
Nr. P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag Pagina Antwoord 

RV Jaarstukken VVD 4.1 Alg reserve GREX Vallen juridische kosten ook onder de GREX? 4

Jaarstukken VVD Hoofdlijnen Lichtste toezichtregime van de provincie. 

Hoe was dat in de drie jaren voorafgaand aan 2020?

9

VVD Inwoners en Bestuur Er is in 2020 vooral gewerkt aan het proces rond inwonersinitiatieven. 

Waar moeten wij daarbij aan denken, en is die verbeterslag nu afgerond en zijn wij nu voorlopig gereed voor toepassing?

14

VVD Inwoners en Bestuur We praten al enige jaren over de wijkagenda. 

Is het de ambitie van het college om voor iedere wijk een wijkagenda te hebben, of laten wij de behoefte aan een wijkagenda aan de 

wijk (obv input wijkwethouder, schouwen, etc.)?

(ter info: van ons hoeft er niet per se een wijkagenda van iedere wijk; een wijk kan ook vrij tevreden zijn)

15

VVD Inwoners en Bestuur Kunt u een toelichting geven op de soepeler spelregels bij de initiatieventafel tot € 1000. 

Hoe verloopt de besluitvorming en hoe ziet de interne governance en verantwoording in elkaar?

Hoeveel is er in totaal mee gemoeid onder en boven deze grens?

16

VVD Inwoners en Bestuur Er is sprake van uitstel op aanpak RtC en RtB. 

Wat heeft het kernteam Right to challenge opgeleverd als het gaat om spelregels?

16

VVD Inwoners en Bestuur Is er agv ontwikkeling digitale dienstverlening ook versoberd op de fysieke? 19

VVD Inwoners en Bestuur Wat is de reden van de vertraagde fusie van de archiefdiensten, wat zijn de grootste knelpunten? 20

VVD Inwoners en Bestuur Gaat de verbreding van de taken van de frontoffice wel samen met de ambitie om zaken in een keer af te doen? 20

VVD Inwoners en Bestuur Is de eindrapportage van de Stichting Accessability ook beschikbaar? 21

VVD Veiligheid Er is (terecht) veel aandacht aanpak fysieke criminaliteit, ook als het gaat om preventie naar inwoners en wat zijn zelf kunnen doen 

om bijv. kans op inbraken te verkleinen.

Is er ambitie om onze inwoners ook op dat vlak meer te informeren, weerbaar te maken?

28

VVD Veiligheid Is er in GM ook sprake van de trend van steekwapens onder jongeren? 32-33

VVD Openbare ruimte Heeft de gemeente een geactualiseerde top 10 meest onveilige verkeerspunten? 38

VVD Openbare ruimte Wat heeft het Actieplan Leefbaarheid in 2020 concreet opgeleverd voor inwoners, of voor het bestuurlijk inzicht? 46

VVD Openbare ruimte Is het  1 mln (1.5 mln tov initiele begroting) hogere wegenonderhoud structureel van aard of betreft het een inhaalslag? 

Wordt er in de afdeling ook op budget gestuurd?

47

VVD RO en Economie Is er iets bekend over het gebruik (door inwoners) van de Duurzaam Ontwikkelen Tool en de website? 50

VVD RO en Economie Is de JOP in de verdiepte goot bij het gemeentehuis zichtbaar vanaf de straat/parkeerplaats? 53

VVD RO en Economie Is gemiddeld label B voor woningbouwcooperaties per 2021 realistisch (wat is het nu?) en wat als er niet aan wordt voldaan? 58

VVD RO en Economie Wat is huidige bestand (% ) sociaal op totaal GM aanbod, graag voor wat betreft cooperaties en particulier? 58

VVD RO en Economie Hoeveel inwoners hebben gebruik gemaakt van de starterslening? 58

VVD RO en Economie Wat is het aandeel van de 46 huisvestingen van statushouders op het totaal van huisvestingen vanuit cooperaties in 2020? 59

VVD RO en Economie In hoeverre overlappen de activiteiten van WattNu de activiteiten van het regionale energiedienstenbedrijf? 61

VVD RO en Economie Wat is de reden van de €200.000 hogere doorbelasting voor Vastgoed? 65

VVD Duurzaamheid Wat wordt bedoeld met "gelijkwaardig" samenwerken aan SSD en wat is het totaalbedrag (al dan niet gespecificeerd) besteed ihkv 

SSD? 

Hoeveel gemeentelijke fte's zijn betrokken?

Worden er ook uitgaven gedaan op voorspraak van SSD? 

68 e.v.

VVD Duurzaamheid Op welke wijze wordt continuiteit geboden in de verslaglegging over SSD (2020 e.v.), nu een eerste verslag is verschenen, met het 

oog op een routine en is het de bedoeling het volgende verslag ook financien en resultaat te betrekken?

69

VVD Duurzaamheid Kunt in inzicht geven in de fin ondersteuning van de acht projecten Initiatievenfonds Duurzaamheid GM en de initiatiefnemers? 69

VVD Duurzaamheid Regio GV is eerder betrokken geweest bij circulaire biocomposieten routepaaltjes. 

Kunt u het Actieplan Circulair Inkopen delen met de raad, en op welke wijze wordt verantwoord naar de raad over de meerkosten 

(als die er zijn) bij de uitvoering?

70

VVD Duurzaamheid Wordt bij circulair inkopen ook gekeken naar de herkomst van de secundaire grondstoffen om te kunnen bepalen of sprake is van 

echt circulair?

Van wat voor materiaal wordt de damwand van de Herengracht gemaakt?

70

VVD Duurzaamheid Wat is het knelpunt bij het opstellen van een al langer aangekondigde visie en daarop gebaseerd onderhouds- en beheerplan voor 

het Mouwtje?

76

VVD Duurzaamheid Wat wordt bedoeld met de planning van het schonen van de stranden (met het oog op stand Muiderberg)? 80

VVD Duurzaamheid 621 Natuur en Milieu; realisatie is 550k lager dan begroot, slechts 120k wordt verklaard. 

Hoe wordt de rest verklaard?

82

VVD Werk en inkomen Wat is de actuele stand van zaken van de voorbereiding van deze nieuwe wet? 

Worden bij de voorbereiding afspraken gemaakt met bedrijven en werkgevers, zodat het zoveel mogelijk daadwerkelijk gaat om 

participatie op de werkvloer? 

Is de regio betrokken bij de arbeidsmarkt?

86

VVD Werk en inkomen Is er iets bekend over de effecten van de pilot budget-coaching? 87

VVD Werk en inkomen Bij de meeste onderdelen zijn nog geen cijfers bekend over realisatie 2020. 

Wat is de reden hiervan? 

Ook al ligt het cijfer van lopende re-integratievoorzieningen lager dan landelijk vergelijkbare gemeentes: toch enorme stijging.

Wat is oorzaak stijging 21,7 naar 77,4?

88-89

VVD Werk en inkomen Wat is de reden voor de stijging van het aantal personen met een uitkering? 89

VVD Werk en Inkomen Kunt u lasten en baten BUIG nader toelichten (begroting, wijziging, gerealiseerd)? 90
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Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Jaarstukken, Voortgangsverslag, Perspectiefnota

VVD Zorg en Welzijn Op pag 93 lezen wij dat in 2021 geevaluereerd gaat worden wat de inzet van het budget aan de gewenste transformatie heeft 

bijgedragen, op pag 94 staat dat er nog niets over opgemerkt kan worden omdat het een 2-jarig traject is.

Was de inzet genoemd op pag 93 reeel?

93-94

VVD Zorg en Welzijn Is het mogelijk dat de raad de evaluaties ontvangt? 

Wanneer kunnen we het beleidskader onderwijs-zorg tegmoet zien?

94

VVD Zorg en Welzijn Wat is de oorzaak van de grote toename van signalen in verwijsindex ( van 3 naar 67) 95

VVD Zorg en Welzijn Is het mogelijk dat we een verantwoording krijgen van Versa, zoals de gemeente Huizen dit heeft gekregen? 

Dit geeft op een heldere manier veel inzicht.

97

VVD Zorg en Welzijn Het beleid is succesvol geimplementeerd: door strengere criteria. 

Zijn er nu geen wachtlijsten meer voor VVE-kinderen? 

Op welke locaties zijn nu de programma van de VVE, na sluiting o.a. van Kiekeboe? 

Zijn alle ouders/kinderen die op de wachtlijsten stonden wel in beeld gebleven?

98

VVD Zorg en Welzijn Er zijn al 6 vestigingen gerealiseerd. 

Wat is huidige stand (juni '21): is de kans aanwezig dat 40 gehaald wordt?

99

VVD Zorg en Welzijn Er is een eerste verkenning Versa (geheugenhuis) en King Arthur (dagbesteding op indicatie): wanneer horen deze mensen waar ze 

nu naar toe kunnen? 

Voor diverse cienten stopt de opvang, omdat Vivium e.a. niet meer oppakken.

101

VVD Zorg en Welzijn Als het gaat om de beleidsindicatoren onderwijs: realisatie 2020 zijn nog niet bekend, wat is de reden? 

Wanneer kunnen we  deze verwachten?

107

VVD Zorg en Welzijn Als het gaat om de collectieve voorzieningen, aan wat voor soort subsidieaanvragen moeten we dan denken? 110

VVD Baten en Lasten Wat is de brandbreedte waarboven gecommuniceerd gaat worden bij de omzetting WOZ van m3 naar m2? 125

VVD Baten en Lasten Wat is de reden van het grote verschil in realisatie vs begroting opbrengst afvalstoffenheffing (€250.000)? 135

VVD Baten en Lasten Wat is de top 5 herkomst risico juridische kosten/WOB verzoeken voor de gemeente? 142

VVD Baten en Lasten De hogere WOZ waarden van woningen in Nederland is toch niet van invloed op de gemiddelde OZB belasting (zoals gesteld in de 

tekst)? 

Is OZB niet een opbrengstbelasting, waarbij alleen verhoging/verlaging OZB van invloed is op een hogere/lagere OZB in de 

woonlasten?

147

VVD Onderhoud 

kapitaalgoederen

Met het oog op de voorspelbaarheid van financien hanteren wij een begroting met budgetten, die ook van toepassing is op beheer 

en onderhoud. Gelet op de enorme overschrijding bij Wegen:

Welke controle/grip is er in de interne organisatie (ambtelijk dan wel bestuurlijk) ingericht voor significante onder-/overschrijding 

van budgetten?

149

VVD Onderhoud 

kapitaalgoederen

Wat is de verklaring voor de veel hogere exploitatielast voor de wegen? 149

VVD Bedrijfsvoering Hoe scoort de gemeente in de BIO (en tov BIG)? (eerder was de gemeente goed beoordeeld) 165

VVD Verbonden partijen Waarom wordt MRA weergegeven in lasten per inwoner? 168

VVD Verbonden partijen Wat is de achtergrond van de €491.000 hogere bijdrage (5%) van de gemeente aan de Regio GV tov de oorspronkelijke brgroting? 168

VVD Verbonden partijen Blijft Weesp meedoen in de Tomingroep? 177

VVD Verbonden partijen Waarom wordt de archieffunctie niet apart begroot? 

Is dat wel de bedoeling bij een eventuele fusie?

181

VVD Jaarrekening De investeringen met een econ. nut zijn nogal afgenomen, wat is daarvan de oorzaak? 211

VVD Bijlage: taakvelden De overhead is tussen 2019 en 2020 toegenomen met 2,5 mln. Wat zijn daarvan de oorzaken? 272

Voortgangsverslag VVD Samenvatting Zijn er ook financiele meevallers geweest ihkv Corona, of betreffen de tegenvallers saldi? 8

VVD Openbare ruimte Er lijkt schade te zijn ontstaan tussen de top- en tussenlaag van het asfalt op de Ceintuurbaan agv teperatuurwisselingen en zwaar 

verkeer. 

Wanneer zijn deze wegen onderhanden geweest (het staat ons bij dat de Ceintuurbaan nog niet lang geleden onderhanden is 

genomen)? 

Is hier iets fout gegaan en zo ja, is dit te verhalen op de wegenbouwer?

14

VVD Duurzaamheid De kosten verhoging van de Eikenlaan 195k (i.e. 20%) wordt ten dele verklaard door de EMVI van 5%. 

Wat is de rest van de verklaring?

17

VVD Duurzaamheid De EMVI zou tot lager exploitatiekosten moeten leiden. 

Hoe en op welke wijze zijn deze verwerkt?

17

VVD Duurzaamheid Bij het project Eikenlaan staat dat de gemeente gunt op basis van EMVI. 

Welke reden is er om niet gewoon op prijs aan te besteden, waarbij aanbestedingspartijen sowieso zich conformeren aan 

compliance (landelijke wet- en regelgeving), maw wat is de meerwaarde van EMVI in dit project?

17

VVD Duurzaamheid In aanvulling op de vorige vraag: ook staat er dat er in het verleden niet bij elk project uit werd gegaan van EMVI kosten. Dit gaat om 

4-6% van de aanbestedingssom. 

Hoeveel projecten moeten op deze wijze nog ''gecorrigeerd'' worden en hoeveel gaat dit kosten?

17

VVD Bijlage: Investeringen Op 35 van de lopende investeringen wordt een overschrijding verwacht. 

Hoeveel projecten zijn er in totaal? 

Is matiging van deze projecten (ihkv overschrijding budget) een optie?

34

Perspectiefnota VVD Financieel Beeld Waarom is het resultaat van de Begrotingsscan nog niet helemaal ingevuld? 7

VVD Financieel Beeld De beheerplannen vergen opnieuw (na de eerdere structuele verhoging van 1.8 mln, oftewel ca. 30%) een half mln extra, voor vier 

jaren begrepen wij op de beeldvormende avond. Ook zien wij in de Jaarstukken overschrijdingen. 

Wat is de oorzaak achter de verhoging (dus specifieker dan "herziening"), en hoe komt het dat niet eerder naar boven is gekomen?

8

VVD Financieel Beeld Wat wordt precies structureel aangewend ihkv energietransitie nu op dat gebied via andere wegen (SSD/Wattnu en het bouwloket) 

ook al middelen zijn gealloceerd? 

Wat maakt dat deze post onvermijdelijk is, wat gebeurt er niet als we dit niet alloceren?

8



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

VVD Financieel Beeld Incidenteel extra capaciteit voor de energietransitie van €200.000 tbv inhuur capaciteit en onderzoek, omdat incidentele budgetten uit 

afgelopen jaren aflopen. 

Welke financiering is dat die afloopt, om welk bedrag ging het dan, en kan de behoefte nader onderbouwd worden? 

Kan de capaciteit niet gevonden worden in andere aanwending in het team actief op duurzaamheid?

8 en 9

VVD Financieel Beeld De financiering voor energietransitie stopt en er is geen duidelijkheid over verder financiering. Voorgesteld wordt deze voorlopig 

voor rekening van GM te nemen. 

Is het een optie deze uit te stellen tot er wel duidelijkheid is?

10

VVD Voorstellen Bijlage 1 Het college geeft aan dat zij onderzoekt wat uw voorstel zal betekenen voor de krant. 

Deelt u de uitkomsten van dit onderzoek ook met de raad, zo nodig achter het slotje?  

11

VVD Voorstellen Bijlage 1 Naast Enter media gebruikt de gemeente de nieuwsbrief per email. 

Hoeveel bewoners ontvangen deze nieuwsbrief per email? En wat zijn de kosten van deze nieuwsbrief?

11

VVD Richtinggevende principes Onder 3 wordt vermeld dat de OZB tarieven (= %) in Gooise Meren laag zijn. Dat klopt, maar dat zegt toch nog weinig over de OZB 

belastingdruk in € ?

Worden daarmee misschien de absolute bedragen bedoeld, of het tarief (%) dat icm de (hoge) WOZ waarde leidt tot de OZB 

belasting? 

- Ingeval van het eerste: is het niet zo dat de OZB belasting ongeveer op het landelijk gemiddelde zit (Begroting 2021, blz. 135)?

- Ingeval van het tweede: is die constatering over het tarief niet irrelevant voor de beoordeling van de belastingdruk vanuit de OZB, 

als de WOZ waarde niet wordt meegenomen?

- Eerder is het "negatieve effect van de WOZ waarde op de uitkering uit het Gemeentefonds" door de VVD aan de orde gebracht en 

de wethouder heeft toen aangegeven dat de betreffende passage een verkeerd beeld kan oproepen. 

Waarom staat de (soortgelijke) passage nu opnieuw in de PN op blz. 12 en 27?

12

VVD Financieel Beeld Op basis waarvan is gekomen tot het bedrag van de extra personele ruimte van €500.000 (benchmark, specifiek gesignaleerde 

onderbezetting, expertise, ..?)?

15

VVD Voorstellen Bijlage 1 Zijn er alternatieven denkbaarvoor de controle op de horecawet door Hilversum (eigen BOA's)? 21

VVD Voorstellen Bijlage 1 Waarom is er op het gebied van ondernemersinitiatieven nog niet geharmoniseerd in Gooise Meren (reclamebelasting) en wat is het 

plan van het college terzake?

22

VVD Voorstellen Bijlage 1 Kunt u een indicatie geven van de mogelijke opbrengst ligplaatsen (havens, vaarwegen) als vergelijkbare tarieven zouden worden 

gehanteerd als in andere gemeenten? 

22

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wanneer verwacht het college - in relatie topt de ontwikkeling Naarderheem - een besluit te kunnen nemen over zwembad De Lunet 

(zoals ook opgenomen in het coalitieakkoord)?

23

VVD Voorstellen Bijlage 1 Is er op het punt minimabeleid enige indicatie te geven? (er staat p.m.) 24

VVD Voorstellen Bijlage 1 Kunt u de toelichting nog iets nader verklaren; ambtelijke inzet omhoog, buurtsportcoach omlaag in FTE: hoe levert dit 30.000 op? 25

VVD Voorstellen Bijlage 1 Hoe hebben andere verbonden partijen (andere dan Regio GV) gereageerd op de 3% brief van het college? Zijn er tegenvoorstellen 

gedaan mbt keuzes die gemaakt moeten worden om met die 3% norm mee te bewegen?

26

VVD Voorstellen Bijlage 1 Zijn er behalve leges BRP nog andere persoonsgerelateerde leges die opgetrokken kunnen worden? 27

VVD Voorstellen Bijlage 1 Is principe 5 niet een principe dat leidt tot het bedrijven van inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau? 

Bestaat er wettelijke regelgeving op dit punt?

29

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat zou kostendekendheid ruwweg betekenen voor de parkeertarieven, bijvoorbeeld voor winkelgebied centrum Bussum? 30

VVD Voorstellen Bijlage 1 Schuilt er ook een financiele opportunity in een andere wijze van handhaving/inning van parkeeerboetes? 30

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat gaan we niet doen ihkv Doe-democratie bij verlaging met 50k? 32

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat wordt precies bewerkstelligd met het Actieplan Leefbaarheid als de inhoud ook via de wijkaanpak boven water kan worden 

gehaald om de leefbaarheid te verhogen/knelpunten te identificeren?

33

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat levert sluiting gemeentehuis op vrijdagmiddag naar schatting op? 35

VVD Voorstellen Bijlage 1 Is een inschatting mogelijk van de besparing agv hybride werken? 35

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat is de besparing ongeveer als de prullenbakken gehandhaafd blijven bij vermindering straatmeubilair? 36

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat zijn de voorbereidingsinvesteringen voor inzet van een scanauto, en wat levert het per saldo structureel op als via gemeente of 

Regio GV zou worden gekozen voor een scanauto in de handhaving?

37

VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat is de geschatte reeele opbrengst (indicatie) van het verhalen van meer bovenwijkse kosten op ontwikkelaars? 37

VVD Voorstellen Bijlage 1 Is inschakeling van subsidiebureaus obv no-pay-no-cure een optie voor het college? 37

VVD Voorstellen Bijlage 1 Kunt u verschil en overeenkomsten nader duiden wat betreft voorstel Re-integratie SROI en Re-integratie uitkering? 38

VVD Ambities zonder dekking Optimaliseren fiets parkeren op div. punten in Gooise Meren: 

Wanneer wordt er aan de verschillende projecten (zoals Bussum-Zuid) uitvoering gegeven?

42

VVD Ambities zonder dekking Wat gaan wij missen in een scenario 1 tov 1a bij de beheerplannen? 42

VVD Ambities zonder dekking Voor biodiversiteit zien wij structureel €75k terwijl daar op verschillende plaatsen in ons gemeentelijk apparaat al aandacht aan wordt besteed. 

Wat gaat er op het gebied van biodiversiteit echt verkeerd als wij deze structurele lasten niet zouden willen honoreren?

15 en 43


