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1 Perspectiefnota Groep VN Openbare ruimte, verkeer 

en parkeren

Op dit moment worden de smileys ingezet op de 30 km zones. 

Worden deze smileys nu gehuurd of zijn die eigendm van de gemeente?

Gaat de voorkeur van het college hierin uit naar kwaliteit van plaatsing, vaak veranderen van locatie of de kwantiteit, het 

plaatsen op zoveel mogelijk locaties? En waarom?

42

2 Jaarstukken Groep VN Veiligheid Drugshandel Bussum Zuid, straatsjablonen om jongeren aan te zetten  na te denken over  gevaren van drugshandel. 

Hoeveel en waar zijn deze sjablonen geplaatst?

Er zijn inmiddels 19 jongeren geinterviewd.

Welke jongeren zijn hierover bevraagd? Ik bedoel mogelijke doelgroep jongeren of bepaalde leeftijdscategorie?

Op welke manier zijn de jongeren bevraagd? Digitaal of persoonlijk? Was de bevraging anoniem? 

Is er al bekend of de kosten opwegen tegen de baten?
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3 Jaarstukken Groep VN Veiligheid In het kader van de overlast jeugd is er een privaat beveiligingsbureau ingehuurd.      -Waarom was dit niet op andere wijze 

te bereiken?

Heeft de investering van een privaat beveiligingsbedrijf duurzaam rendement opgeleverd?
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4. Jaarstukken Groep VN Zorg en Welzijn Onderwijs 

en Jeugd
Het is mooi dat we ons als gemeente richten op alle doelgroepen. De vergrijzing binnen Gooise Meren is groot. Toch wordt 

er opvallend weinig gesproken over senioren in dit hoofdstuk. Wat is hier de reden van?

92

5 Jaarstukken Groep VN Veiligheid Tot op heden hebben de bodycams hun preventieve waarde bewezen. Is hier concreet bewijs voor of is dit op basis van gevoel van de 

BOA's

Daadwerkelijke beelden kunnen zowel in strafrechtelijke als in klachtafhandeling gebruikt worden. Het werkend dragen kan dus een 

grote meerwaarde hebben.

Is men zich hiervan bewust?

Zijn er abonnementskosten verbonden aan het werkend dragen van de bodycams?

Wat is de reden om dit niet toe te passen naast het preventieve gebruik ervan?.
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Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Jaarstukken, Voortgangsverslag, Perspectiefnota


