
Nr. P&C product Partij Onderwerp/hoofdstuk Omschrijving vraag toelichting vraag pagina Antwoord 

1 jaarstukken PvdA inleiding/onttrekking uit 

bestemmingsreserves

overschot 244.502 er is toch een overschot op de begroting van 500.000k door een ontrekking 

van 1.000.000 uit de reserve, dus per saldo een tekort? op p.4 wordt weer 

iets anders gezegd dat er alsnog 900.000 uit  de bestemmingsreserves 

moeten worden gehaald.

p3

2 jaarstukken PvdA 2.1.1 nieuwe preventieve aanpak werkt het? hoe vaak is deze maatregel opgelegd in 2020? p26

3 jaarstukken PvdA 2.1.2 Woninginbraken GM +6% hoe kan het dat woninginbraken zijn gestegen? Landelijk namelijk daling door 

lockdown

p28

4 jaarstukken PvdA 2.4.2 Van de 65 locaties zijn er als gevolg van de COVID-19 pandemie 37 niet geïnspecteerd. Van de 

112 gastouders zijn er 68 niet geïnspecteerd. Er zijn 7 overtredingen geconstateerd die allen 

opgelost zijn.

Zijn er in totaal 7 overtredingen geconstateerd? Of is er een verdeling tussen 

kinderopvang en gastouders? Wat is de trend van de cijfers t.o.v. 2019?

p34

5 jaarstukken PvdA 2 de kosten voor handhaving van 2020 t.o.v. 2019 en planning 2020 zijn bijna 

gehalveerd. Hoe komt dat?

p37

6 jaarstukken PvdA 4.3.1 verduurzaming woningvoorraad in 2021 huurwoningen corporaties gemiddeld energielabel B p58

7 jaarstukken PvdA 5 stavaza 500 bomenplan Mberg? p67

8 jaarstukken PvdA 5.1.3 vervanging damwand: heel mooi aanbod gekregen van firma van Hees wat wordt hiermee bedoeld? uit zichzelf zonder vraag van gemeente? Andere 

offertes gevraagd? Aanbesteding verricht?

p71

9 jaarstukken PvdA 5.2.2 financiele stimulans klimaatadaptatie er is nog niet begonnen met het opstellen van een subsidieverordening p75

10 jaarstukken PvdA 4.4.1 leegstand winkelpanden wat zijn de resultaten van de coach? Hoe verhoudt zich dit tov vorig jaar?

11 jaarstukken PvdA 7 Tabel, hernieuwbare elektriciteit voor GM was 2,3% in 2018, begroot voor 2020 op 1,3%. Hoe kunt u de begrote daling in het percentage hernieuwbare energie 

verklaren? Wanneer worden recente cijfers voor Gooise Meren verwacht?

p81

12 jaarstukken PvdA 7 Waar komt de stijging van de baten bij water van (27.000 begroot naar 

274.000 realisatie vandaan? Uitleg op p. 83 verklaart maar een deel.

p82

13 jaarstukken PvdA 6.2.3 Rolien intensivering vd samenwerking over schuldhulpverlening met ketenpartners 

(etc.)

p88

14 jaarstukken PvdA 6.2.3 Mis een passage de over kinderopvangtoeslag- affaire stavaza opvragen over hoeveel gedupeerden GM kent en hoe ze (al dan niet) 

zijn geholpen tot nu toe

p88

15 jaarstukken PvdA 7.2.3 inzet op kwetsbare jongeren Hoeveel is een 'aantal'? en van de hoeveel is dit? p99

16 jaarstukken PvdA 7.3.6 Ik mis taalmaatje (en waarschijnlijk ook andere initiatieven) Vragen waarom? Klopt het dat voor bepaalde doelgroepen subsudie is 

gestopt?

p102

17 jaarstukken PvdA 7.6.2 methodiek masker 19 is er gebruik van gemaakt? p105

18 jaarstukken PvdA 9 Meer toelichting/opheldering bij de beleidsindicator Taakveld 5. Merendeel geen cijfers bekend (wat is dan het nut van de indicator?), maar in 

de toelichting wordt gesproken over 50,9% niet-wekelijkse sporters. Dit komt 

niet terug in de tabel.

p120

19 jaarstukken PvdA 9.2.2 OZB van m3 naar m2 omzetten indicatie van Muiden, Muiderberg en Naarden, wat de impact voor inwoners 

is? 

p125

20 accountantsverslag PvdA fouten en onzekerheden
op diverse plekken staat "onder handen" wat houdt dat precies is?

div

21 voortgangsverslag PvdA 2 bommenregeling KNSF uitgave 447k inkomsten 447k, waarom dan toch 447k nadeel op de 

programmabegroting?

12

23 voortgangsverslag PvdA 5 rioleringswerkzaamheden Eikenlaan op verzoek van een niet tot de burgerparticipatie behorende partij is een 

second opinion over het aantal te verwijderen en of te herplanten bomen 

uitgevoerd door externe deskundigen. Wat heeft dit gekost?

17

24 perspectiefnota PvdA 2.1.1 prijstontwikkeling wederom geen rekening gehouden met meerjarige ontwikkelingen? hoe 

houdbaar is dit op termijn? aanpassing vragen naar reele indicatie?

p7 

25 perspectiefnota PvdA 2.2 omgevingswet 2.2 omgevingswet Wordt minimaal weer een half jaar opgeschoven,welke consequenties?ziet u 

afstel ipv uitstel? en bespaart dit nu geld nu dit uitgesteld wordt?
9

27 perspectiefnota PvdA 2.2 energietransitie 2.2 energietransitie gesteld wodt dat er middelen van het rijk worden verwacht. Komt die 200k 

dan weer terug?
10

28 perspectiefnota PvdA 2.3 saldo balans. Vol mitsen en maren. Alleen sluitend door vrijvallen reserve VO scholen van 11 

miljoen.

hoe zeker is het dat de 2 VO samengaan? En dat we dan die 11 miljoen niet 

nodig hebben? En eat als dit niet gebeurt?

11

perspectiefnota PvdA Principe1 reclamebelasting Hoe is het in Muiden en Mberg geregeld? 22

perspectiefnota PvdA 2.3.1.2. taken beter uit 

besteden

en verdere bezuinigen er wordt voorgesteld taken meer uit te besteden. Hoe verhoudt zich dit tot 

het naar binnenhalen van het personen vervoer en het sportbeleid? en zit 

daar dan automatisch weer een korting aanvast en waarom en is dit nog wel 

te dragen en kan de gemeente dan nog dezelfde kwaliteit verwachten is dit 

onderzocht bij de verbonden partijen en houden wij weer een 

onbetrouwbaar beleid aan van verbonden partijen en verbonden partijen, 

waardoor de regio en de MRA er altijd geld bijkrijgt en niet worden gekort en 

het GNR weer een korting over zich heen krijgt? En hoe verhoudt zich dit tot 

het beleid van de gemeente naar het Rijk toe, waarbij zij stelt dat het 

overhevelen van taken niet met een korting gepaard kan gaan?

11 en 12

perspectiefnota PvdA 2.3.1.1 heroverwegen 

ambities

heroverwegen ambities voorstel is te kijken om minder frequent informatie te delen met inwoners. 

De informatievoorzieing van de gemeente is nu al erbarmeljk. Hoe denkt u dit 

te realiseren?

11

perspectiefnota PvdA Geluidsbelastingkaarten In het verleden kreeg GM subsidie van wie? En kunnen we dat niet weer aanvragen? 43
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perspectiefnota PvdA kennis en dialoog 

organiseren

subsidiebudget omhoog voor evt. nieuwe partners Enige sector die niet onder subsidieplafond gaat vallen? Hoe is dit te 

verklaren en te rijmen met andere subsidienten?

45

perpectiefnota PvdA Principe7 schuldhulp waar ligt de onderschrijding aan? kan het ook aan gemeente liggen door 

gebrekkinge uitvoering? Zijn er niet genoeg schrijnende gevallen om te zien 

dat er geld/inzet nodig is? 

32

perspectiefnota PvdA Principe7 leefbaarheid wordt de onderschrijding niet veroorzaakt door Corona en nu dus prematuur 

om af te schalen?

33

perspectiefnota PvdA Principe6 Vastgoed kostprijsdekkend Over welke panden gaat dit? aangezien het niet geldt voor instellingen waar 

wij subsidie aan verlenen

30

37


