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165 10 PN D66 Ontwikkeling 

weerstandsvermogen 

en kengetallen

is het mogelijk om van de kengetallen ook verder terug te kijken. We zouden graag een overzicht willen 

hebben vanaf 2016?

17 GH Zie bijlage Kengetallen vanaf 2016.

41 63 JS D66 Programma 7

(Sociaal Domein i.c. 

Zorg & Welzijn)

Welke projecten zijn opgestart m.b.t. laaggeletterden? 102 BB In het regionaal actieprogramma ‘Taal is de sleutel’ staan de acties genoemd die we de komende jaren gaan oppakken om 

laaggeletterdheid vroeg te signaleren en laaggeletterden de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Sommige projecten lopen 

al, maar een deel kon nog niet starten vanwege de Coronamaatregelen. 

Een aantal consulenten van Gooise Meren heeft een eerste training laaggeletterdheid gevolgd. We zijn begonnen met het 

signaleren van laaggeletterdheid via andere domeinen, bijvoorbeeld via netwerken op het gebied van gezondheid. Daarnaast is 

een project gestart om het formele taalaanbod beter te monitoren. We gaan aan de slag met een project op een deel van de 

middelbare scholen om lezen te stimuleren. Verder wordt het Taalakkoord uitgebreid. 

209 15 JS PvdA inzet op kwetsbare 

jongeren

Hoeveel is een 'aantal'? en van de hoeveel is dit? p99 GH In 2020 hebben 83 jongeren zich gemeld voor een uitkering. Daarvan zij 49 jongeren niet ingestroomd in een uitkering.

Specifiek op de vraag hoeveel jongeren door de outreachende coaching van de jongerenconsulent geen uitkering hebben 

ontvangen: 4 jongeren hebben een passende baan of opleiding ontvangen, 3 jongeren hebben passende hulpverlening 

ontvangen. 4 jongeren zijn doorverwezen naar voorliggende voorziening (Jellinek, Versa), 6 jongeren hebben al een half jaar 

geen negatief contact gehad met politie, justitie, of overlastmeldingen. 

226 14 JS VVD Openbare ruimte Wat heeft het Actieplan Leefbaarheid in 2020 concreet opgeleverd voor inwoners, of voor het bestuurlijk 

inzicht?

46 GH Het actieplan leefbaarheid heeft twee hoofdlijnen: wijkplannen/wijkagenda's en onderwerpen die het wijkniveau overstijgen. 

Het doel van het actieplan is enerzijds om de leefbaarheid te verhogen, wat voor een deel neerkomt om zorgen van inwoners te 

adresseren. Deze hebben de maken met geluidsoverlast, zwerfafval, houtrook etc. Deze thema's krijgen extra aandacht. Wat de 

wijkagenda's betreft: deze hebben als doel inzichtelijk te maken welke plannen er zijn voor de wijk en hoe inwoners hierbij 

betrokken worden, maar ook om te stimuleren dat inwoners zelf een rol spelen bij de opgave van de wijk. Voor de diverse 

wijken in Gooise Meren is aan de hand van diverse databronnen, een overzicht gemaakt van mogelijke opgaven in de wijk (door 

te kijken waarin de wijk afwijkt van andere wijken: b.v. minder voorzieningen, minder speelruimte voor kinderen, meer 

eenzaamheid). Dit is onder meer een bron voor het gesprek met inwoners: is dit voor een zorg?  Een en ander moet uitmonden 

in agenda's voor de wijk en mogelijk een extra inzet op specifieke opgaven, door samen te werken. Het actieplan leefbaarheid 

en de wijkagenda's dragen bij aan de dialoog tussen de gemeente en inwoners. Het gesprek is de basis voor samenwerken aan 

vitale wijken.  

119 42 JS 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 BB In 2020 zijn inderdaad 6 nieuwkomers extra gehuisvest. Deze 6 tellen mee voor de taakstelling van 45 personen voor het 1e 

halfjaar 2021. Dat brengt ons op een totaal van 39 nog te huisvesten personen in het 1e halfjaar 2021. 

Op dit moment (18-06-2021) zijn er 24 nieuwkomers gehuisvest op 15 verschillende adressen in onze gemeente. In de komende 

weken zullen nog twee gezinnen en individuen een huurcontract tekenen. Dat brengt ons op een totaal van 34 nieuwkomers die 

gehuisvest zijn op 19 adresssen, en er zijn nog een aantal personen die nog gekoppeld zijn aan onze gemeente en dus nog 

moeten komen. De taakstelling voor de tweede helft 2021 is nog niet bekend. 

132 90 PN VVD Voorstellen Bijlage 1 Wat is de besparing ongeveer als de prullenbakken gehandhaafd blijven bij vermindering 

straatmeubilair?

36 BB De besparing op straatmeubilair is in dat geval circa 50%.

37 55 JS D66 Programma 5

(Duurzaamheid)

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het maaien van waterplanten ten koste gaat van de 

waterkwaliteit. Waarom ziet de gemeente fonteinkruit alleen als overlast gevend en niet de ecologische 

waarde van deze plant? Waarom staat deze maatregel bij duurzaamheid en niet bij recreatie?

81 BB Fonteinkruid groeit van de bodem tot het wateroppervlak. Deze waterplant neemt veel voedingsstoffen op uit het water en 

absorbeert veel licht. De waterplant domineert daardoor de ontwikkeling van andere waterplanten en heeft daarom een 

beperkend effect op de biodiversiteit. Door de planten te maaien en het maaisel af te voeren krijgen andere soorten ook een 

kans en worden voedingsstoffen uit het water gehaald waardoor het water helderder wordt. Dat er overlast wordt ervaren door 

foneinkruid blijkt uit de jaarlijkse (seizoensgebonden) berichtgeving hierover in de media.

128 69 PN 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 BB Het Rijk heeft alle gemeenten in de decembercirculaire 2019 eenmalig een bedrag van 202K toegekend om voor 2022 in ieder 

geval een Transitievisie Warmte op te stellen. Voor de energietransitie zijn daarnaast geen andere middelen opgenomen in de 

begroting. De verwachting is dat Transitievisie dit jaar wordt afgerond en dat de eenmalige middelen die de gemeente van het 

Rijk heeft gekregen in 2021 worden uitgenut. Door geen budget voor de energietransitie op te nemen in de begroting 2022 zal 

er per 2022 geen budget meer zijn voor activiteiten waarmee we de  energietransitie kunnen realiseren. Dat zal tot gevolg 

hebben dat er geen opvolging gegeven kan worden aan bijvoorbeeld de Transitievisie Warmte, de Regionale Energiestratregie 

NHZ 1.0, etc. 

Openstaande vragen uit beeldvormende raad 8 en 9 juni over Jaarstukken 2020, Voortgangsverslag 2021-1 en Perspectiefnota 2022-2025

2

JS Hart voor 

BNM

duurzaamheid (Programma 4) Is het realistisch om een bedrag van 6 ton te reserveren voor duurzaamheid en 

energietransitie?

BB Het gaat niet om een bedrag van 6ooK maar om een totaalbudget van 305K. In de toelichting op de verschillen wordt 

voorgesteld dat dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2021. In het raadsvoorstel wordt het budget in twee delen 

doorgeschoven (196.390 + 108.999). De reden om voor te stellen om deze budgetten door te schuiven naar 2021 is dat in 2020 

veel projecten/activiteiten zijn opgestart en verplichtingen zijn aangegaan, maar dat deze in 2020 nog niet zijn 

afgerond/opgeleverd. Door de budgetten over te hevelen kunnen de projecten/activteiten in 2021 worden afgerond.

Schriftelijke vragen over Jaarstukken 2020, Voortgangsverslag 2021-1 en Perspectiefnota 2022-2025


