bebouwde kom 30km te maken. Zou dit al een deel 

van de problematiek oplossen, aangezien het aantal overgangen hiermee verminderd wordt? Zou versnelde invoering van 30km niet 

dit effect sneller bereiken?

42

16 Perspectiefnota GroenLinks Bijlage 2, Programma 5, 

Geluidsbelastingkaarten

In 2011 is hiervoor subsidie verkregen. Zijn er voor 2022 ook subsidiemogelijkheden? 43

17 Perspectiefnota GroenLinks Bijlage 3, Burgerparticipatie 

verminderen

Er wordt gesteld dat dit idee overeenkomt met de collegevoorstellen. Echter dit idee gaat niet over het budget Burgparticipatie cq Doe-

Democratie zoals weergegeven in Bijlage 1, Principe 7 (p. 32). Wij bedoelen echter niet de kosten te verminderen die binnen dit budget 

vallen, maar de participatiekosten die op de projecten geboekt, en dan specifiek deze die niet op externe partijen verhaald kan worden 

(in de praktijk dus niet-woningbouw gerelateerd, zoals Gemeentehuis Bussum). Graag ontvangen wij een overzicht van deze 

participatiekosten binnen projectbudgetten, zodat hiermee onderzocht kan worden of hier een besparing te realiseren is?

46

18 1e voortgangsverslag 2021 GroenLinks Pr 3 Compositet brugdek Er  wordt gesteld dat de levensduur van een compositietbrugdek 100 jaar of langer is. Hoeveel jaar wordt door de leverancier garantie 

gegeven? 

13

19

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Jaarstukken, Voortgangsverslag, Perspectiefnota


