
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 23 juni 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Beheerplannen 

 

Vragen Raadsvoorstel 
Opstellen MJOP’s voor alle assets 

 Om hoeveel assets en hoeveel plannen gaat het?  

 Wat zijn de kosten van het opstellen van de MJOP voor alle assets de komende 2 jaar?  

 Wat gebeurt er als we geen MJOP hebben, behalve dat de voorspelbaarheid niet groter wordt dan hij nu 

is?  

 En wat zijn na de inventarisatie de structurele kosten van het updaten van de MJOP’s op jaarbasis? 

 

Antwoord 

 

 

1.1.5 Vervangingsinvesteringen Spelen.  

 Hoe verhoudt dit zich tot de reserveringen van de afgelopen jaren die nog op de balans staan? Betreft het 

hier een wijziging van beleid? 

 

Antwoord 

 

 

Wegen  

 Welk proces doorlopen klachten van binnenkomst tot herstel en controle? 

 Hoe wordt beoordeeld of iets een terechte klacht is? 

 Wanneer klachten als terecht worden beoordeeld, hoe wordt dan ingepland met welke urgentie ze 

moeten worden opgepakt? 

 Er wordt aangegeven dat belijning, halfverharding en zandpaden nu niet meegenomen. Hoe zitten die nu 

dan in de begroting verwerkt? Wordt daar wel onderhoud op gepleegd? 

 Er wordt aangegeven dat er meer natuursteen/ hardsteen toegepast gaat worden in centra. In plaats van 

wat komt dit? Leidt dit tot meer kosten dan wat we in het verleden gebruikten, of juist een besparing?  

 Is Weerbaarheid een nieuwe factor? 

 In 3.4 wordt aangegeven dat er twee keer per jaar een globale inspectie beeldkwaliteit wegen plaatsvindt. 

Wat zijn de jaarlijkse kosten van deze inspecties? 

  In andere gemeenten in Nederland wordt er minder vaak geïnspecteerd. Is het mogelijk om voor (delen 

van) ons areaal de frequentie te verlagen naar jaarlijks? 

 Hoe kun je een accuraat budget opstellen van de kosten van het onderhoud de komende jaren als er geen 

overzicht van de huidige situatie is? Wat is dan het startpunt van deze plannen en dit budget? 

 

Antwoord 

 

Groen:  

 P 18 Wat zijn de kosten van deze maandelijkse beeldkwaliteitsschouwen? 

  Is het mogelijk deze frequentie wat omlaag te brengen, naar bijvoorbeeld eens per 6 weken en/of minder 

in de wintermaanden omdat groen dan niet groeit?  
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 Eerder is toegezegd dat in de nieuwe beheerplannen het 

snippergroen in combinatie met de hoofdgroenstructuur zou bekeken worden; welke delen groen moeten 

in beheer blijven van gemeente in het kader van strategisch belang. De rest kan eventueel verkochte 

worden wanneer het aan de voorwaarden voldoet. Waar is het overzicht van de hoofdgroenstructuur? 

 Op p35 wordt aangegeven dat we in 2023 een onderzoek naar de verspreiding van bomen gaan doen. 

Eerder in het beheer plan wordt echter aangegeven welke soorten bomen we hebben, en verderop wordt 

aangegeven dat we 99% van het areaal in beeld hebbe? Waartoe dient dit extra onderzoek in 2023, is het 

strikt noodzakelijk (speelt bijvoorbeeld veiligheid een rol)? Wat zijn de kosten van dit onderzoek in 2023? 

Aan de ene kant als uitgangspunt laag onderhoud aanplant. Aan de andere kant extra budget voor biodivers 
opnieuw aanplanten. Hoe zit dat? 
 
 
Antwoord 

 
Sport  

 Hoe is de zelfwerkzaamheidsvergoeding van pagina 44 verwerkt in de begroting? En waarop wordt er 

gesproken over een vergoeding van 50% terwijl de raad 70% heeft vastgesteld? 

 

Antwoord 

 

Water  

 Er wordt aangegeven dat dit niet voldoende in beeld was. Wanneer dan voor het laatst gebaggerd, van 

welk budget is dat gedaan en hoe is dat in de jaarcijfers terecht gekomen? Wanneer er wel gebaggerd is, 

waarom leidt toevoeging aan de beheerplannen dan alsnog tot hogere kosten? 

 

Antwoord 

 

Algemeen: 

 Is er in het kader van de financiële situatie waar de gemeente zich op dit moment in bevindt, gekeken naar 

het uitstellen van niet strikt noodzakelijke investeringen, zoals voertuigen en materieel, digitalisering, etc? 

 Is er een geupdate overzicht beschikbaar van de planning van groot onderhoud aan wegen, kunstwerken 

en rioleringen? 

 Zoals in eerder ingestuurde vragen aangegeven, ontvangen wij graag een overzicht van de gerealiseerde 

kosten van 2018-2021, zodat goed vergelijk met de begroting mogelijk is. 

 

Antwoord 

 

 
 
 


