
vraagnr. Totaal
vraagnr. Fractie P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag pag. Programma / paragraaf Antwoord 

1 1 VV2-2021 

Projectenboek

GL Overige projecten P 53: Verder met de Vesting Muiden, tabel

Wij zouden graag een uitsplitsing zien van de kosten en inkomsten van ‘Overige projecten’ voor 2021 en 

2022.

53 Projectenboek De € 850.000 uitgaven op ‘Overige projecten’ is inclusief de tot en met 2020 bestede € 250.000 

Project/programmamanagement.

De resterende € 600.000 en € 300.000 opbrengst is voor P1 en Herstel Muiderbos.

Deze bedragen zijn zichtbaar in het raadsvoorstel ‘Uitvoeringskrediet voor Herinrichten P1 en herstel Muiderbos te Muiden’ 

waarover door uw raad in de raadsvergadering van 6 oktober jl. positief is besloten.

2 2 Begroting 2022 GL Technisch administratieve effecten P 14, Hoofdlijnen, tabel 3

Wij zien bij Technische administratieve effecten in 2022 V179, in 2023 N184, in 2024 V22, en in 2025 

N381. Kunt u deze verschillen cq schommelingen toelichten?

14 Hoofdlijnen Bij elke begrotingsopstelling is er sprake van wijzigingen ten opzichte van de lopende begroting. O.a. de doorrekening van de 

salariskosten naar producten, de kapitaallasten van de feitelijk gerealiseerde investeringen, de opstelling van de 

kostendekkende producten en het toevoegen van een nieuw begrotingsjaar (i.c. 2025) leiden tot schommelingen in de 

financiële effecten per jaar.

3 3 Begroting 2022 GL Diverse kleinere voorstellen Hoofdlijnen, Diverse kleinere voorstellen

Graag zien wij een opsomming van deze kleinere voorstellen met bijbehorende besparing/inkomsten per 

onderdeel.

15 Hoofdlijnen Verkiezingsborden: € 15K; Leges invalideparkeren: € 13K; Leges evenementen: € 8K; Leges kinderopvang: € 5K; 

Buitenreclame: € 33K/€ -22K/€ -19K/€-23K); Regionale economie: € 15K.

4 4 Begroting 2022 GL Baten Burgerzaken Programma 1, tabel Wat mag het kosten?

De baten van 603 Burgerzaken verdubbelen bijna in 2024 en 2025 (t.o.v. 2023 en eerder). Wat is hiervoor 

de verklaring?

24 P1 In 2024 zullen er aanzienlijk meer reisdocumenten worden aangevraagd dan in de voorgaande jaren. Dit heeft te maken met 

de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 (van 5 naar 10 jaar). Er komen dan meer legesopbrengsten 

binnen en daardoor zal er ook meer geld afgedragen moeten worden aan het Rijk.     

5 5 Begroting 2022 GL Baten Ruimtelijke ontwikkeling Programma 4, tabel Wat mag het kosten?

Zowel de kosten als de baten van 613 Ruimtelijke ontwikkeling lopen in 2024 en 2025 terug met resp. 1,1 

miljoen en 7 ton. Wat is hiervoor de verklaring?

52 P4 De lagere lasten en baten vanaf 2024 worden veroorzaakt door de verwachte afloop van de Grex Bredius.

6 6 Begroting 2022 GL Kwaliteit waterbodems Programma 5, 5.6.2 Schoonmaken van stranden en watergangen

Is er een overzicht van de kwaliteit van de waterbodems in de gemeente Gooise Meren? Zijn er ook nog 

te saneren waterbodems in onze gemeente?

60 P5 Onze taak op het gebied van ‘schoonmaken van stranden en watergangen’ betreft vooral het verwijderen van zwerfafval en 

drijfvuil e.d. Saneringsopgaven van waterbodems, voor zover aanwezig, zullen zelden tot onze plicht behoren, maar behoren 

meestal tot de taak van Waternet (AGV) of het Rijk.

Het Rijk, waterschappen en provincies beschrijven de kwaliteit van water in zogenaamde ‘KRW factsheets’. Deze sheets en 

kaarten kunnen worden geraadpleegd op het Waterkwaliteitsportaal:

https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/wkp.webapplication

Wij, als gemeente, leveren geen bijdrage aan dit portaal of monitoring van waterkwaliteit in het algemeen. De factsheets 

beschrijven in de eerste plaats de kwaliteit van het water en niet zozeer van de waterbodem. Waterbodemkwaliteit wordt niet 

structureel gemonitord. In de praktijk wordt de kwaliteit van het bodemmateriaal vastgesteld voorafgaand aan het uitvoeren 

van baggerwerk.

7 7 Begroting 2022 GL CO2-uitstoot Programma 5, Eigen indicatoren Duurzaamheid

In 2019 is 57 ton CO2 meer uitgestoten dan in 2018. Vanwege Corona zou je verwachten dat er juist 

minder CO2 uitgestoten zou zijn, vanwege minder verkeersbewegingen, minder gebruik van energie op 

kantoorwerkplekken, etc. Wat is de verklaring voor de toename van CO2 uitstoot?

61 P5 De totale CO2-uitstoot wordt opgebouwd op basis van het (indirecte) energieverbruik van diverse onderdelen van onze 

organisatie: zoals elektra-en gasverbruik, papiergebruik, goederenvervoer enz. Voor enkele onderdelen van de 

Milieubarometer waren de cijfers in 2018 niet bekend. Voor deze onderdelen is over 2018 een aanname ingevuld. Zo bleek 

bijvoorbeeld het energieverbruik van ons goederenvervoer in 2019 in werkelijkheid hoger te zijn dan de aanname over 2018. 

De aannames over 2018 en de feitelijke cijfers over 2019 verklaren het verschil. Overigens was in 2019 en 2018 nog geen 

sprake van Corona.

8 8 Begroting 2022 GL Dierenwelzijn Wat is het budget van Dierenwelzijn in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025? In welke post in de tabel ‘Wat 

mag het kosten?’ zijn deze opgenomen cq. Getotaliseerd?

82-83 P7 Het totale budget voor dierenwelzijn conform de dierenwelzijnsnota is 162.000 euro in 2022. In 2023; 2024 en 2025 is dit 

geraamd op 158.000 euro.Dierenwelzijn is opgenomen onder de posten 621 Natuur en Milieu; 643 Ongediertebestrijding en 

628 Collectieve voorzieningen in de tabellen van respectievelijk Programma 5 en 7 van de Programmabegroting. 

9 9 Begroting 2022 GL Beleidsindicatoren, indicator 5 In 2019 en 2020 bedroeg de overhead resp. 10,3 en 10,9%. In 2021 is dat 12,64% en voor 2022 wordt 

14,58% becijferd. Wat is de verklaring voor deze toename?

190 Bijlage 4 We rekenen, conform BBV-richtlijnen, ook bedrijfsvoering van beleidsafdelingen aan overhead toe. In de vorige begroting 

was dat nog niet gedaan.

10 1 Begroting 2022 PvdA OZB Citaat: we verhogen de OZB niet

vraag: welke technische/theoretische belastingruimte heeft de gemeente. M.a.w. wat is de onbenutte 

belatingruimte?

10 inleiding In de Financiële-verhoudingswet (Fvw) is bepaald dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald ‘redelijk peil’ 

moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. 

De berekening door het Rijk van het redelijk peil is in de meicirculaire 2021 vastgesteld op 0,1800. Ons OZB-tarief bedraagt 

0,0645. Daarmee ontstaat een onbenutte belastincapaciteit van ca. € 12 miljoen, zoals te lezen in de paragraaf 

Weerstandsvermogen, blz. 137.

11 2 Begroting 2022 PvdA Bruggen Citaat: investeringen, zoals bruggen zijn niet opgenomen in begroting

vraag: betreft dit ook de bruggen in de Krijgsman? Komen de kosten telkens per brug/uitvoering terug 

naar de raad? Heeft dit mogelijke gevolgen voor de uitvoering?

10 Hoofdlijnen Nee, dit betreft niet de bruggen De Krijgsman. Deze zijn inmiddels gerealiseerd. Voorstellen voor nieuwe bruggen komen 

inderdaad voor besluitvorming naar de raad waarbij uit het voorstel moet blijken wat de dekking is voor de kapitaallasten.

12 3 Begroting 2022 PvdA wettelijke taken vraag: wat behelst de uitbreiding wettelijke taken? Kunt u ons een uiteenzetting hiervan geven, met de 

daarbij gestegen kosten?

11 Hoofdlijnen De uitbreiding van de wettelijke taken komt voort uit de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en is gericht 

op vroegsignalering van schulden. De gemeente is verplicht om meldingen van derden (energie- en drinkwaterbedrijven, 

zorgverzekeraars en woningcorporaties) over betalingsachterstanden op te volgen, d.w.z. een passend hulpaanbod doen om 

schuldenproblematiek te voorkomen. De uitvoering binnen de organisatie wordt hierop ingericht en samen met 

hulpverlenende organisaties werken wij preventief met vroegsignalering bij betalingsachterstanden om (beginnende) 

schulden zo vroeg mogelijk aan te pakken. Om hier invulling aan te kunnen geven breiden wij onze formatie uit met 1,5 fte. 

Dit kan budgetneutraal.

13 4 Begroting 2022 PvdA Diverse kleinere voorstellen Citaat: diverse kleinere voorstellen 

vraag: geen opgave van beparingen. graag per onderdeel uitsplitsen wat dit ons zal gaan besparen.

15 Hoofdlijnen Betreft jaarlijkse bedragen, m.u.v. buitenreclame. Verkiezingsborden: € 15K; Leges invalideparkeren: € 13K; Leges 

evenementen: € 8K; Leges kinderopvang: € 5K; Buitenreclame: € 33K/€ -22K/€ -19K/€-23K); Regionale economie: € 15K.

14 5 Begroting 2022 PvdA startersleningen Citaat: startersleningen

vraag: hoeveel zit er in de pot? hoeveel leningen en welk bedrag zijn verstrekt per aanvrager? Nog 

toereikend bij stijgende huizenprijzen?

48 P4 Op dit moment is er een saldo van € 235.555,-. Er zijn in totaal 14 leningen verstrekt, waarvan 2 dit jaar. Het gemiddeld bedrag 

per lening is € 35.250,-. De starterslening wordt alleen verstrekt voor woningen met een maximale koopprijs van € 325.000,- 

(actuele grens Nationale Hypotheekgarantie). Bij de stijgende huizenprijzen, zijn er dus minder woningen die voor een 

starterslening in aanmerking komen. 

Schriftelijke over Begroting 2022 en VV2-2021



Schriftelijke over Begroting 2022 en VV2-2021

15 6 Begroting 2022 PvdA nieuwbouwprojecten Citaat: Een verdeling van minimaal 1/3 betaalbare en 1/3 middensegment in nieuwbouwprojecten

vraag: Geen 1/3 sociaal? Waarom wordt er niet meer gesproken over sociale huurwoningen? En enkel 

betaalbare? Dit is ons inziens een breder te interpreteren begrip.

49 P4 We hanteren het begrip betaalbaar omdat naast sociale huurwoningen tot de liberalisatiegrens van € 753, hier ook 

koopwoningen onder vallen met een prijs tot € 180.000 (prijspeil 2016 volgens Regionaal Woonakkkoord 2021). Betaalbaar is 

dus een breder te interpreteren begrip, in de huidige woningmarkt worden er geen koopwoningen met een koopprijs tot € 

180.000 gerealiseerd. Het ligt voor de hand om 1/3 betaalbaar scherper te gaan definieren als 1/3 sociale huur met een 

maximale huur tot de liberalisatiegrens in egendom en beheer van toegelaten instellingen (woningcorporaties werkzaam in 

GM). In de regio wordt  een nieuw prijspeil voor sociale koop afgesproken.

16 7 Begroting 2022 PvdA zonnepanelen Citaat: zonnepanelen op daken 

vraag: beschikbaar voor alleen huiseigenaren. Is het mogelijk om meer te differentieren? Dus ook voor 

huurders openstellen of voor huiseigenaren met beperkte financiele middelen? 

55 P5 Deze vraag betreft de duurzaamheidslening. De verordening uit december 2017 die wij hanteren is gebaseerd op een 

standaardverordening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In deze verordening ligt 

een aantal zaken landelijk vast: een krediettoets, het minimale (2.500,--) en het maximale leenbedrag (25.000,--) en de 

termijnen waarop een lening terugbetaald moet worden. Bij het vaststellen van de huidige verordening is gekozen voor de 

doelgroep particuliere woningbezitters. De duurzaamheidslening kan ook voor huurders opengesteld worden. SVn geeft 

overigens aan dat huurders weinig gebruikmaken van de lening in gemeenten waar de lening voor hen openstaat. Voor 

huiseigenaren met beperkte financiële middelen geldt ook dat zij moeten voldoen aan de door SVn vastgestelde regels.

17 8 Begroting 2022 PvdA sociale recherche Citaat: lasten sociale recherche 543.000

vraag: Ik heb het verslag sociale recherche G&V 2019 er op nagekeken: in dat jaar is voor 12.000 aan 

fraude opgespoord in GM. Er waren twee zaken in onderzoek en er waren 750 uren begroot en 1650 

gerealiseerd. Dit zijn slechts enkele getallen. Wegen de hoge lasten tegen de schijnbaar beperkte baten 

op?

71 P6 Ook al heeft de SR in 2019 meer uren besteed aan zaken uit Gooise Meren, wij hebben over 2019 het (jaarlijks) afgesproken 

urenaantal van 750 bekostigd; wij hebben geen hogere uitgaven gehad. 

De opgespoorde fraudebedragen fluctueren jaarlijks omdat er zowel kleine(re) als ook grote fraudebedragen aan het licht 

komen. Dat is niet te voorspellen of in te plannen naar een jaarlijks streefbedrag. De bijdrage van Gooise Meren was (voor 750 

uur) in 2020 € 86.640,- (in de totale SR-kosten van € 453.850,00). Voor Gooise Meren is gemiddeld -in de afgelopen 4 jaar- 

jaarlijks € 143.424,- aan fraude opgespoord (2017 € 191.704 / 2018 € 325.754 / 2019 € 12.704 / 2020 € 43.534). De lasten wegen 

–gewogen over een langere termijn- op tegen de baten. Los van een financiële kosten-baten analyse bij handhaven willen wij 

ook benoemen dat een belangrijk aspect van handhaven het behouden is van draagvlak van de voorzieningen middels goede 

controles (preventief en achteraf) op de rechtmatigheid.

18 9 Begroting 2022 PvdA huisvesting onderwijs Citaat: van IHP naar huisvestingsprogamma

vraag: Graag meer uitleg, ons onduidelijk. Waarom die omzetting van IHP naar programma? Blijft het 

tempo van vernieuwing even hoog? Blijven de fondsen beschikbaar? Wat zijn de werkelijke 

kostenstijgingen?

78 P7 In het IHP zijn er per school investeringskosten gereserveerd voor de renovatie of nieuwbouw. Het IHP omvat een periode van 

ca. 10 jaar en beslaat dus niet het hele contingent aan schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. We zien dat er 

onvoorziene ontwikkelingen zijn die invloed hebben op het totale IHP, zoals de mogelijkheid een nieuwe school op het Hocras-

terrein te bouwen. Daarnaast zien we dat ook sprake is van meerkosten per project, zowel door de financiële voorwaarden uit 

het IHP, als door de onzekere markt. Wij kiezen ervoor de uitvoering van het IHP mogelijk te maken door het IHP als een 

programma te benaderen voor alle schoolgebouwen. De kosten per project dekken we vanuit de totale IHP-reservering. Dit 

kan betekenen dat daardoor projecten vertraging oplopen. Het totaal aan investeringen moet immers passen binnen het 

kapitaallastenplafond. We zijn bezig met een nadere uitwerking van deze benadering, we zullen de schoolbesturen hierbij 

betrekken. We zullen de raad in het voorjaar van 2022 informeren over de effecten van de programmabenadering.

Op dit moment zijn de inkomsten uit het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting niet voldoende om de uitgaven te 

dekken. We verwachten echter binnen enkele jaren vanuit het Rijk meer middelen voor onderwijshuisvesting. Dit baseren we 

op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek onderwijshuisvesting en de brief van de PO-raad aan, destijds, informateur 

Mariëtte Hamer. In deze laatste stelt de PO-raad dat er per jaar 730 miljoen euro extra nodig is om voor het funderend 

onderwijs voor gezonde en duurzame schoolgebouwen te zorgen.

19 10 Begroting 2022 PvdA subsidieplafond Citaat: instellen subsidieplafond

vraag: hoe staat het hiermee? Kunt u aangeven waar aan gedacht wordt, wanneer dit wordt 

geimplementeerd en de mogelijke consequenties voor de subsidie-afnemers? 

93 P9 In de Perspectiefnota 2022-2025 is in het kader van het traject 'Duurzame balans in de begroting' een voorstel opgenomen 

om een subsidieplafond in te stellen. In de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Subsidieverordening gemeente 

Gooise Meren 2018 (artikel 5.1.) staat dat de raad jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting kan besluiten tot het 

instellen van subsidieplafond(s) voor de beleidsterreinen. Tot nu toe is dit artikel niet toegepast. In het komende jaar kijken 

wij hoe dit instrument kan worden ingezet en wat de eventuele consequenties zijn voor de subsidie-afnemers. 

20 11 Begroting 2022 PvdA reserve tijdelijke huisvesting Citaat: 18 miljoen in 2021 onttrokken aan de Algemene Reserve tbv de Reserve tijdelijke huisvesting 

onderwijs'

vraag: waarom zo veel meer geld naar de reserve tijdelijke huisvesting, terwijl op pagina 84 staat dat een 

dotatie van 13 miljoen aan de reserve Tijdelijke Huisvesting onderwijs was voorzien. Is nu het geld van 

alg res naar onderwijs wel of niet overgeheveld. 

96 P9 Het bedrag van € 18 miljoen, bestaat o.a. uit € 13 miljoen tijdelijke huisvesting Onderwijs; Saldo rekeningresultaat 2019 € 

975K; maatschappelijk ondersteuningsfonds Corona € 1 miljoen; Baggeren Singelgracht € 400K; Dak Villa Zeezicht € 400K en 

budgetoverheveling 2020 € 600K en dekking CUP Leefbaarheid/Energietransitie/Omgevingswet € 550K. Dus de volledige 13 

miljoen was gereserveerd voor tijdelijke huisvesting.

21 12 2e 

voortgangsverslag

PvdA Naarderbos Citaat: extra budget nodig e 150.000 naarderbos

Vraag: waarom wordt dit niet als besluit voorgelegd??

9 P1 Het voortgangsverslag is o.a. bedoeld om afwijkingen van de lopende begroting groter dan € 70.000 mee te nemen. We 

hebben er voor gekozen om 1 beslispunt in het VV op te nemen voor alle gepresenteerde afwijkingen van 

exploitatiebudgetten.  

22 13 2e 

voortgangsverslag

PvdA RREW Citaat: Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Vraag: 2 ton subsidie aan Wattnu. Wat is daarmee gedaan, hoe zit de verantwoording in elkaar?

18 P5 In samenwerking met Wattnu is een plan opgesteld waarin is aangegeven hoe de subsidie aangewend gaat worden. Op basis 

van dit plan is de subsidie aan de gemeente toekend. De verantwoording van het inzetten van de gelden vindt plaats o.b.v. de 

richtlijnen van BKZ en is onderdeel van de jaarlijkse verantwoording van de gemeente aan BKZ. Voor de verantwoording van 

de RRE gelden werken Wattnu en de gemeente nauw samen. 

23 14 2e 

voortgangsverslag

PvdA wijkcoaches Citaat: Ter dekking van de lasten van het faciliteren van wijkcoaches voor 2021 en 2022 een bedrag van 

maximaal € 20.000 per jaar, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan 

de reserve Sociaal domein;

vraag: Hoe verhoudt zich dat met de eerder genoemde bezuiniging?? zie ook p14 begroting

26 P9 De bezuiniging genoemd in de begroting gaat over de buurtsportcoaches. In VV2 gaat het over werkelijke kosten voor de 

inzet van wijkcoaches voor vragen op gebied van zorg en welzijn. Betreft twee verschillende rollen. Er is geen relatie tussen de 

genoemde kosten voor wijkcoaches en de voorgestelde bezuiniging op buurtsportcoaches



Schriftelijke over Begroting 2022 en VV2-2021

24 1 Begroting 2022 HvBNM Kopje Perspectiefnota 2022 – 2025: Bij de niet-opgenomen ambities staat o.m. “collectieve voorziening Sociaal Domein”. Kan aangegeven 

worden wat deze voorziening is en hoeveel geld er mee gemoeid zou zijn?

9 Inleiding Met het budget voor collectieve voorzieningen wordt subsidie verleend aan organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het 

doel is om instroom in maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo en daarmee hoge kosten te beperken. In de afgelopen jaren 

zijn loon/prijsindexaties slechts beperkt toegepast. Ook zijn sommige subsidies opgehoogd voor uitbreiding van uren, 

afhankelijk van de behoefte en maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Hierdoor staat het budget voor collectieve 

voorzieningen onder druk. 

Het product heet collectieve voorzieningen en het is dus niet een voorziening zoals gepresenteerd in de staat van reserves en 

voorzieningen.  In de Perspectiefnota 2021 is aangegeven dat een structurele verhoging van € 250.000 nodig is om te zorgen 

dat het budget toereikend is voor bovengenoemde werkzaamheden. 

25 2 Begroting 2022 HvBNM invalide parkeren Leges verhogen van invalideparkeren van hoeveel naar hoeveel? Hoeveel in verhouding tot een normale 

vergunning?

14 hoofdlijnen Gooise Meren is één van de weinige gemeenten in Nederland waar geen leges gevraagd wordt voor de aanvraag van een 

gehandicaptenparkeerkaart. Wij maken echter wel kosten voor dit proces. Het gaat hier om de aanschaf van de kaart en ook 

de personeels- en overheadkosten. Uit recent onderzoek onder alle gemeente in Nederland  is gebleken dat er landelijk veel 

verschillen zijn in de legesheffing bij gemeenten. Van gratis tot € 350 in Heerlen. De gemiddelde legesprijs in Nederland 

bedraagt € 105,35. Gooise Meren wil voor dit product alleen kostendekkend zijn. Om de materiaalskosten en 

personeelskosten te dekken, zou het legesbedrag in Gooise Meren € 61,94 bedragen. 

26 3 Begroting 2022 HvBNM FTE ontwikkeling en doorbelasting Graag ontvangen wij een overzicht 2018-2022 van actual (2018-2020) en begroot (2021-2022) voor: 

totaal FTE, totaal loonkosten, saldo doorbelastingen personeel per programma (of project).

P1 Zie bijlage 1.

27 4 Begroting 2022 HvBNM Opstellen wijkagendas Hoe wordt goede doorvertaling naar de organisatie geborgd, gezien de conclusies uit het rekenkamer 

rapport?

20 P1 Het rekenkamerrapport gaat in op het aanbieden van richtlijnen en handvatten voor de interne organisatie om zo meer 

duidelijkheid rond de participatie te geven. 

De wijkagenda geeft een dergelijk handvat en biedt alle betrokkenen een gezamenlijke focus op de thema’s die leven in de 

wijk en waarover het gesprek moet worden aangegaan. De wijkagenda biedt ook nuttige informatie over veel verschillende 

gebieden waardoor een vollediger beeld wordt verkregen van de wijk. Het biedt daarmee de mogelijkheid om koppelkansen 

te vinden en gemeentelijk beleid beter toe te passen op wijkniveau.

Met het opstellen van de vier eerste wijkagenda’s verkennen we ook het proces om de doorvertaling naar de organisatie te 

verbeteren. Waarbij het resultaat is dat dit interne proces beter geborgd is. Bij het opstellen van nieuwe wijkagenda’s kunnen 

we dit proces monitoren, evalueren en verbeteren.

28 5 Begroting 2022 HvBNM Overlast Tijdens de beeldvormende avond gaf de pfh aan dat de 'brandhaarden' goed in beeld zijn. Welke plekken 

worden gezien als brandhaarden/ probleemgebieden als het gaat om overlast en drugsdealen?

P2 De zogenaamde 'hotspots, waar jongeren hangen en eventueel overlast veroorzaken zijn bekend bij de verschillende 

partners. De 'hotspots' zijn flucturend en weersafhankelijk. Bekende plaatsen van overlast zijn onder andere de Vestingwallen 

en Centrum Bussum.  Het dealen van drugs komt op veel plaatsen voor in Gooise Meren. Drugs bestellen kan op verschillende 

manieren, de dealer geeft je de mogelijkheid om het op te halen of de dealer komt de drugs bij de persoon afleveren. 

29 6 Begroting 2022 HvBNM PGA Stijgt het aantal mensen met een PGA? Stijgt de inzet van het zorg en veiligheidshuis? P2 Er is geen stijging te zien van personen die PGA zijn gelabeld. Het aantal personen dat in de PGA worden besproken is in 

vergelijking met december 2020 gelijk gebleven. Momenteel worden er  23 personen besproken in de PGA. De inzet van het 

Zorg- en Veiligheidshuis is gelijk gebleven. 

30 7 Begroting 2022 HvBNM Proactieve inzet Wordt er naast proactieve inzet, ook repressief gehandeld? Hoe vaak gebiedsverbod, hoe vaak 

handhavend opgetreden?

P2 Naast de proactieve aanpak wordt er ook repressief gehandeld. Een cijfermatig antwoord op de vraag hoevaak er 

handhavend is opgetreden is complex, omdat handhavend optreden een breed en diffuus begrip is. In Gooise Meren wordt 

(bijna) dagelijks handhavend opgetreden tegen jeugdoverlast. Als in gesprek gaan met jongeren over de overlast 

onvoldoende resultaat geeft, dan bestaat handhavend optreden onder andere uit het wegsturen van jongeren op een 

overlastplek of het uitdelen van boetes voor diverse vormen van overlast. Bij excessen kan er een (officiële waarschuwing voor 

een) gebiedsontzegging worden opgelegd. In 2021 zijn er geen gebiedsontzeggingen opgelegd. 

31 8 Begroting 2022 HvBNM Alchohol en drugs. Hoeveel meldingen zijn er in totaal in de eerste drie kwartalen van dit jaar binnengekomen bij politie, 

gemeente, boa's of meld misdaad anoniem?

P2 In Q1 t/m Q3 zijn bij de gemeente en politie in totaal -82- meldingen binnengekomen die alcohol- en drugsgerelateerd zijn. Bij 

MMA zijn sinds 01 januari 2021 -12- meldingen binnengekomen die drugsgerelateerd zijn. 

32 9 Begroting 2022 HvBNM Verhoging parkeertarieven Tijdens de beeldvormende avond werd aangegeven dat het verhogen van de parkeertarieven in 2023 

niet gedaan is om de begrotingstekorten aan te vullen, maar dat het wordt ingevoerd om middels 

tariefdifferentiatie de parkeerstromen te sturen. Waarom is dan voor een algehele verhoging in de 

tarieven gekozen, hoe kan het dat dit al bekend is vooruitlopend op het te ontwikkelen beleid?

P3 De verhoging van de parkeertarieven sorteert voor op de consequenties van de in het voorjaar vastgestelde parkeer- en 

mobiliteitsvisie. Een onderdeel daarvan is de modernisering van de parkeerketen en de daarmee gepaard gaande kosten. 

Gelet op een gezonde financiële huishouding en prudent financieel beleid acht het college het opportuun om nu deze dekking 

op te nemen.

33 10 Begroting 2022 HvBNM tegengaan ongewenst verkeer 

verblijfsgebieden

In 2022 inventariseren we de sobere overgangen. Is er ook geld gereserveerd om hier iets aan te doen? 36 P3 Bij het product verkeersmaatregelen zijn middelen gereserveerd voor kleine verkeersmaatregelen, waaronder ook sobere 

overgangen.

34 11 Begroting 2022 HvBNM uitvoering van de kustvisie Waar bestaat dit 'geven van uitvoering' aan? Komen er concrete plannen waarin de genoemde kansen en 

aanbevelingen verder worden uitgewerkt?

48 P4 Er wordt invulling gegeven aan de adviezen uit de Visie Aan de Gooise Kust (par. 4.4). Aan het advies om te komen tot een 

Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden wordt op dit moment gewerkt. Het advies met betrekking tot het 

Naarderbos wordt betrokken bij verdere besluitvorming over het bestemmingsplan voor het Naarderbos.

35 12 Begroting 2022 HvBNM Gemeentewerven Welke werven zijn wanneer afgestoten, en wat is het toekomstplan voor de gemeentewerven? Wanneer 

krijgen we het plan en de financiele doorrekening?

50 P4 De werf van Muiderberg is per 01 juli 2021 niet meer in gebruik als kantoor en werkplek voor de afdeling BORG. We hebben 

nog wel kosten aan beheer tot er, in afstemming met de plannen voor het IKC, gesloopt kan worden.  

Het toekomstplan voor het  gebruik van de overige werven is in voorbereiding. Dit wordt eind Q2 2022 verwacht ter 

besluitvorming, met financiële onderbouwing.  
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36 13 Begroting 2022 HvBNM Buitensport harmonisatie uitvoeren Er wordt aangegeven dat 'de financiele gevolgen worden verwerkt'. Was de harmonisatie niet 

budgetneutraal? Of gaat het hier alleen over het overhevelen van posten, zo ja van waar naar waar en 

hoeveel?

50 P4 De harmonisatie is inderdaad budgetneutraal, het gaat om overheveling van budgetten. Om bij de verschillende 

buitensportverenigingen in Gooise Meren het beoogde geharmoniseerde model te realiseren is de overname van activa bij 

een aantal verenigingen noodzakelijk (overname kleedkamers). Op voorhand is berekend aan de hand van normbedragen of 

dit haalbaar is binnen het huidige sportbudget. Na de overnames worden de budgetten op de juiste manier overgeheveld naar 

de betreffende posten. Hoeveel en wat naar waar, wordt duidelijk nadat de overnames definitief zijn. We blijven binnen het 

huidige budget voor sport, maar zullen dus wel enkele posten overhevelen.

37 14 Begroting 2022 HvBNM Bijdrage rijk duurzaamheid OOO Vorig jaar werd in oktober bekend hoeveel we van het rijk kregen. Is dit al bekend en zo ja hoeveel 

krijgen we? En valt hiermee het bedrag wat voor het OOO budget was gereserveerd inderdaad vrij zoals 

bij de perspectiefnota is aangenomen?

54 P5 Op dit moment is nog niet bekend of we een bijdrage van het rijk ontvangen.

38 15 Begroting 2022 HvBNM schoonmaken stranden en 

watergangen

Om welke stranden gaat het hier? P5 Het gaat om het strandje bij de Westbatterij in Muiden en het strand bij Muiderberg. Dit laatste is officieel zwemwater. De 

stranden bij Oud Valkeveen en Naarderbos worden door locatiebeheerders onderhouden.

39 16 Begroting 2022 HvBNM Vroegsignalering icm lange 

wachtlijsten.

 Hoe werkt dat, als je vroeg signaleert maar er zijn lange wachtlijsten, lost dat dan iets op? 74 P7 Vroegsignalering kan bijdragen aan het voorkomen van wachttijden bij ondersteuning met individueel maatwerk. 

Vroegsignalering heeft namelijk als doel een hulpvraag eerder in beeld te krijgen, zodat de oplossing sneller en in lichtere 

vorm ingezet kan worden. Vaak is dan de oplossing al in de basisvoorzieningen te vinden. Denk b.v.  aan ondersteuning door 

Jeugd en Gezin of Versa Welzijn. Individuele ondersteuning met een maatwerkvoorziening die een wachttijd kent is dan te 

voorkomen. Op deze manier wordt de zorg gegeven op het juiste moment en niet als er escalatie is.

40 17 Begroting 2022 HvBNM Voorkomen van zwaardere 

vormen...

We onderzoeken of we de samenwerking tussen het jongerenwerk en de scholen kunnen intensiveren. 

Mogelijk starten we met een pilot in schooljaar 2022-2023.Waar hangt het starten van de pilot van af?

75 P7 We willen eerst met het voortgezet onderwijs in gesprek over dit idee. Daarbij moeten we ook aandacht hebben voor de 

huidige zorgstructuur op school en hoe het jongerenwerk die structuur kan versterken. We willen immers iets toevoegen met 

het jongerenwerk. De vraag is ook wat de aandachtspunten voor het jongerenwerk moeten zijn: het bieden van een luisterend 

oor, eenzaamheid signaleren, jongeren die dreigen het verkeerde pad op te gaan etc. Bovendien willen we een pilot op één of 

twee middelbare scholen starten. We zullen met elkaar moeten bepalen met welke school/scholen we willen beginnen. Dit 

hebben we de afgelopen periode nog niet kunnen inventariseren, doordat scholen zich hebben gericht op het bieden van 

thuisonderwijs tijdens de lockdowns, vervolgens het lesgeven op school op 1,5 meter afstand en daarna het ontwikkelen van 

de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Zowel de scholen als de gemeente hadden de afgelopen periode 

andere prioriteiten. Het voornemen is om begin 2022 te onderzoeken of het haalbaar is om in schooljaar 2022-2023 te starten 

met de pilot. Tot slot zal het starten van de pilot ook extra middelen vereisen. We onderzoeken of en hoe we dat kunnen 

realiseren. Ook moeten we rekening houden met de terugloop van het aantal uren regulier jongerenwerk vanaf 2022 als 

gevolg van bezuiniging.

41 18 Begroting 2022 HvBNM Bevorderen gezonde leefstijl Waarom wordt drugsgebruik hier niet ter preventie genoemd? 80 P7 Het speerpunt “gezonde leefstijl” gaat over onze integrale aanpak om overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, roken en drugs 

te voorkomen. Het verminderen van middelengebruik ((soft)drugs, alcohol en roken) is structureel onderdeel van onze 

aanpak. Elke vier jaar stellen we in regionaal verband een Preventie en Handhavingsplan (PHP) alcohol en drugs vast. Het 

huidige plan -Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024- beschrijft de belangrijkste maatregelen die de 

regiogemeenten en GGD nemen om het alcohol- en drugsgebruik te voorkomen en terug te dringen. Preventie van 

(soft)drugsgebruik is als nieuw accent toegevoegd aan dit PHP. De GGD en Jellinek geven bijvoorbeeld op basis van dit plan 

regelmatig trainingen voor professionals voor vroegsignalering van riskant middelengebruik bij jongeren en bij volwassenen 

en ouderen. Het PHP is op 17 februari jl. door de raad vastgesteld.

42 19 Begroting 2022 HvBNM Inzet extra rijksmiddelen Hoeveel wordt geinvesteerd in verhoging personele kosten voor beleid en uitvoering? Op welke plekken 

knelt nu concreet? Wordt er ook concreet aan het verkorten van de wachtlijsten gewerkt, en zo ja hoe?

P7 De extra incidentele rijksmiddelen voor jeugd € 987.000 voor 2021 zetten we in voor dekking van de te verwachten 

overschrijding in 2021 (zie blz. 21 van VV2 2021). 

De extra middelen jeugd voor 2022-2025  zetten we deels in ter dekking van bekostiging van de individuele voorzieningen 

jeugd. Want voor 2022 verwachten we een stijgende en complexere  hulpvraag. Concreet ook door meer hulpvraag vanwege 

GGZ problematiek. Hierbij hoort versterking van de uitvoering van onze eigen Uitvoeringsdienst Sociaal domein (toegang tot 

individuele voorzieningen jeugd). We zien momenteel geen aanleiding om een deel van deze gelden in te zetten voor 

personele kosten uitbreiding beleid jeugd. Wel zetten we een deel van de extra middelen in als algemene middelen om de 

begroting 2022-2025 sluitend te krijgen (zie ook blz. 7 en 14 begroting 2022-2025). 

Het college zet in op voor inwoners acceptabele wachttijden. De  jeugdhulpaanbieder dient daarvoor op grond van de 

inkoopafspraken te voldoen aan de Treeknormen. Inkoop- en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek ziet toe op 

handhaving hiervan. Het college heeft momenteel geen signalen van onacceptabele overschrijding van wachttijden. Zo nodig 

zetten we overbruggingszorg in.

43 20 Begroting 2022 HvBNM Veilig thuis Hoe wordt de doorlooptijd concreet verkort? En van hoeveel wachttijd naar hoeveel wachttijd gaat dit? 81 P7 Veilig Thuis heeft zich te houden aan een wettelijke doorlooptijd. Daar wordt nu meer op gestuurd dan voorheen. 

Bijvoorbeeld door:

- het voeren van individuele gesprekken met medewerkers over de logistieke doorlooptijd. 

- de samenwerking met lokale uitvoeringsdiensten van gemeenten doorlopend onder de loep te nemen en af te stemmen 

over hoe we elkaar weten te vinden, zodat de overdracht naar het lokale veld soepel kan verlopen. 

Ten aanzien van de wachttijd geldt dat Veilig Thuis de afgelopen periode heeft gewerkt met een verdeellijst, waarbij iedere 

binnengekomen melding direct gescreend is op aard en ernst. Op basis daarvan wordt er gehandeld. Voorheen stonden er tot 

maximaal 20 meldingen op deze lijst, inmiddels is dit aantal teruggedrongen naar 10. Het streven van Veilig Thuis is om dit 

aantal in de komende tijd nog verder terug te brengen, door bovengenoemde maatregelen.

44 21 Begroting 2022 HvBNM WMO Waarom is deze grote extra uitgave van 500k voor 2022 pas nu in beeld? Wat is de belangrijkste oorzaak 

van dit plotselinge nadeel? Het abonnementstarief wisten we allang en is ook al doorgevoerd.

84 P7 De extra uitgaven (hogere lasten WMO en lagere baten als gevolg van het abonnementstarief) waren inderdaad al eerder in 

beeld maar zijn voor 2020 (VV2-2020 en decemberwijziging) en 2021 (VV1-2021) incidenteel verwerkt. De structurele effecten 

worden zoals afgesproken zoveel mogelijk in beeld gebracht bij de Perspectiefnota en worden vervolgens verwerkt in de 

begroting.
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45 22 Begroting 2022 HvBNM Wijziging cultuureducatie Wat is de status, op/met welke scholen vindt op dit moment cultuureductie plaats? Hoe worden andere 

culturele instellingen en verenigingen uit onze gemeenten, naast het muiderslot, hierbij betrokken? Hoe 

wordt een gebalanceerde kennismaking met alle facetten van cultuur (niet alleen cultureel erfgoed) 

geborgd?

87 P8 De CmK3-regeling duurt 4 jaar. Er is gestart met het inventariseren van de vraag van de scholen en het in kaart brengen wat 

de scholen aan cultuureducatie doen. Hiervoor gebruiken we het Evi-instrument. Door corona is dit afgelopen schooljaar 

tijdelijk op een lager pitje komen te staan. Er is contact met de verschillende culturele instellingen in de gemeente en met 

Plein C als adviseur. 

Er komen een aantal keer per jaar bijeenkomsten waarin de uitwisseling tussen onderwijs en culturele instellingen centraal 

staat. Daarover wordt met o.a. Filmhuis Bussum gesproken en wordt nauw samengewerkt met Singer Laren. Met de drie 

projectleiders in de regio (Hilversum, Laren en Muiden) wordt kwartaaloverleg gestart voor nadere afstemming. Dit alles om 

de scholen een zo breed mogelijk aanbod aan kunst en cultuur te bieden.

46 23 Begroting 2022 HvBNM Monumenteigenaren Hoeveel extra budget is hiervoor beschikbaar en wat wordt het totaalbudget? 88 P8 In de Begroting is op p. 9  te lezen dat er inhoudelijke keuzes zijn gemaakt in de Perspectiefnota die financiële ruimte moeten 

geven. De keuzes hebben ertoe geleid dat we bepaalde ambities niet hebben kunnen opnemen in deze begroting. Het  

uitvoeringsprogramma Erfgoedvisie is daar een van. Concreet betekent dit dat het huidige beschikbare budget van in totaal 

8.000,- per jaar beschikbaar blijft voor de subsidieregeling voor restauratie en groot onderhoud van gemeentelijke 

monumenten en dat het bedrag niet wordt verhoogd. Er is dus geen extra budget beschikbaar t.o.v. eerdere jaren.

47 24 Begroting 2022 HvBNM Buurtsportcoaches Hoe wordt er voor gezorgd dat mensen die via de buurtsportcoach zijn gaan sporten, uiteindelijk weer 

doorstromen naar een sportvereniging? Zodat oneerlijke concurrentie tegen wordt gegaan?

89 P8 Buurtsportcoaches hebben als taak inwoners te enthousiasmeren voor een sportvereniging, dit doen zij onder andere met 

behulp van de online beweegbrochure die u kunt vinden op de website gooisemerenbeweegt.nl.

48 25 Begroting 2022 HvBNM Culturele vorming Wat is de oorzaak van de grote daling van het budget tov gerealiseerd 2020? Wat valt allemaal onder 

deze post?

91 P8 De daling wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven in 2020 in het kader van het maatschappelijk ondersteuningsfonds 

(corona), waaronder de extra steun aan grote culturele instellingen zoals Spant en Forteiland Pampus (met cofinanciering van 

de Provincie). De dekking uit de algemene reserve is in 2020 verantwoord op programma 9.

Onder de post Culturele Vorming vallen hoofzakelijk de subsidies aan cultureel-maatschappelijke instellingen zoals 

Bibliotheek, lokale omroep en Filmhuis.

49 26 Begroting 2022 HvBNM OZB Hoeveel woningen en bedrijfspanden worden er extra voorzien in resp 2021 en 2022? Welk deel van de 

extra inkomsten is areaal uitbreiding en welk is indexatie? Met welke indexatie is rekening gehouden?

96 P9 De areaaluitbreiding betreft nu hoofdzakelijk het project Krijgsman. Hierbij rekenen we met een toename van plusminus 200 

woningen per jaar.

We houden bij de toename van areaaluitbreiding geen rekening met een toename van bedrijfspanden, omdat dit vrij 

marginaal is.

Van de extra inkomsten betreft het deel areaaluitbreiding € 200.000 en het deel indexatie € 150.000.

De indexatie betreft de inflatie, zoals in de Perspectiefnota 2022 opgenomen.

50 27 Begroting 2022 HvBNM Dotatie voorziening civiele 

kunstwerken

433k in 2021. Hoort dit niet in het voortgangsverslag opgenomen te worden? Gaat dit nog uitgegeven 

worden in 2021?

106 Financiele recap In het eerste Voortgangsverslag 2020 is de dotatie van € 433k vermeld en de meerjarige financiële verwerking aangegeven 

(pagina 15).

De hoogte van de periodieke toevoeging (dotatie) aan de voorziening wordt bepaald op basis van een (meerjarig) beheerplan 

en is gebaseerd op de looptijd van het beheerplan.De jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie is door de egaliserende 

functie niet gelijk aan de lasten voor groot onderhoud die in 2021 ten laste van de voorziening worden gebracht. 

51 28 Begroting 2022 HvBNM Balans - langlopende leningen Deze lopen sterk op. Waarom, waarvoor, wat zijn de looptijden, bij wie afgesloten (BNG? 111 Financiele recap De toename in de presentatie betreft een prognose van de financieringsbehoefte, gebaseerd op o.a. het voorgenomen 

investeringsvolume in de komende jaren. Dit zijn dus nog geen feitelijk afgesloten leningen.

52 29 Begroting 2022 HvBNM Kostendekkende heffingen Waaruit bestaan globaal de Overheadkosten van Afvalstoffen, Rioolheffing, Begraafrechten en waarom 

zijn deze zo hoog? Vallen FTE;s niet onder netto kosten taakveld? 

129 par. Lokale heffingen De opslag overhead voor de begroting 2022  is gestegen. We rekenen, conform BBV-richtlijnen, ook bedrijfsvoering van 

beleidsafdelingen aan overhead toe. In de vorige begroting was dat nog niet gedaan.

53 30 Begroting 2022 HvBNM Riolering Klopt het dat er geen achterstallig onderhoud meer is op riolering? 142 par. Onderhoud 

Kapitaalgoederen

Bij het oordelen over de staat van riolering gebruiken wij de term 'achterstallig onderhoud' niet. Maatregelen die wij nemen 

bij riolering die in slechte staat verkeerd zijn: repareren, renoveren en vervangen. In de praktijk zijn de opgaven repareren en 

renoveren relatief klein. De vervangingsopave prognosticeren wij zo goed mogelijk aan de hand van de resultaten van visuele 

inspectie van leidingen met rijdende camera. Wanneer het aantal en de ernst van de schades groot en niet meer acceptabel 

zijn, bestempelen wij dit als 'onacceptabel risico' en plannen wij het vervangen in. Om verschillende redenen, kan de 

daadwerkelijke vervanging op een later moment plaatsvinden, dan aanvankelijk wordt beoogd (denk aan integrale aanpak, 

etc.). Vooralsnog is er geen aanpassing van de planning nodig omdat er geen afwijkende urgentie ontstaat.

54 31 Begroting 2022 HvBNM Kan worden aangegeven en toegelicht welke rioolprojecten er vorig jaar voor 2021 en 2022 gepland 

stonden, die niet zijn/zullen worden uitgevoerd in die jaren?

144 par. Onderhoud 

Kapitaalgoederen

Het betreft de rioleringen van de Spiegelstraat, Graaf Wichmanlaan e.o., Vesting Oost, Van der Helstpark, Dorpsstraat en 

Tesselschadelaan. De Spiegelstraat is enigszins vertraagd door de uitloop van de werkzaamheden van de Beerensteinerlaan 

e.o. De Graaf Wichmanlaan is uitgesteld omdat twee projecten tegelijk in de uitvoeringsfase een te grote druk legt op de 

bereikbaarheid van het gebied. Vesting Oost is vertraagd als gevolg van het niet beschikbaar zijn van financiële middelen uit 

de exploitatie voor een gedeelte van dit project. Voor wat betreft de projecten in Muiderberg is het nodig om de 

meerjarenplanning enigszins aan te passen vanwege de gewenste combinatie met de aanleg van het warmtenet. De 

prioritering van deze projecten wordt in samenwerking met het Warmtebedrijf verder geconcretiseerd.

55 32 Begroting 2022 HvBNM Het landelijk gemiddelde verzuimcijfer is 5,5%. Hoeveel was dit bij ons in 2020 en hoeveel is dit nu? 155 par. Bedrijfsvoering In 2020 was het verzuim 7,46 %. In het 3e kwartaal van 2021 was het 5,7 %.

56 33 Begroting 2022 HvBNM Personeel Structureel is er 5 ton per jaar nodig. Dit bedrag is toch al door de raad toegezegd, of zag die toezegging 

op iets anders?

156 par. Bedrijfsvoering Het betrof hier een motie van GL, die is aangenomen, dekking hiervan moet binnen de begroting worden gevonden. Hier is 

voor een opbouw gekozen, die op termijn 500k moet worden om de organisatie meer toe te rusten op de toekomst.

57 34 Begroting 2022 HvBNM Ondersteuning gemeenteraad:  Is hier al budget voor gereserveerd? 156 par. Bedrijfsvoering Er wordt nog gekeken naar dekkingsmogelijkheden om uiteindelijk op het gewenste budget uit te komen.
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58 35 Begroting 2022 HvBNM Kosten GAD GAD komt met nieuwe plannen om de dienstverlening minder te raken, maar dan gaan wel de kosten 

omhoog. Worden de nieuwe voorstellen nog aan de raden voorgelegd?

161 par. Verbonden Partijen De opgave vanuit Gooise Meren voor de regio was om vanaf de Begroting 2022 – na correctie van de lonen – een 3% lagere 

gemeentelijke bijdrage te realiseren. De bezuinigingsvoorstellen inzake de GAD zijn meegenomen in het raadsvoorstel 

'Bezuinigingen op de begroting van de Regio' dat voor een zienswijze aan de raad is voorgelegd. 

De Regio heeft vervolgens een pakket aan maatregelen vastgesteld dat zoveel mogelijk recht doet aan de zienswijzen van de 

7 gemeenteraden en dit verwerkt in de Begroting. Het vaststellen van de Begroting (en begrotingswijziging) is belegd bij het 

AB van de Regio en wordt ter kennisname aan de raden voorgelegd.

59 36 Begroting 2022 HvBNM Zijn de kosten voor 2023 voor regel 69 en 70 niet dubbel opgenomen? Zo nee, wat is het verschil? 181 bijlage 1 Overzicht 

investeringen

Uw constatering is juist, dit is dubbel opgenomen. Wordt aangepast.

60 37 Begroting 2022 HvBNM Tuindorp Keverdijk In 2019 stond er voor 2020-2022 voor programma herinrichting Tuindorp Keverdijk (3 en 5), bijna 1 

miljoen gebudgetteerd. Nu lijkt het alsof daar nog maar 100k van over is. Hoe zit dit?

bijlage 1 Overzicht 

investeringen

Oorspronkelijk was er een bedrag van ca. € 654K gereserveerd voor herinrichting Keverdijk. Onderdeel daarvan was een 

budget van € 141K voor vervanging van de openbare verlichting. Dit bedrag is inmiddels gevoteerd. De overige onderdelen 

zijn bij de Perspectiefnota 2021 vervallen omdat een concrete calculatie ontbreekt en we te maken hadden met een financiële 

uitdaging in onze begroting. Per abuis is het bedrag van  € 97K in deze begroting blijven staan. Ook dit bedrag komt te 

vervallen. Desondanks gaan we wel verder met de voorbereiding. Hiertoe is al een voorbereidingskrediet van € 200.000 

gevoteerd. Zodra de nadere (financiële) onderbouwing van de plannen bekend is, wordt dit opgenomen in de 

perspectiefnota.

61 38 VV2-2021 HvBNM geluidssanering Om hoeveel panden gaat het? Hoeveel komen er nog in aanmerking? 18 P5 In totaal gaat het om 100 woningen die in aanmerking komen voor geluidsisolatie. Hiervan zijn er enkele komen te vervallen 

doordat de bewoners zich hebben afgemeld. Het project is in uitvoering, er komen geen nieuwe panden voor dit project meer 

in aanmerking.

62 39 VV2-2021 HvBNM revitalisering aula Zijn de achteraf intern doorberekende uren ook opgenomen als bate op de plek waar de opbrengst van 

de doorbelasting terechtkomt? Zo ja, waar?

19 P5 Doorbelaste uren naar investeringen verlagen de doorbelasting van de uren van de desbetreffende afdeling naar de 

producten op de exploitatiebegroting. Hierdoor zal op de diverse programma’s waar de producten onder vallen een voordelig 

effect optreden in de vorm van lagere lasten doorbelaste interne uren.

63 41 VV2-2021 HvBNM jeugdhulp Om hoeveel individuele maatregelen jeugdhulp gaat het in de toename van 1,4 mln? Voor hoeveel 

jeugdigen? En wat zijn de kosten voor de individuele maatregelen jeugdhulp in zijn totaliteit?

21 P7 Zowel in het gedwongen kader als het vrijwillige kader is er een toename van de hulpvraag te zien. De ervaring leert dat de 

ontwikkeling van de lasten voor Jeugdhulp soms een grillig verloop kent en zich ondanks prognoses gedurende het jaar lastig 

laat voorspellen. Wij kunnen dus geen verwachte exacte aantallen individuele maatregelen jeugdhulp voor 2021 in totaal 

noemen. Wel kunnen wij u melden dat in 2021 tot en met 1 oktober 257 individuele voorzieningen jeugdhulp zijn toegekend. 

Daarnaast zij er nog 1157 lopende jeugdvoorzieningen uit voorgaande jaren. Daar vloeien natuurlijk ook kosten uit voort.

64 42 VV2-2021 HvBNM WMO Om hoeveel maatregelen gaat het? Hoeveel inwoners kunnen hierdoor in 2021 langer thuis wonen? 21 P7 Het is rijksbeleid om inwoners langer thuis te laten wonen, de bejaardenhuizen zijn dan ook verdwenen. Dat heeft tot gevolg 

dat inwoners naast medische zorg uit de zorgverzekeringswet (Zvw), ook  hulp- en ondersteuning uit de Wmo krijgen zoals 

ambulante begeleiding, dagopvang, hulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel e.d.), woningaanpassingen (traplift e.d.), indien dit 

aanvullend is op de eigen kracht en hulp uit het sociaal netwerk. Daarbij wordt, conform de Wmo, eerst gekeken of de inzet 

van algemene voorzieningen passend en daarmee voorliggend is. We beschikken niet over lokale cijfers hoeveel lokale 

inwoners langer thuis wonen. Voor landelijke cijfers zie bijvoorbeeld: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-

ondersteuninghuis/documenten/rapporten/2018/06/15/programma-langer-thuis.

  

65 43 VV2-2021 HvBNM "Hoeveel maatschappelijke organisaties op het gebied van Kunst en Cultuur, Cultuur en Erfgoed, Welzijn 

en Sport hebben coronasteun ontvangen? Hoeveel is aan interne kosten besteed?"

23 P8 Coronasteun is verleend aan 16 organisaties in de eerste tranche. In de tweede tranche is aan 18 organisaties steun verleend. 

Via cofinanciering zijn 5 organisaties ondersteund. Van de coronasteun is niets besteed aan de interne organisatie.

66 44 VV2-2021 HvBNM Kapitaallasten zijn een incidentele plus. Komt die dan volgend jaar in de min 24 P9 Bij het voteren van een investering wordt al met de kapitaallasten voor de gehele looptijd rekening gehouden. Als een 

investering later gereed is dan gepland, gaan de kapitaallasten pas later in en vallen derhalve eenmalig vrij.

67 45 VV2-2021 HvBNM Waarom leidt het vrijvallen van 238k aan stelposten tot een nadeel van 63k? 25 P9 De € 150K is een nadeel en de € 86K een voordeel. Dus per saldo € 63K nadeel (inclusief afrondingen).

68 1 Begroting 2022 GDP Dienstverlening College wil inzetten op meer digitale dienstverlening. Zijn publicaties van omgevingsvergunningen dan 

straks ook online in te zien? Waarom zou dit wel/niet mogelijk zijn (graag concreet maken)? 

P1 De wet open overheid verplicht de gemeente om informatie actief openbaar te maken. Voor de gemeente is de startdatum 1-

1-2023. Er zijn categorieën benoemd die openbaar worden gemaakt. Een categorie betreft beschikkingen zoals de 

omgevingsvergunning. Deze worden geanonimiseerd voor publicatie. De informatie wordt gepubliceerd op overheid.nl. 

69 2 Begroting 2022 GDP Vuurwerk Hoe wil het college dit jaar omgaan met de veiligheidsrisico’s en overlast rondom vuurwerk? Steeds 

meer gemeenten bekennen hierin kleur door een algeheel verbod af te kondigen. Tijdens de 

beeldvormende behandeling gaf de burgemeester aan hierover in regionaal verband in gesprek te zijn en 

vermoedelijk over 1,5 maand met een definitief standpunt te komen. Dan zitten we begin december, is 

dat niet veel te laat? Immers, als er een verbod komt, moeten ondernemers (zoals vuurwerk verkopers) 

dit wel tijdig weten zodat zij niet onnodig kosten maken. 

P2 De burgemeester is in regionaal verband in gesprek, mede in relatie tot (nog komende) Rijksmaatregelen. Ook vindt er 

regionale afstemming plaats. Het ligt in de planning om begin november duidelijkheid te hebben over de maatregelen die er 

genomen gaan worden tijdens de jaarwisseling. 

70 3 Begroting 2022 GDP Givaudan College wil inhaken op project Leefbaarheid van de provincie, om geuroverlast terug te dringen en 

luchtkwaliteit te verbeteren. Daarvoor worden burgermetingen ingezet. Kan de stankoverlast bij 

omwonenden van Givaudan + fijnstofmetingen hierin meegenomen worden? Tijdens de beeldvormende 

behandeling gaf de wethouder aan hierover na te zullen denken. Wij willen echter graag een concreet 

antwoord op de vraag of het college ervoor open staat om i.h.k.v. project Leefbaarheid in te zetten op 

burgermetingen rond Givaudan.

P3 De provincie heeft het programma Gezonde Leefomgeving en Milieu met daarin o.a. het project Hollandse luchten, waarin 

burgers zelf metingen kunnen verrichten van de luchtkwaliteit. Dit programma is momenteel stilgezet voor een (tussen) 

evaluatie. Wanneer er meer bekend is over voortzetting van dit programma en op welke wijze, zal het college zich hierover 

beraden en uw raad informeren.

71 4 Begroting 2022 GDP verlagen maximum snelheid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en Veilig Verkeer Nederland roepen op om de 

max. snelheid in straten zonder stoep te verlagen naar 15 km/uur. Is dit iets waar het college serieus naar 

wil kijken, of misschien gebeurt dat al? 

P3 Dit wordt al toegepast bij woonerven, daar is de maximum snelheid beperkt tot stapvoets (15 km/u). Niet overal worden 

woonerven toegepast. Dit komt omdat de wet daar inrichtingseisen aan verbindt, die niet altijd kunnen worden gerealiseerd. 

Bij wegen zonder stoep die niet ingericht kunnen worden als woonerf, is het college niet voornemens de snelheid te verlagen 

naar 15 km/u. 
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72 5 Begroting 2022 GDP buurtsportcoaches P8 – Inzet buurtsportcoaches (p89): “waarbij ook wordt gedacht aan samenwerking met verenigingen” -

> moet die samenwerking niet juist het uitgangspunt zijn, omdat er anders oneerlijke concurrentie 

ontstaat? 

89 P8 Buurtsportcoaches hebben ook als taak om te voorzien in een aanbod dat er nog niet is. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op e-

sports en gaming. Hierin nemen de buurtsportcoaches dan het voortouw. Op dergelijk nieuw aanbod wordt ook 

samenwerking met sportverenigingen gezocht, om te bekijken of bijvoorbeeld e-sports en gaming ook binnen hun vereniging 

kan worden toegepast. De buurtsportcoach ondersteunt om dit dan mogelijk te maken. Voor de verenigingen is hierbij geen 

sprake van concurrentie.  

73 6 Begroting 2022 GDP spelen / speelvoorzieningen P8 – Spelen en recreëren (p90): “Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de 

buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen 

spelen van kinderen met en zonder beperking” -> Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot wijken waar de 

bestaande speelvoorzieningen worden opgedoekt en waar kinderen blijkens eerdere antwoorden van 

het college zijn aangewezen op de bermen en de stoepen, tussen de geparkeerde auto’s? 

90 P8 In de gehele buitenruimte moeten kinderen zich vrij en zelfstandig kunnen bewegen, bermen en stoepen behoren ook tot die 

buitenruimte. In de Visie Buitenruimte is opgenomen dat wij streven naar een bespeelbaarheid van 3% van de buitenruimte. 

Dit percentage wordt gemeentebreed gehaald. Kinderen spelen daarnaast lang niet altijd op een speellocatie maar ook veel 

op stoepen, bermen, grasvelden en beplantingen.

74 7 Begroting 2022 GDP ambities Wat zijn precies de consequenties van het niet kunnen waar maken van diverse eerder wel gestelde 

ambities? (geen handhavingsjurist Bibob, geen herdenking 1572-1672, geen budget voor 

uitvoeringsprogramma erfgoedvisie, geen herstel vlaglocaties, beperkingen op mobiliteit, 

beheerplannen naar een lager niveau en bezuinigingen op collectieve voorzieningen sociaal domein). 

Graag per onderdeel een concreet antwoord van de implicaties t.g.v. het niet ten uitvoering brengen van 

deze eerder voorgenomen ambities. 

hoofdlijnen Het niet kunnen waarmaken van de ambities heeft de volgende consequenties:

Handhavingsjurist Bibob

Er is onvoldoende capaciteit in de huidige formatie om de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (GOC) 

adequaat uit te kunnen voeren. 

Herdenking 1572-1672

In 2022 en 2023 worden landelijk respectievelijk de jaren 1572 en 1672 herdacht. De Vestingsteden Naarden en Muiden zijn 

nauw betrokken bij de nationale herdenkingen en de culturele instellingen zullen daar ook aandacht aan besteden. De musea 

hebben speciale tentoonstellingen en er zullen lezingen en concerten in de Grote Kerk zijn. Er is budget noodzakelijk om deze 

herdenkingen mogelijk te maken. 

Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie

Er is niet voldoende geld om het uitvoeringsprogramma behorend bij de Erfgoedvisie volledig uit te kunnen voeren. Er is 

aanvullend budget nodig voor de volgende beleidsdoelen:

- De basis in standhouden

- Erfgoed als vertrekpunt en dragende kracht bij ruimtelijke ontwikkelingen

- Toegankelijk en beleefbaar erfgoed

- Kennis en dialoog organiseren

Herstel vlaglocaties

De gemeente Gooise Meren vlagt bij bijzondere gelegenheden in de gemeente. UitArbo technisch onderzoek is gebleken dat 

de werkzaamheden, die voor het vlaggen nodig zijn, niet veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden op 3 vlaglocaties 

(Kerktorens Muiden en Naarden en Stadhuis Naarden) .

Mobiliteit

Niet alle investeringen zoals benoemd in de Perspectiefnota 2022-2025 (blz 42) kunnen waargemaakt worden.

Beheerplannen

Er is nu gekozen voor scenario 1A wat ligt tussen sober en huidig niveau, zoals in het raadsvoorstel 2194485 is opgenomen. 

Collectieve voorzieningen sociaal domein

Met het budget voor collectieve voorzieningen wordt subsidie verleend aan organisaties in het maatschappelijk voorveld. Het 

doel is om instroom in maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo en daarmee hoge kosten te beperken. Het budget voor 

collectieve voorzieningen staat onder druk doordat sommige subsidies zijn opgehoogd voor uitbreiding van uren, afhankelijk 

van de behoefte en maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Daarnaast spelen loon/prijsindexaties een rol (zie 

bijlage 2).

75 8 Begroting 2022 GDP toeristenbelasting Toeristenbelasting gaat 40 cent omhoog, omdat onze gemeente een “uniek karakter” heeft. Maar moet 

een belasting(verhoging) niet verband houden met de kosten die de gemeente maakt? Nu lijkt het een 

cash cow te worden, ten koste van de toeristen waarvan we er juist meer willen hebben. Tijdens de 

beeldvormende behandeling gaf de wethouder aan dat dit vooral gebaseerd is op een regionale 

benchmark, waaruit blijkt dat onze toeristenbelasting relatief laag is en we gezien het karakter van GM 

dus best wat hoger mogen. Dit is echter geen antwoord op de vraag welke kostenaspecten of 

inhoudelijke overwegingen dit rechtvaardigen – anders dan een makkelijke manier om de begroting 

sluitend te krijgen. Graag alsnog concreet beantwoorden.

hoofdlijnen Bij het verhogen van de toeristenbelasting is niet specifiek gekeken naar kostenaspecten. De gemeente heft de 

toeristenbelasting om haar eigen inkomsten te vergroten. Het geld wordt daarna gebruikt om voorzieningen binnen de 

gemeenten op een bepaald peil te brengen of te houden. Dit betekent dat de gemeente het geld niet per se  in dient te zetten 

voor voorzieningen die direct aan het toerisme zijn te koppelen. De gemeenteraad kan hier wel voor kiezen.

In de Perspectiefnota 2022-2025 zijn in het kader van het traject 'Duurzame balans in de begroting'  voorstellen opgenomen 

om geld te besparen. Deze voorstellen zijn ingedeeld naar 8 richtinggevende principes waaronder principe 3: We verhouden 

ons tot anderen en de wereld om ons heen: benchmark.  

In het kader van dit principe is gekeken naar de tarieven voor toeristenbelasting van omliggende gemeenten. Op basis van 

deze benchmark is voorgesteld het tarief te verhogen van 1,79 naar 2 euro, conform de tarieven in Blaricum 2 euro, Huizen 

2,23 euro en Eemnes 2 euro. Een verhoging wordt gerechtvaardigd door het unieke karakter van onze gemeente. Met het 

Muiderslot en Naarden Vesting heeft Gooise Meren toeristen iets bijzonders te bieden. 

76 9 Begroting 2022 GDP parkeerbelasting Idem voor parkeerbelasting, welke kosten of inhoudelijke gronden rechtvaardigen een  verhoging? En 

waarom worden daarbij alle kernen over één kam geschoren i.p.v. daar gedifferentieerd naar te kijken. 

Parkeren in Muiden wordt nu immers wel héél erg duur.

hoofdlijnen De verhoging van de parkeertarieven sorteert voor op de consequenties van de in het voorjaar vastgestelde parkeer- en 

mobiliteitsvisie. Een onderdeel daarvan is de modernisering van de parkeerketen en de daarmee gepaard gaande kosten. 

Gelet op een gezonde financiële huishouding en prudent financieel beleid acht het college het opportuun om nu deze dekking 

op te nemen.
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77 10 VV2-2021 

Projectenboek

GDP projectenboek Bij het projectenboek hebben wij de volgende vragen: 

a. Pagina 19; hoe zit het met 3e hockeyveld en kettingbeding? 

b. Pagina 24; waarom moet het Bredius project aanbesteed worden ipv zelf ontwikkelen? 

c. Pagina 32; er wordt gesproken over risico’s i.h.k.v. afspraken met GNR, maar dit zijn we toch zelf? 

d. Pagina 50; waarom pas in 2024 nadenken over vestingplein Muiden?

Projectenboek a. Antwoord 3e halve oefenveld: met betrekking tot het 3e hockeyveld verwijzen wij u naar het document:

• Raadsmededeling “Stand van zaken grondexploitatie Bredius te Muiden en kredietoverschrijding halve veld hockey” (31 

maart 2021 – zaak 2168441). 

Antwoord kettingbeding: met betrekking tot het kettingbeding verwijzen wij u naar de volgende laatste 2 documenten over 

het onderwerp kettingbeding:

• Raadsmededeling beantwoording motie Kettingbeding Bredius (augustus 2021 – zaak 2295142) met als bijlagen de Motie 

zelf (7 juli 2021) en de “Notitie Kettingbeding Bredius” (d.d. 29 juli 2021).

• Beantwoording Schriftelijke vraag Kettingbeding Bredius van 8 september 2021 – antwoord 30 september 2021

b. Antwoord: Dit is geen kerntaak, de gemeentelijke organisatie heeft geen eigen ontwikkeltak, laat staan een bouwbedrijf.

Kennis en expertise worden via een aanbesteding uit de markt gehaald binnen de kaders van de gemeente. 

c. Het risico m.b.t. de opstelling van GNR is vervallen met het vaststellen van het bestemmingsplan. Het projectenboek is hier 

ondertussen op aangepast.

d. De planvorming van de Vestingwallen fase 2 wordt in samenhang met het Vestingplein in 2022 uitgevoerd en voorgelegd 

ter besluitvorming aan de raad. De uitvoering van de wallen (2023-2024) en het plein (2024 ->) kan gefaseerd worden 

uitgevoerd.

78 1 VV2-2021 D66 pilot eenzaamheid De gemeente heeft een pilot eenzaamheid gedaan in twee wijken, o.a. keverdijk en de eng. Waren de 

uitkomsten dusdanig dat de investering effectief is geweest?

De pilot Eenzaamheid is alleen uitgevoerd in de wijk Keverdijk. De uitkomsten van deze pilot geven belangrijke inzichten over 

de wijk en bij de planontwikkeling rond de rioolvervangingen en hoe de organisatie kan bijdragen aan ‘de zelforganisatie’ van 

de wijk. Deze werkwijze nemen we over bij het opstellen van de wijkagenda’s.

79 2 Begroting 2022 D66 Beleidsplan iedereen doet mee Beleidsplan 'Iedereen doet mee' is in samenspraak met vele partijen opgesteld. In hoeverre zijn hierbij 

ook kaders van de raad meegenomen? Klopt het dat dit enige tijd stil heeft gelegen of was dit nodig voor 

het opstellen ervan? Wat is nu de status?

21 P1 Het nieuwe beleidsplan inclusie is in concept gereed. Deze nota is een voortzetting en actualisering van de beleidsnota 

‘Toegankelijke samenleving’ uit 2016 en volgt het daarin gehanteerde kader. De raad is periodiek over de voortgang van het 

uitvoeringsprogramma geïnformeerd. 

De adviesraden hebben inmiddels een advies uitgebracht over de geactualiseerde nota. Een collegevoorstel is in 

ontwikkeling. Einde van het jaar wordt de nota voorgelegd aan de Raad.

80 3 Begroting 2022 D66 digibeten Wat houdt maatwerk in m.b.t. digitale aanvragen van digibeten? 21 P1 Inwoners die niet in staat zijn om gebruik te maken van onze online dienstverlening kunnen telefonisch terecht of kunnen aan 

de publieksbalie komen waar wij ze helpen met de beantwoording van hun vraag of het aanvragen van hun product.

81 4 Begroting 2022 D66 lasten burgerzaken Begroting (lasten) ‘burgerzaken’ in 2024 is veel hoger t.o.v. de andere bedragen? 24 P1 In 2024 zullen er aanzienlijk meer reisdocumenten worden aangevraagd dan in de voorgaande jaren. Dit heeft te maken met 

de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 (van 5 naar 10 jaar). Er komen dan meer legesopbrengsten 

binnen en daardoor zal er ook meer geld afgedragen moeten worden aan het Rijk.  

82 5 Begroting 2022 D66 inbraken Inbraken; Is burgernet wel bekend genoeg onder de inwoners en zijn er aanvullende mogelijkheden? 26 P2 Burgernet is bekend onder de burgers. Het blijft noodzakelijk om dit met regelmaat  onder de aandacht van burgers te 

brengen. In de Week van de Veiligheid zal uitgebreid aandacht worden gegeven aan Burgernet. 

83 6 Begroting 2022 D66 parkeerharmonisatie algemeen; Na parkeerharmonisatie is er een evaluatie geweest o.a. sessies met inwoners; is er al een 

update over uitkomsten; waar staan we nu?

P3 Uit de evaluatie van de harmonisering werd aangeraden beleid op te stellen en de parkeerketen te moderniseren waarbij 

maatwerk per kern wordt voorgestaan. Met de vaststelling van het Mobiliteitsplan Gooise Meren zijn ambities en acties 

geformuleerd voor de parkeerketen. De uitwerking naar projectniveau moet nu vorm krijgen.

84 7 Begroting 2022 D66 verkeersgedrag beinvloeden verkeersgedrag beinvloeden; het aantal snelle elektrische fietsen neemt sterk toe in de openbare ruimte; 

is dit ook een punt van aandacht in beleid? 

33 P3 Dit is zeker een punt van aandacht bij de uitwerking van het beleid. Een van acties voor de korte termijn (binnen nu en vijf 

jaar) is het uitwerken van 'doorfietsroutes' en schoolfietsroutes. Hierin zal de vormgeving afhangen van het gebruik. Snelle 

elektrische fietsers (tot 45 km/u zoals de zgn. speed pedelacs) zijn overigens bromfietsers voor de wet. Dit betekent dat deze 

categorie fietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet fietsen en zich aan de maximum snelheid moet houden zoals 

die voor bromfietsen geldt. 

85 8 Begroting 2022 D66 autoluw 250.000 euro m.b.t. autoluw Naarden Vesting; toelichting graag? 39 P3 Een van de acties om de leefbaarheid en veiligheid in kernen als Naarden Vesting te vergroten, is het autoluw maken van die 

kernen of gebieden. Naarden Vesting is als eerste genoemd om daarvoor 'autoluw' uit te werken. Voor dat project is voor de 

voorbereiding en uitvoering een budget van in totaal € 250.000 gereserveerd. 

86 9 Begroting 2022 D66 parkeren baten/lasten kopje ‘609’ parkeren; bedrag gaat van 1623 naar 1968; toelichting graag? 38 P3 De stijging betreft de kapitaallasten van de voorgenomen inverstering Parkeergarage De Olmen.

87 10 Begroting 2022 D66 leges woningsplitsing Worden er leges geheven bij woningsplitsing? Zo ja, zijn deze nu kostendekkend? Kunnen deze ook niet 

kostendekkend worden ingezet? Over wat voor een bedrag gaat het?

41 P4 De legesverordening is van toepassing, de hoogte is vastgesteld door de raad. Dit is min of meer kostendekkend. De 

legesopbrengsten in 2020 waren € 7.784 en in 2021 tot  oktober € 4.536, voor in totaal 8 splitsingsvergunningen.

88 11 Begroting 2022 D66 gevolgklasse II en III Wat zijn de gevolgen voor de begroting als ook gevolgklasse II en III worden ingevoerd? 41 P4 De WKB wordt naar verwachting per 1/7/22 ingevoerd voor gevolgklasse 1 (grond gebonden woningen, bouwwerken geen 

gebouwen zijnde). Het is onbekend wanneer de gevolgklassen 2 en 3 (appartementen, scholen, bedrijfsgebouwen enz.) 

worden ingevoerd, dan zullen de legesinkomsten beperkt verder dalen en ook de werkzaamheden minder worden. Er zijn 

weinig aanvragen in klasse 2 en 3. Alle toetsen aan het Bouwbesluit worden door de private sector (kwaliteitsborgers) 

overgenomen, zal er overeenkomstig minder capaciteit nodig zijn. Er is een flexibele schil van tijdelijke medewerkers en 

afhankelijk van de wijziging in de werkzaamheden kan de capaciteit worden aangepast.

89 12 Begroting 2022 D66 ondergronds parkeren In de wandelgangen gaan verhalen over ondergronds parkeren bij Marienburg en/of Veldweg; is er al een 

relatie met de begroting?

44 P4 Mariënburg betreft een particuliere ontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft geen effect op de begroting. Conform de 

Ontwikkelingsvisie die uw raad vaststelde bevat het programma een ondergrondse parkeerplaats om in de eigen 

parkeerbehoefte te voorzien. Er is geen relatie met de Veldweg anders dan dat er in het verleden wel eens een idee aan de 

gemeente is gepresenteerd om de ondergrondse parkeergarage door te trekken tot onder de Veldweg locatie. Twee lagen 

diep en overigens zonder kostenindicatie. Omwille van de volgordelijkheid van de ontwikkelingen in het centrum van Bussum 

(Olmengarage) en de beperkingen t.g.v. de Aanbestedingswet is niet verder op het idee in gegaan.

90 13 Begroting 2022 D66 buitenreclame Aanbesteding buitenreclame ; welk vastgesteld reclamebeleid betreft dit? 46 P4 Het beleid voor buitenreclame dat door uw raad op 6 oktober 2021 is vastgesteld.
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91 13 Begroting 2022 D66 groenindex hoe staat het met het integreren van de groenindex in het groenbeleid? Is er ook al een relatie met de 

wijkagenda en het leefbaarheidsplan?

54 P5 De groenindex is zeer recent voor het eerst bepaald. De verwachting is dat wij u nog dit jaar hierover kunnen informeren. Met 

de groenindex wordt de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom gemeten. Zodra er inzicht is in meerdere jaren, is het 

mogelijk om conclusies te trekken over het effect van het groenbeleid op de hoeveelheid groen. Consequenties voor het 

leefbaarheidsplan hebben altijd invloed op de wijkagenda.

92 14 Begroting 2022 D66 zonnepanelen Samenwerking met Wattnu om meer zonnepanelen op platte daken te krijgen; wat zijn hierbij de kosten 

voor de gemeente? Vooral ‘onder de grond’ (Liander) zijn er aanpassingen nodig; is dit een remmende 

factor en kan extra budget voor verlichting zorgen? 

55 P5 Voor het project om platte daken bij ondernemers met zonnepanelen te beleggen stellen we 50k beschikbaar over 2021. Voor 

de benodigde middelen over 2022 en verder gaan we op basis van het resultaat over 2021 in gesprek met Wattnu.

Het is bekend dat de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk kritiek is als het gaat om het transport van de opgewekte 

duurzame energie. Bij diverse projecten in Gooise Meren waar het om de levering van opgewekte duurzame energie gaat is 

dit het geval. Met Liander wordt overigens standaard gesproken bij gemeentelijke projecten als het over de aansluiting op en 

knelpunten in het netwerk gaat. Daarnaast is ook Provincie Noord-Holland met Liander in gesprek om knelpunten opgelost te 

krijgen. Daar waar aanpassing en versterking van het net nodig is, is dit een investering die bij Liander ligt als verantwoordelijk 

netbeheerder.

93 15 Begroting 2022 D66 kengetallen duurzaamheid Is de toename van woningaantal in Gooise Meren meegenomen in het gebruik? 62 P5 Ja, in de Klimaatmonitor worden jaarlijks de actuele woningaantallen verwerkt.

94 15a Begroting 2022 D66 maatschappelijke diensttijd subsidie ‘maatschappelijke diensttijd’; hoe worden de kansen ingeschat dat deze subsidieaanvraag 

wordt goedgekeurd?

77 P6 Op 18 november a.s. wordt daar uitsluitsel over gegeven door ZONMW, voor die tijd wordt er geen mededeling over gedaan. 

Kans is 50/50.

95 15b Begroting 2022 D66 onderzoek eenzaamheid Hoe staat het met de pilot en onderzoek naar eenzaamheid (Keverdijk en Eng); wanneer krijgt de raad de 

resultaten?

79 P6 De pilot Eenzaamheid is alleen uitgevoerd in de wijk Keverdijk. De uitkomsten van deze pilot geven belangrijke inzichten over 

de wijk en bij de planontwikkeling rond de rioolvervangingen en hoe de organisatie kan bijdragen aan ‘de zelforganisatie’ van 

de wijk. Deze werkwijze nemen we over bij het opstellen van de wijkagenda’s. Er is niet voorzien in een extern verslag, maar 

desgewenst kunnen de bevindingen met de Raad gedeeld worden. 

96 16 Begroting 2022 D66 opbrengsten belastingen tabel; rij belasting; de ramingen liggen aanzienlijk lager dan de rekening 2020 of de begroting 2021; 

waarom?

119 par. Lokale heffingen Vanaf 2022 wordt geen precariobelasting meer geheven op kabels en leidingen (ca. € 2,2 miljoen).

97 17 Begroting 2022 D66 voertuigen In de tabel over investeringen staan een aantal voertuigen vermeld; zijn dit voertuigen aangedreven op 

fossiele brandstoffen? Hoe staat het met het elektrificeren van het wagenpark?

182/183 bijlage 1 Overzicht 

investeringen

De huidige voertuigen rijden op fossiele brandstof. Bij iedere aanbesteding (1 keer in de 4 jaar) wordt onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn om het wagenpark te verduurzamen. Bij de laatste aanbesteding waren de mogelijkheden voor 

elektrische bedrijfsvoertuigen nog niet geschikt. Uiteraard worden de mogelijkheden bij een volgende aanbesteding opnieuw 

onderzocht. De investeringsbedragen zijn gebaseerd op vervanging van een gelijkwaardig voertuig (fossiele brandstof). Als 

verduurzaming (bijv elektrisch rijden) realiseerbaar is, dan zullen de eventuele meerkosten aan u worden voorgelegd.

98 1 VV2-2021 CDA kermis De burgermeester had het over de kermis dit jaar doorgaat en dat er een grote aanzuigende werking is 

uit de regio van jongeren. Op welke locatie komt de kermis dit jaar? Is erover nagedacht dit meer buiten 

het  centrum te doen om overlast mogelijk te beperken?

P2 In 2021  zal er geen kermis plaatsvinden, dit op verzoek van de exploitant. Voor nu gaan we er van uit dat de voorjaarskermis 

2022 doorgang zal vinden. Bij de kermis worden extra maatregelen ingezet om overlast trachten te voorkomen. Er wordt 

door het college niet over nagedacht om de kermis te verplaatsen. 

99 2 VV2-2021 CDA juridische ondersteuning  Blz. 9 en 14. Op blz. 9 wordt gesteld dat er een additionele 150k nodig is voor juridische en RO-

ondersteuning betreffende dossiers Naarderbos/Oud Valkeveen.

Op blz. 14 wordt gesteld dat er 133k extra nodig is voor diverse bestemmingsplannen. Er staat bij dat dit 

voornamelijk is voor Naarderbos en Oud Valkeveen.

Hoe komt het dat u in meerdere programma’s voor dezelfde dossier overschrijdingen heeft van dezelfde 

aard?

9/14 P1/P4 Sinds 2018 heeft het college een apart budget dat is bestemd voor diverse advieskosten gerelateerd aan Oud Valkveen en/of 

Naarderbos. Hier bent u als raad regelmatig over geïnfomeerd. Dit budget is bestemd voor allerlei juridische procedures 

waarvoor externe deskundigheid/advisering nodig is. Op dit moment loopt er o.a. een rechtszaak inzake de 

samenwerkingsovereenkomst, meerdere WOB-verzoeken en een getuigenverhoor. Bij het tweede voortgangsverslag van 

2020 is besloten om een deel van de kosten die gemaakt zijn, over te hevelen naar de programma's van de reguliere 

budgetten en werkzaamheden van de vakafdelingen. Het ging hier om de kosten die betrekking hadden op het onderhoud en 

het bestemmingsplan Oud Valkeveen. Ondertussen is het proces rond het bestemmingsplan Naarderbos er bijgekomen. 

Binnen bovengenoemde dossiers zijn bepaalde gebeurtenissen/ontwikkelingen moeilijk te voorspellen en die kunnen ertoe 

leiden dat budget overschreden wordt. 

100 3 VV2-2021 CDA juridische ondersteuning Daarnaast staat op blz. 14 bij die 133k als uitleg dat u 60k extra nodig voor Naarderbos en 43k voor Oud 

Valkeveen. Hoe komt u dan op een totaalbedrag van 133k?

14 P4 In de tekst is aangegeven dat de capaciteit bij Ruimtelijke ontwikkeling onder druk staat. Het gehele budget voor (het maken 

van) bestemmingsplannen is geactualiseerd. De twee grootste wijzigingen (Naarderbos en Oud Valkeveen) zijn expliciet 

genoemd. De resterende € 30.000 is voor andere werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.

101 4 VV2-2021 CDA juridische ondersteuning Kunt u een staat van kosten inzichtelijk maken die in 2020 en 2021 tot nu gemaakt zijn voor juridische en 

RO ondersteuning in de dossiers Naarderbos en Oud Valkeveen. Graag gesplitst per project.

In 2020 waren de juridische kosten € 186.461 en betroffen allemaal Naarderbos. De RO-kosten (bestemmingsplan 

gerelateerd) voor Naarderbos waren € 57.875 en Oud Valkeveen € 7.020.

In 2021 zijn de kosten tot op heden € 102.992 voor juridische kosten en betreft allemaal Naarderbos. De RO-kosten voor 

Naarderbos ( bestemmingsplan gerelateerd) zijn tot op heden € 33.722 en Oud Valkeveen € 17.865.

102 5 VV2-2021 CDA zoutsilo Op blz. 12 geeft u aan dat er 105k extra benodigd is voor fundering zoutsilo. Het totaalbedrag voor deze 

fundering wordt hiermee 160k voor aanleg, engineering en constructieberekeningen.

Dit is een ongelofelijk hoog bedrag voor slechts een fundering. 

Vragen: 

a. Hoe groot wordt de zoutsilo?

b. Hoeveel inhoud heeft de zoutsilo

c. Welke gewicht heeft een volledig gevulde zoutsilo?

d. Kunt de kostenraming van deze investering specificeren per onderdeel met de eisen die eraan gesteld 

worden?

12 P3 a. Hoe groot wordt de zoutsilo?

De hoogte van de bovenkant van de silo = 15,9 meter en de breedte silo = 6,2 meter. Inclusief hek bovenop de silo komen we 

op ca. 17 meter hoogte.

b. Hoeveel inhoud heeft de zoutsilo?

De inhoud bedraagt 200 m3

c. Welke gewicht heeft een volledig gevulde zoutsilo?

Eigen gewicht silo = ca. 10 ton, gewicht 200 m3 zout = ca. 265 ton, totaal gewicht gevulde silo = 275 ton (275.000 Kg).

d. Kunt de kostenraming van deze investering specificeren per onderdeel met de eisen die eraan gesteld worden? 

Contructieberekeningen € 16.000=; engineeringskosten  en aanleg € 125.000 ; additionele kosten (onderzoeken vergunning, 

leges) € 19.000,-. 
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103 6 VV2-2021 CDA zwembaden Zwembaden (blz. 15)

a. Zijn er extra kapitaalinjecties te verwachten om de exploitatie rond te krijgen in 2021?

b. Heeft de Zandzee en de Lunet een slecht resultaat behaald in 2020?

c. Kunt u de jaarrekeningen delen van beide complexen met de raad?

15 P4 a. Er zijn vooralsnog geen extra kapitaalinjecties te verwachten om de exploitatie rond te krijgen voor 2021. Voor 17 oktober 

2021 wordt voor de eerste zes maanden van 2021 de SPUK-IJZ subsidie van het Rijk aangevraagd voor zowel de Lunet als de 

Zandzee, om nadelige financiële effecten naar aanleiding van de coronamaatregelen te compenseren.

b. Zowel de Lunet als de Zandzee hebben een negatief resultaat behaald in 2020. Deze negatieve resultaten worden 

gecompenseerd door de verschillende rijksregelingen ter compensatie van corona. Denk hierbij aan de SPUK-IJZ regeling die 

is toegekend voor beiden zwembaden.

c. De jaarrekeningen zijn nog niet ontvangen. Er zijn verschillende compensatieregelingen vanuit het Rijk om financiële 

tekorten, ontstaan door de coronamaatregelen, te compenseren. De aanvragen hiervoor zijn ingediend. Er wordt nu nog 

gewacht op toekenningsberichten en het uitkeren van de aangevraagde bedragen. Hierdoor ontvangen wij de jaarrekeningen 

later dan we gewend zijn van Sportfondsen. Zodra wij deze ontvangen zullen wij deze delen met u.

104 7 VV2-2021 CDA dak Zeezicht Herstel dak Zeezicht (blz. 15)

Het investeringsbedrag is reeds eerder opgehoogd naar 413k en nu wordt er weer een extra bedrag 

gevraagd van 102k. Waarom zijn is er weer een extra overschrijding van maar liefst 25%?

Kan er niet beter geraamd worden? Dit komt wel over als amateuristisch.

Enkele prijzen van grondstoffen, zoals hout, zijn inmiddels weer aan het dalen.

15 P4 De aanbesteding voor de vervanging van het dak van villa Zeezicht is niet binnen het geraamde budget en gevoteerde 

uitvoeringskrediet gebleven. Het verschil is € 102.000 hoger dan het gevoteerde krediet. Bij een gunning op dit prijsniveau 

geeft dit een verhoging van de kapitaalslasten van € 4.239 per jaar. 

In de raadsmededeling ‘Voortgang herstel dak van Villa Zeezicht te Muiderberg’ (2247278) van 13 juli jl. is dit verschil 

toegelicht. 

105 8 VV2-2021 CDA interne uren Hoe kan het dat in een professionele organisatie interen uren worden vergeten te ramen?

Zie project revitalisering aula begraafplaats Bussum.

19 P5 Zoals in de Perspectiefnota 2021 is gemeld, zijn we bezig om de projecten beter te ramen. Dit was nog niet voor alle projecten 

volledig gerealiseerd.

106 9 VV2-2021 CDA renovatie Indon school Op blz. 23 geeft u aan bij de  renovatie Indon school dat er door indexatie 292k opgeplust moet worden 

op het reeds gevoteerde budget. U geeft aan dat dit geen effect heeft op de exploitatiebegroting. Dat is 

ons onduidelijk of bedoeld u hiermee alleen 2021? 

Extra kapitaallasten geven immers ook extra structurele lasten.

23 P8 Alle investeringsbedragen van de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan zijn op basis van de indexatie t/m 2020 

geactualiseerd en de bijbehorende kapitaallasten zijn in de Programmabegroting 2021 meegenomen.

Dat was alleen nog niet verwerkt in het bedrag van het uitvoeringskrediet voor de Indonschool.

107 1 Begroting 2022 CDA toerekenen kosten aan producten Op. Blz. 25 geeft u aan dat de kosten voor KKC vanaf 2022 volledig in programma 1 gaan vallen en niet 

meer op producten.

Hoe kun je dan nog tot een toerekening van kosten voor producten komen en de daarmee 

samenhangende kostprijs die vaak van belang is voor beleidskeuzes?

25 P1 Er is voor gekozen om de kosten van het KCC niet langer kunstmatig naar alle producten van de begroting door te belasten en 

daarmee te versnipperen over alle producten, maar dit als een centrale activiteit in dit programma op te nemen. Deze 

kunstmatige versnippering had ook in het verleden geen invloed op de beleidskeuzes. 

108 2 Begroting 2022 CDA schoolzones Op blz. 33 geeft u aan dat in 2022 de evaluatie van reeds aangelegde schoolzones wordt uitgewerkt tot 

een standaard vormgeving. 

Elke school, de situatie rondom de school, de kenmerken, straten, etc. zijn specifiek.

Hoe kun je dan van een standaard uitgaan?

33 P3 Met een standaard bedoelen wij een keuze voor een uniforme 'lijn'. Daarmee wordt de herkenbaarheid vergroot, waardoor 

sneller begrepen wordt dat er sprake is van een schoolzone. 

109 3 Begroting 2022 CDA laadpalen Ontwikkelen laadpalen beleid. Er is volgens mij door de raad een motie aangenomen om even pas op de 

plaats te maken met laadpalen aanleggen en af te wachten op nadere beleid. Gezien de tekst wordt er 

doorgegaan met vraaggerichte aanleg en aanbod gestuurd bij grotere projecten.

Kun u aangeven aan de motie is voldaan en kunt u terugkoppelen wat het nieuwe beleid dan is 

geworden?

34 P3 De MRA-e heeft nog voor de zomervakantie dit jaar een regionale visie laadinfrastructuur MRA Elektrisch opgesteld. Wij 

hebben deze visie afgewacht om naar aanleiding daarvan locaal beleid op te stellen. Dit is nog niet gereed. Ondertussen 

vinden wij het wel te billijken om verder te gaan met de vraaggerichte aanleg van laadpalen, immers zijn in dat geval de 

elektrische voertuigen al aangeschaft. Wij menen hiermee in de geest van de motie te hebben gehandeld.

110 5 Begroting 2022 CDA P+R Muiden Op blz. 35 staat bij versterken OV knooppunten dat RWS plannen ontwikkelt voor P+R Muiden.  Welke 

plannen zijn dit en is GM betrokken bij deze planvorming?

35 P3 De provincie Noord-Holland treedt op als projectleider. Rijkswaterstaat is weliswaar eigenaar van de grond, maar laat 

initiatieven aan de provincie. Er worden plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van OV-knooppunten. P+R Muiden 

wordt daarin opgenomen. De gemeente is hier ook bij betrokken, zowel bestuurlijk als ambtelijk, om de belangen van Gooise 

Meren zo goed mogelijk te behartigen. De planvorming zit nu in de onderzoeksfase. U wordt geïnformeerd als deze fase 

afgerond is.  

111 6 Begroting 2022 CDA telling Op blz. 48 onderste vak staat wegen en straatmeubilair. Als ik die bedragen optel kom ik echter niet op 

492K voordeel zoals daarachter vermeld?

48 P4 In de verschillenanalyse bij het onderdeel Wegen en straatmeubilair is de stijging van de kapitaallasten onjuist weergegeven. 

Dat moet zijn € 232K. De telling  wordt dan -512 Voordelig. Overige verschillen programma 3 wordt -170 Voordelig.

112 7 Begroting 2022 CDA autoluw Op blz. 36 autoluw maken van Naarden-Vesting. Hoe gaat u inzichtelijk maken aan de raad wat het 

draagvlak onder bewoners/ondernemers is voor autoluw maken?

Overigens staat op blz. 34 dat er een start wordt gemaakt met het verminderen van het aantal auto’s in 

Naarden-Vesting en op blz. 36 staat “Er is een start gemaakt…….”

Wat is correct en welke besluiten neemt de raad hierover behalve een budget van 250k voteren?

36 P3 "Er wordt een start gemaakt" is de correcte formulering. Pas vanaf 2022 is er sprake van een project. Samen met bewoners, 

partners en andere stakeholders zal een plan worden ontwikkeld om Naarden Vesting autoluw te maken.  Dit zal zich vooral 

richten op het verminderen van het doorgaande verkeer. 

113 8 Begroting 2022 CDA Naarden buiten de Vesting Naarden buiten de Vesting. Is het compensatiebedrag van 2mio van RWS apart in een 

bestemmingsreserve gezet?

44 P4 Het bedrag is als ‘vooruit ontvangen’ op de balans ‘geparkeerd’, in afwachting van de definitieve invulling van de 

‘afgeschaalde’ projecten.

Uit dit voor Naarden buiten de Vesting (NbdV) geoormerkte bedrag worden jaarlijks de ‘voorbereidingskosten’ 

(Naardertrekvaart en Havenkom Naarden) gedekt.

We zijn er destijds van uitgegaan dat de ontvangen gelden direct als opbrengst geboekt konden worden, vandaar geparkeerd 

als vooruit ontvangen, maar door de vertraging lukte dat niet.

Het restant van het bedrag (nog ca. € 1,7 mln.) is nog steeds beschikbaar voor de uitvoering NbdV. 

114 8 Begroting 2022 CDA negatief financieel resultaat Klopt het dat we (blz. 99) dat we denken bijna 7 mio negatief financieel resultaat te halen in 2021 gezien 

het 2e staatje van de financiële begroting?

99 In de tabel op pagina 99/100 worden de lasten en baten enerzijds en de reservemutaties anderzijds separaat weergegeven 

zoals verplicht op grond van de BBV. Tegenover bepaalde inkomsten en uitgaven staan stortingen aan resp. onttrekkingen uit 

reserves geraamd. Die moeten dus in samenhang worden bezien en beoordeeld.

Het uiteindelijke werkelijke saldo over 2021 wordt ten gunste of ten laste gebracht van de algemene reserve, vandaar dat het 

eindsaldo dan '0' is.
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115 10 Begroting 2022 CDA financiele kengetallen Bij de rapportcijfers kengetallen heeft 2022 een 5,9.

Bent u het met ons eens dat dit een vertekend beeld geeft omdat de twee belangrijkste kengetallen 

slecht een fractie onder/boven de grens zitten waarbij het rapportcijfer beduidend slechter zal uitkomen. 

Netto (gecorrigeerde) schuldquote zit slechts marginaal onder de grens van 90% waarbij het cijfer al met 

een punt zal zakken. Structurele exploitatieruimte zit slecht marginaal 0,1%) boven de grens van 0%.

par. 

Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing

De rapportcijfers zijn vooral bedoeld om trends te signaleren en te waarschuwen voor een neerwaartse tendens. De 

onderliggende gevens dienen altijd kritisch en met zorgvuldigheid te worden beoordeeld. Wij zijn het met u eens dat de cijfers 

kunnen flucteren.

116 1 VV2-2021 VVD Voorwoord Waarom gaat het college zich in het VV beperken tot alleen incidentele afwijkingen, en is dat uberhaupt 

wel mogelijk? 

Met het tweede deel doelen wij op de situatie dat kosten in het begrotingjaar zelf structureel hoger 

blijken maar dat die hogere lasten dan niet doorgevoerd kunnen worden (want geen goedkeuring raad) 

als die niet in een VV zijn voorgelegd aan de raad.

4 voorwoord Wij richten ons met de voortgangsverslagen op de lopende begroting en dus alleen op incidentele afwijkingen. Dit is mogelijk 

door de volgende werkzijze. Afwijkingen in VV1 die structureel zijn, worden meegenomen in de Perspectiefnota. Afwijkingen 

in VV2 die structureel zijn, worden meegenomen in de op dat moment op te stellen Programmabegroting. Op deze manier 

kan er een integrale afweging worden gemaakt. Met de vaststelling van de Perspectienota en de Programmabegroting geeft 

de raad goedkeuring aan het verhogen van budgetten. 

117 2 VV2-2021 VVD Werken aan werk Het budget van Werken aan Werk is bijgesteld vanwege de verwachte oplopende werkloosheid ten 

gevolge van corona. Uit economische ramingen blijkt echter dat de arbeidsmarkt krap is en de 

werkloosheid historisch laag is en verder zal dalen. 

Vanwaar dan de extra €271k incidenteel? 

Houdt deze extra besteding verband met de daadwerkelijke werkloosheid of met de programma's van 

de gemeente terzake?

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek werken aan werkgelegenheid via de arbeidsmarktprogramma’s ‘Werken aan 

Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. De programma’s worden gefinancierd met subsidies vanuit het Rijk en zijn opgesteld vóór de 

coronacrisis. Door de coronacrisis liep de werkloosheid in 2020 op van 2,9% naar een verwacht percentage van 7,3%. Om die 

negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en om de kansen op de arbeidsmarkt voor de 

werkzoekende inwoners te vergroten, zijn de plannen in Q-1 2021 bijgesteld. U bent hierover geïnformeerd in het voorjaar 

2021 via de begrotingswijziging 2021 van de Regio en met raadsmededeling 2203955. 

De bijstelling vindt plaats met de rijksmiddelen binnen bestaande financiële kaders, en betekent geen extra uitgave voor de 

regiogemeenten. Het betekent wel een naar voren gehaalde uitgave. In samenwerking met werkgevers, FNV, CNV, UWV en 

het onderwijs zijn acht nieuwe projecten ontwikkeld, die ook drie van de bestaande projecten hebben vervangen, waar 

–wegens corona- bij aanvang 2021 onvoldoende werkgelegenheid in bestond). Zie verdere toelichting op de Regiowebsite 

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/werk-inkomen/aanpak-economie-en-arbeidsmarkt/aanpak-werkgelegenheid-

incoronatijd. De vooruitzichten van de huidige economische situatie en werkgelegenheid zijn beter dan die in Q1 2021. Deze 

gunstige ontwikkeling verhoogt de kansen op uitstroom naar werk vanuit de opleidingstrajecten.

118 3 VV2-2021 VVD Voorziening onderhoud wegen Door krapte op de markt stageneren geplande onderhoudswerkzaamheden en wordt er geschoven met 

projecten. In de wereld van Beheer en Onderhoud betekent uitgesteld onderhoud vaak ook dat de 

kosten hoger worden voor het onderhoud zelf. 

Zijn over de kosten al inschattingen te maken?

11 P3 Voor het beheer en onderhoud werken we met raamcontracten (contractaannemers) en vastgestelde eenheidsprijzen. Door 

het uitstellen van beheer- en onderhoudswerkzaamheden wijzigen de huidige eenheidsprijzen niet maar is er wel een 

jaarlijkse indexering die wordt toegepast waardoor de totale kosten stijgen. Deze indexering is volgens de CBS-GWW. Voor 

het jaar 2021 betrof dit 2%.  

119 4 VV2-2021 VVD Weginspecties Kunt u een overzicht (agenda) bieden van uitgevoerde/uit te voeren inspecties per categorie: Wegen, 

Riool, Gebouwen, Groen?

11 P3 In het voortgangsverslag VV2 pagina 11, programma 3 betreft het een technische weginspectie. Een technische inspectie 

heeft als doel om de veroudering en technische staat van een asset te monitoren, het inschatten van de risico's en de 

beoordeling van uitvoeringsjaren van onderhoud of vervangingen. De resultaten worden gebruikt voor het 

meerjarenonderhoudsplannen en te komen tot een prioritering van onderhoudsmaatregelen. Hierna zijn voor de assets 

wegen, riool, gebouwen en groen de uitgevoerde en te agenderen inspecties aangegeven:

1. Inspectie wegen uitgevoerd in planjaren 2018. Technische weginspecties vanuit CROW - wegsystematiek volgens publicatie 

146B gepland in planjaren 2021, met doorlooptijd 2022 het gehele areaal te inspecteren ter bepalen van de restlevensduur van 

verhardingen. Daarna zullen de verhardingen vanaf 2024 jaarlijks voor 1/2 deel van het areaal worden geïnspecteerd.

2. Inspectie van het hoofdsysteem van riool om het kwaliteitsniveau conform NEN 3398 / 99 te bepalen is gepland voor de 

jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 het jaarlijks 1/4 deel inspecteren van het systeem. Vanaf 2026 zal het inspecteren naar 

allerwaarschijnlijkheid risico gestuurd plaatsvinden, alleen op locaties met verhoogd risicoprofiel.  

3. Inspectie vanuit kwaliteit en de aanwezige (technische) risico’s van de gebouwen wordt door middel van periodieke 

conditiemetingen conform NEN 2767-4 jaarlijks voor circa 1/4 deel van het areaal gebouwen gemonitord.

4. Boomveiligheidscontrole (VTA) bomen jaarlijks 1/3 deel gecontroleerd vanaf 2018 tot 2021. Aanpak jaarlijks te continueren 

t/m 2025.  Inspectie beplantingen (groen) uitgevoerd in planjaren 2016. Eens per 4 jaar wordt een kwaliteitsinspectie 

uitgevoerd. Deze meet de toestand, toetst dit met het beoogde eindbeeld en dit wordt tevens in het onderhoudsbeeld 

vastgelegd, deze is gepland 2022. Daarnaast zal er een technische inspectie (eens per 3 jaar*) de restlevensduur worden 

bepaald met behulp van de CROW-systematiek publicatie 323. Deze inspectie staat gepland 2022 en 2024* voor het gehele 

groenareaal. 

*Om de inspecties van het eindbeeld en de technische inspecties van het groen te combineren zal de technische inspectie om 

de 2 jaar worden uitgevoerd.

Jaarlijks vinden er voor de openbare ruimte met o.a. wegen en groen aanvullende beeldkwaliteitsinspecties plaats. Deze 

schouw heeft tot doel de algehele beeldkwaliteit van de openbare ruimte te monitoren. Er vindt een controle plaats op het 

nakomen van contractuele afspraken van aannemers op het geleverde onderhoudsniveau. Daarnaast is de 

beeldkwaliteitsschouw gericht op het beoordelen van de actuele veiligheid van de openbare ruimte, zoals het ontstaan van 

gaten in een wegdek. Voor de schouw is de CROW-beeldkwaliteitscatalogus, publicatie 323 de onderlegger en wordt met 

behulp de Apptimize schouwapp uitgevoerd. De inspecties worden maandelijkse uitgevoerd in de doorlooptijd van het 

beheerplannen 2022-2025.

120 5 VV2-2021 VVD Jeugdhulp Er wordt een overschrijding verwacht van € 1400 K. Vervolgens wordt aangegeven dat de gemeente € 

987 K extra krijgt van het Rijk. 

Waarom leidt dit per saldo dan niet tot een nadelig saldo van € 413 K  ipv de opgenomen € 987 K?

21 P7 Op basis van de prognoses per 1 augustus zouden de we de lasten voor Jeugdhulp (programma 7) voor 2021 moeten verhogen 

met € 1,4 mln., maar omdat de ontwikkeling van de lasten voor Jeugdhulp zich lastig laat voorspellen verhogen we de lasten 

vooralsnog niet met € 1,4mln. maar met € 987k (gelijk aan het bedrag dat we voor 2021 extra van het rijk hebben ontvangen 

voor Jeugdhulp). Dit is dus voor Programma 7 een nadeel van € 987k. Omdat de extra bijdrage van het rijk via de algemene 

uitkering loopt worden deze extra baten in Programma 9 verantwoord en niet in Programma 7.

121 6 VV2-2021 VVD WMO Stijging WMO € 727 K.  Deze stijging komt omdat we ouderen langer thuis willen laten wonen. 

Zijn daar ook nog financiele voordelen van te verwachten voor de gemeente?

21 P7 Nee, daar zijn geen financiële voordelen voor de gemeente van te verwachten. Eerder een toename van de uitgaven Wmo (zie 

antwoord vraag 64).
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122 7 VV2-2021 VVD OZB De waarde van de WOZ van met name woningen was te laag had geschat, waardoor de OZB opbrengst 

hoger is geworden.

Sluit de planning van cijfers en vaststelling tarieven dan niet goed aan?

25 P9 Deze planning van cijfers en vaststelling tarieven sluit goed op elkaar aan.

De hoge stijgingen en ontwikkelingen in de woningmarkt maken het alleen lastiger om de verwachte stijging van de totale 

WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk in te schatten op het moment dat deze in augustus voor de begroting berekend dient 

te worden.

Aangezien de woningmarkt nog steeds grote stijgingen laat zien hebben we wel dit jaar voor de begroting 2022 en de 

vaststelling van de tarieven een extra controlemoment ingepland.

Eind oktober/begin november wordt op basis van de op dat moment beschikbare cijfers een herberekening gemaakt om te 

zien of de in augustus bepaalde stijging van de totale WOZ-Waarde nog steeds correct is.

Dat wordt meegenomen in de tariefstelling bij de in december vast te stellen verordening.

123 8 VV2-2021 VVD Projectenboek Klopt de optelling kosten Krijgsman (+349.840 ipv -255.160)? 42 De optelling klopt niet. Dit komt omdat de cijfers vanaf 2020 zijn aangepast maar de optelling niet. Het moet inderdaad 

349.840 zijn met de huidige cijfers.

124 9 VV2-2021 VVD Projectenboek Waarom is de Aquathermie niet als project opgenomen? Het is een bewonersinitiatief waarmee het project niet thuishoort in het projectenboek. Het is een project van het 

Warmtebedrijf Muiderberg BV waar we als gemeente faciliteren en samenwerken aan de koppelkansen in de uitvoering. 

Leggen we de criteria van het projectenboek naast het project van de gemeente (faciliteren) dan is er geen sprake van een 

project dat opgenomen moet worden in het projectenboek (namelijk gemeentelijk budget > 500K). Het project Aquathermie 

van het Warmtebedrijf maakt, voor zover de gemeente hier een rol in heeft, onderdeel uit van de projecten groot onderhoud.

125 10 Begroting 2022 VVD Voorwoord Wat wordt bedoeld met de zinsnede in de vierde alinea dat "inkomsten zijn blijven liggen"? 7 Het college houdt zich aan de afspraak in het coalitieakkoord om niet te kiezen voor lastenverhoging van de inwoners. Dit 

betekent dat, ondanks een hogere OZB-aftrek van het gemeentefonds door de stijging van de huizenprijzen, de OZB alleen 

wordt geïndexeerd en niet verder verhoogd. Daarnaast wordt, conform de wens van de raad, de kosten voor straatreiniging 

niet toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Met het niet verhogen van de OZB en afvalstoffenheffing hebben we er voor 

gekozen om geen gebruik te maken van de belastingcapaciteit. 

126 11 Begroting 2022 VVD Hoofdlijnen

Tabel 3 financieel beeld

Wat is de verklaring voor de grote schommelingen op 'technisch administratieve effecten'? 14 P2 Bij elke begrotingsopstelling is er sprake van wijzigingen ten opzichte van de lopende begroting. O.a. de doorrekening van de 

salariskosten naar producten, de kapitaallasten van de feitelijk gerealiseerde investeringen, de opstelling van de 

kostendekkende producten en het toevoegen van een nieuw begrotingsjaar (i.c. 2025) leiden tot schommelingen in de 

financiële effecten.

127 12 Begroting 2022 VVD Hoofdlijnen

Buurtsportcoaches

Aangegeven wordt dat de cofinanciering van het Rijk vervalt als gevolg van de keuze om de 

buurtsportcoaches met 1 fte extra te verminderen. 

Wat zijn de financiële gevolgen daarvan voor de begroting? 

Betekent dit dat GM de facto meer kwijt is aan buurtsportcoaches nu de cofinanciering vervalt?

14 P2 Het rijk heeft bepaald dat er € 50.000,- per fte buurtsportcoach nodig is. Van deze € 50.000,- wordt € 20.000,- gesubsidieeerd 

door het rijk en € 30.000,- betaald door de gemeente Gooise Meren. Bij een bezuiniging van 1 extra fte wordt dus € 30.000,- 

extra bespaard door de gemeente en valt er € 20.000,- subsidie van het rijk weg. Voor de overige fte's blijft de subsidie vanuit 

het rijk van € 20.000,- per fte bestaan. 

128 13 Begroting 2022 VVD Hoofdlijnen

Diverse kleine voorstellen

Om de begroting te verstevigen is het de bedoeling de leges te gaan invoeren dan wel te verhogen op 

invalide parkeren.  

Kunt u uw gedachte hierbij concretiseren ?

15 P2 Specifiek gaat het om het invoeren van leges voor gehandicaptenparkeerkaarten. In Gooise Meren wordt deze als één van de 

weinige gemeente in Nederland nu gratis afgegeven, terwijl er wel wel kosten gemaakt worden, bijvoorbeed voor de aanschaf 

van de kaart en administratieve werkzaamheden. Het voorstel is om ongeveer € 60,- per aanvraag in rekening te brengen, op 

grond van de kosten die gemaakt worden. Dit bedrag sluit aan bij de legestarieven die andere gemeente hiervoor hanteren.

129 14 Begroting 2022 VVD Archief Welke gemeenten gaan mee doen met de archieffusie en hoe wordt de fin. verdeling georganiseerd? (op 

pag 166 wordt Hilversum nl. niet genoemd)

21 en 166/167 P1 De partijen die deelnemen aan de fusie zijn Huizen, Hilversum (met reeds gekoppelde partijen) en Gooisemeren. De financiële 

verdeling wordt georganiseerd door een x bedrag per inwoner door te belasten. 

130 15 Begroting 2022 VVD Dienstverlening maatregelen Eerder is sprake geweest van de overweging een zaakvolgsysteem te implementeren om "cases" te 

kunnen volgen tot aan conclusie en communicatie. Hoe wordt dat nu gewaarborgd in de organisatie?

22 P1 Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van een zaaksysteem waarin alle vragen aan de gemeente, online 

aangevraagde producten en ook terugbelnotities worden geregistreerd. De managers sturen op de afhandeltermijnen van 

deze zaken.

131 16 Begroting 2022 VVD Wet Open Overheid Er moeten extra uitgaven gedaan worden in het kader van WOO, waarbij het Rijk extra middelen 

beschikbaar heeft gesteld in de uitkering van het Gemeentefonds. Toch is het verschil 136k nadelig. 

Is dit het bedrag dat nadelig overblijft na de extra middelen uit het Gemeentefonds? Betreft dit 

structurele middelen?

25 P1 In programma 1 staan de kosten opgenomen van € 136K, terwijl de inkomsten verdisconteerd zitten in de algemene uitkering 

(op programma 9). Dus budgettair neutraal. Het zijn structurele middelen.

132 17 Begroting 2022 VVD Aanpak cybercrime Welke budgetten worden ten behoeve van digitale criminaliteit begroot? 27 P2 De dekking voor de inzet van OOV om het bewustzijn van digitale criminaliteit en de weerbaarheid ertegen te vergroten, zal 

uit de reguliere middelen OOV plaats vinden. Omdat de financiering van Digitale veiligheid en criminaliteit uit reguliere 

middelen zal worden gedekt, kan dit ten koste gaan van andere verplichtingen (bijvoorbeeld jeugd of High Impact Crimes). De 

kosten voor interne informatie beveiliging zal worden gedekt uit de daarvoor beschikbare budgetten van Facilitaire Zaken.

133 18 Begroting 2022 VVD Brandveilig leven De brandweer wordt met steeds meer taken belast. 

Heeft dit consequenties voor opleidingen, materieel, huisvesting en personeelskrapte?

27 P2 De taken van de brandweer worden budgettair geborgd in de begroting van de Veiligheidsregio. Wat betreft Brandveilig 

Leven nemen wij als gemeente een basispakket af. De toename in taken past nog steeds binnen de huidige budgetten. 

134 19 Begroting 2022 VVD Inrichten Zero emissie zones Aan welke ZE zones wordt gedacht? 34 P3 Deze ambitie uit de mobiliteitsvisie moet nog verder uitgewerkt worden. Dit is voor de komende jaren nog niet voorzien. 

135 20 Begroting 2022 VVD Ontwikkelen laadpalenbeleid Wanneer in 2022 (welk kwartaal) is de verwachting dat het laadpalenbeleid naar de raad komt? 34 P3 De MRA-e heeft nog voor de zomervakantie dit jaar een regionale visie laadinfrastructuur MRA Elektrisch opgesteld. Wij 

hebben er voor gekozen deze visie af te wachten en naar aanleiding daarvan te bezien hoe wij daar met lokaal beleid op in 

kunnen spelen. Wij verwachten volgend voorjaar deze visie te hebben "vertaald" naar lokaal beleid.

136 21 Begroting 2022 VVD Leefbaarheid en verblijfskwaliteit 

gaan boven parkeerruimte 

Welke consequenties heeft dit voor het parkeren in de vestingen waar ook veel bezoekers komen? 37 P3 Dit zal het beoogd gevolg hebben dat er minder plaats is voor toeristen in de woonstraten. Deze bezoekers zullen naar 

parkeerterreinen buiten de kernen worden geleid. Gebieden met betaald parkeren zullen een tarief krijgen dat stimuleert om 

naar die parkeerterreinen buiten de kern te gaan. Er kunnen nog verdergaande consequenties aan hangen, indien besloten 

wordt om ook voor bewoners maatregelen te treffen die hun parkeermogelijkheden beperkt.
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137 22 Begroting 2022 VVD De Vonk In de stukken wordt gesteld dat de raad in 2020 het college opdracht heeft gegeven tot voorbereidende 

werkzaamheden tot behoud van de Vonk.  Zover bij ons bekend hebben wij toestemming gegeven om  

een onderzoek uit te voeren naar de business  casus voor het gebouw de Vonk.  En zal mede nav daarvan 

gekeken worden of er een toekomst is voor het gebouw.  

Klopt dat beeld, gelet ook op de toezegging van Q4 2020, of is de insteek veranderd?

43 P4 In het coalitieakkoord is opgenomen dat het pand De Vonk behouden blijft, tenzij het moet wijken voor een  goede 

verkeersafwikkeling ter hoogte van de spoorwegovergang. Dat laatste bleek niet het geval. Uw raad heeft daarom eind 2020 

het college opdracht gegeven te starten met de voorbereidende werkzaamheden ter behoud van het pand De Vonk. In het 

raadsvoorstel staat toegelicht dat het vooronderzoeken betreft op basis waarvan een keuze wordt gemaakt welk scenario 

doorontwikkeld moet worden. Het college doet daartoe een voorstel aan uw raad.

138 23 Begroting 2022 VVD Manager vitale kernen Taak oa leegstand verminderen: hoe verhoudt  project wonen voor winkels zich tot het huidige beleid 

gericht op een compacte winkelkern? 

45-46 P4 De manager vitale kernen geeft mede invulling aan het project Woningen voor winkels in het centrum van Bussum. Dit project 

draagt bij aan het beleid gericht op een compacter winkelcentrum: door ondenemers te verleiden zich te vestigen in het 

kernwinkelgebied, en door het transforemeren van de lege winkelruimtes in de aanloopstraten, wordt er ingezet op een 

compacte, aantrekkelijker en economisch vitaler kern winkelgebied in Bussum.

139 24 Begroting 2022 VVD Ligplaatsenverordening Wanneer is de verwachting dat deze verordening naar de raad komt? 47 P4 De verwachting is Q3 van 2022.

140 25 Begroting 2022 VVD Waterbestendig bouwen Zijn er vanuit de gemeente stimulerende maatregelen om inwoners te bewegen sedumdaken toe te 

passen?

57 P5 Op dit moment hebben wij geen specifieke subsidieregeling voor sedumdaken. In 2019 hebben wij bij het vaststellen van het 

Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) wel de ambitie uitgesproken een dergelijke regeling te gaan treffen. De 

duurzaamheidsleningen die wij verstrekken kunnen overigens ook voor sedumdaken worden verstrekt.

141 26 Begroting 2022 VVD Ongedierte bestijding In de beeldvormende behandeling is erop gewezen dat "openbare ratten" voor rekening van de 

gemeente zijn, en "particuliere ratten" voor de inwoners. Dat was de verklaring voor de halvering van het 

budget.

Is dat onderscheid als zodaning te maken en is dit een beleidswijziging tov het verleden? 

63 P5 Zoals in de perspectiefnota aangegeven is het voorstel om ongediertebestrijding bij particulieren door inwoners zelf uit te 

laten voeren als ombuigvoorstel besproken. Het voorstel is echter niet omarmd door het college.

In tegenstelling tot de bij de beelvormende raad verstrekte informatie, is dit dus niet de directe verklaring voor de halvering 

van het budget zoals weergegeven in de Begroting. De portefeuillehouder is daarbij 'op het verkeerde been gezet'.

De halvering van het budget in de Begroting wordt veroorzaakt doordat er minder interne uren (met name KCC; zie voor 

toelichting het antwoord op vraag 107) aan het product worden doorbelast. Het materiele budget is dus niet gewijzigd.

142 27 Begroting 2022 VVD Programma digitalisering Is het bedrag van € 465 K structureel (jaarlijks) of voor de vijf jaar?  98 P1 Dit bedrag is voor 2022. Het bedrag fluctueert per jaar en is afhankelijk van de projecten rondom digitalisering.

143 28 Begroting 2022 VVD 7 Financiering jeugdhulp Er wordt in regio gedacht aan nieuwe financiering specialistische begeleiding dmv lumpsum financiering 

wegens stijgende kosten in sociaal domein. 

In hoeverre is GM hiermee bekend en is GM voornemens hieraan wel/niet mee te doen en waarom?

75 en 84 

maatwerkvoorzi

eningen jeugd

P7 Wij zijn ermee bekend dat de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL)  overwegen om specialistische 

begeleiding Jeugd en Wmo lumpsum te financieren wegens stijgende kosten in sociaal domein. De HBEL onderzoekt 

momenteel wat de mogelijkheden zijn. HBEL heeft informatie over de verkenning van lumpsum financiering regionaal 

gedeeld. Vooralsnog is het de vraag of een dergelijke inkoopsystematiek daadwerkelijk tot een verlaging van kosten leidt. 

Daarbij vinden wij dat de kwaliteit van de ondersteuning ook in de afweging mee moet worden genomen. Verder is het de 

vraag of e.e.a. aanbestedingstechnisch mogelijk is, met het oog op de regionale inkoopsystematiek van de gezamenlijke 

gemeenten in het verband van de Regio Gooi en Vechtstreek.Wij hebben daarom in het verband van de Regio Gooi en 

Vechtstreek afgesproken gezamenlijk over de voor- en nadelen van deze vorm van financiering na te denken. Daarbij worden 

ook de ervaringen van andere gemeentes zoals Utrecht meegenomen. Op dit moment is de informatie nl. interessant, maar 

onvoldoende om op te besluiten, gelet op mogelijke financiële en andere consequenties zoals hierboven verwoord.  Ervaring 

leert dat de voorbereiding van een andere vorm van financiering in ieder geval minimaal twee jaar vergt.

144 29 Begroting 2022 VVD Meer wegwijs in samenwerking in 

wereld hulp-en ondersteuning

Hier wordt al langernaar gevraagd. Wat is de reden van opnieuw uitstel, nu door het mogelijk te 

koppelen aan de Omgevingsvisie?

76 P7 Een sociale kaart (digitaal/op papier) moet actueel gehouden worden. Elders is de ervaring dat sociale kaarten, zeker die op 

papier, snel kunnen verouderen want het beheer ervan blijkt een continu proces dat structureel tijd kost (en geld) kost. 

Vandaar dat gedacht wordt om een sociale kaart als digitale kaart te koppelen aan de omgevingswet die een digitale 

gelaagdheid zal hebben. Door drukte op de afdeling is het onderzoek naar mogelijkheden vertraagd. Er bestaan overigens 

reeds diverse (papieren) folders over lokale voorzieningen, van bijv. het netwerk vrijwilligersorganisaties, netwerk GGZ, Versa 

Welzijn, en de seniorengids e.d. Het is een uitdaging om informatie bij elkaar te brengen en te ontsluiten zodat deze voor 

onze inwoners toegankelijk en makkelijker vindbaar is.

145 30 Begroting 2022 VVD IHP naar huisvestingsprogramma Wat zijn de concrete consequenties van deze wijziging voor de PO scholen?

Wanneer is meer bekend hoe verder gegaan wordt met IHP Vondelschool na themasessie in maart 21?

78 P7 De consequentie van de programma-benadering is dat we verder kunnen met de lopende projecten. Er zou vertraging kunnen 

ontstaan voor projecten verderop in de planning. Zie verder vraag 18.

Wat betreft de Vondelschool: er is een raadsvoorstel in voorbereiding voor de Vondelschool als vervolg op de themasessie 

van afgelopen maart. Dit kunt u op korte termijn verwachten.

146 31 Begroting 2022 VVD Sport Sportraad: wat zouden taken en verantwoordelijkheden moeten zijn en wat voor kosten zijn hier aan 

verbonden?

89 P8 De Sportraad is een initiatief vanuit het lokaal sportakkoord. Twee keer per jaar worden alle sportaanbieders in de gemeente 

Gooise Meren uitgenodigd voor een sportcafe, themabijeenkomst of workshop. Inhoudelijk kunnen deze bijeenkomsten 

bijvoorbeeld gaan over vrijwilligersbeleid, communicatie met leden, doorstroom van jeugd naar senioren, beweegaanbod 

voor specifieke doelgroepen. De eerste bijeenkomst heeft € 500,- gekost, verwacht wordt dat er tussen de € 500,- en €1.000,- 

nodig is per bijeenkomst, dit wordt volledig gefinancierd vanuit het uitvoeringsbudget sportakkoord dat wordt ontvangen van 

het Rijk. 

147 32 Begroting 2022 VVD Voorzieningen Wat is de achtergrond van de groei voorziening voor riolering? 

Ligt daar een MJOP aan ten grondslag?

118 P9 Bij het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 (GRP) in 2019 door de raad hebben wij de 

vervangingsvoorziening riolering geïntroduceerd. Met deze voorziening willen wij een einde maken aan alsmaar toenemende 

kapitaallasten en zo voorkomen dat de rioolheffing hierdoor op lange termijn blijft stijgen. Door investeringen uit de 

voorziening te financieren, in plaats van deze te activeren, besparen wij ook rentelasten.

148 33 Begroting 2022 VVD Financiee positie Waarom lopen de belastinginkomsten terug per 2022, is dat de precario? 119 P9 Vanaf 2022 wordt geen precariobelasting meer geheven op kabels en leidingen (ca. € 2,2 miljoen).

149 34 Begroting 2022 VVD Subsidie Klopt het dat de subsidie/vergoeding aan sommige partijen op alternatieve wijze geindexeerd wordt 

naarmate de partij financieel meer gebonden is aan cao bepalingen?

Is dat ook bij Versa het geval?

Nochtans zou sprake zijn van een afwijking van de toegepaste indexatie en de loonontwikkeling uit de 

betreffende CAO. Hoe groot is de gap? Hoe lang is al sprake van deze gap?

P9 Zie bijlage 2.



Schriftelijke over Begroting 2022 en VV2-2021

150 1 VV2-2021 

Projectenboek

CU IKC Muiderberg Op bladzijde 56 van het projectboek wordt gesproken over het IKC Muiderberg én eventueel 

techniekruimte van het aquathermieproject (warmte bedrijf Muiderberg). De beoogde locatie is de 

gemeentewerf in Muiderberg

Vraag 1

Kunt u aangeven wat de beschikbare oppervlakte van de gemeentewerf in Muiderberg is?

56 Projectenboek Er is ca. 2.800 m2 beschikbaar.

151 2 VV2-2021 

Projectenboek

CU IKC Muiderberg Vraag 2

Indien techniekruimte van het aquathermieproject gebruik gaat maken van de gemeentewerf samen 

met het IKC, is er dan een aanpassing van het bestemmingsplan nodig?

56 Projectenboek Ja, voor beide is een bestemmingsplanwijziging nodig.

152 3 VV2-2021 

Projectenboek

CU IKC Muiderberg Vraag 3

Is er al een vlekkenplan gemaakt voor het IKC, gebouw, speelplein en schooltuin? Gaarne ook het 

gewenste aantal m2?

56 Projectenboek De school en de kinderopvang hebben gezamenlijk een programma van eisen opgesteld voor het gebouw. Het aantal m2 

hangt samen met het aantal leerlingen waarvoor gebouwd wordt, dit wordt binnenkort vastgesteld. 

153 11 Begroting 2022 CDA Klimaatadaptatie inrichten openbare 

ruimte

Wordt een specialist aangesteld om de doelen te bereiken die de gemeente voorstelt bij het 

biodiversiteitsactieplan?

57 P5 Voor de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan is geen extra budget beschikbaar gesteld. Dat betekent dat de uitvoering 

binnen bestaande projecten moet worden gedaan. Hiervoor is het niet nodig om een specialist in te huren. De kennis is ook bij 

onze medewerkers aanwezig.

154 12 Begroting 2022 CDA Begeleiden van inburgeraars Wordt gebruik gemaakt van ondernemers die eigen initiatieven hebben om mensen die willen en kunnen 

werken geholpen om in contact te komen met de inburgeraars.

P6 Wij maken gebruik van initiatieven van ondernemers door middel van de werkgeversdienstverlening uitgevoerd door het 

Werkgever Servicepunt (WSP) en in regionale opleidingstrajecten. Als ondernemers initiatieven ontplooien dan worden zij 

geholpen door het WSP om in contact te komen met inburgeraars/ statushouders die kunnen werken. Als gemeente maken 

wij ook gebruik van het WSP via de jobhunters die specifiek voor de begeleiding van statushouders contacten onderhouden 

met (lokale) ondernemers. Daarnaast participeren wij in meerdere opleidingsprogramma’s waarin lokale en regionale 

ondernemers zijn betrokken. Op regionale schaal worden meerdere doelgroepen, waaronder statushouders, begeleid naar 

verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. Deze werkgelegenheidstrajecten worden opgesteld met ondernemers en 

aanbieders uit de sector die met de gemeenten samenwerken voor de toeleiding naar werk. Als voorbeelden van 

werkgelegenheidsprojecten zijn onder andere te noemen de opleidingen naar banen in de zorg (in samenwerking met onder 

meer Philadelphia en Amaris) en de techniek (omroepsector in het Mediapark). Als voorbeelden van rechtstreekse 

bemiddeling via het WSP/jobhunters zijn onder meer te noemen vacatures bij Meeting Select (Naarden), Mc. Donalds, 

supermarkt Jumbo (opent binnenkort in Bussum) en -via het hoofdkantoor- met de winkelketens Kruidvat en Trekpleister 

(vestigingen in Bussum). 

155 13 Begroting 2022 CDA Jeugd Wat is de oorzaak van het overschrijden van het jeugdbudget, is het mogelijk de signalering te 

verhogen/versterken?

Zijn er in de corona tijd jeugd uit het gezichtsveld geraakt, hoe gaat/kunt u dit oppakken?

P7 Oorzaak voor de overschrijding van het jeugdbudget is o.a. de toename van de hulpvraag, hierdoor neemt het aantal 

jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt in totaal toe. Ook komt de overschrijding door het feit dat jeugdigen steeds langer 

jeugdhulp ontvangen. Verder is de gemiddelde prijs voor de inzet van jeugdhulp per cliënt omhoog gegaan. 

In coronatijd is er extra ingezet om jeugd in beeld te houden. Bv. door onze jeugdconsulenten en onze outreachende 

jongerenconsulent. Door Versa Welzijn, door de scholen en andere organisaties. Welk effect de pandemie uiteindelijk zal 

hebben op de jeugd en het budget voor jeugd is nog niet duidelijk. We verwachten wel een stijging van de jeugd ggz 

problematiek. De afgelopen periode hebben we ingezet op (vroeg)signalering met onze partners in het voorveld. Juist het 

verhogen en versterken van signalering in het voorveld betekent dat op de vindplaatsen zoals Jeugd en Gezin, de scholen en 

de welzijnsorganisaties meer jeugdigen in beeld komen die met lichte ondersteuning toch ook niet voldoende geholpen zijn. 

Hoewel we wel insteken op vormen van lichtere ondersteuning ter voorkoming van inzet individuele maatwerkondersteuning. 

Hierbij tekenen wij aan dat, gelet op de financiële positie van de gemeente Gooise Meren, wij momenteel in gesprek zijn met 

Versa Welzijn om een bezuiniging te realiseren op het welzijnswerk in brede zin. Dit raakt naar verwachting ook het 

jongerenwerk. Wij hebben Versa Welzijn verzocht om aan te geven waar een eventuele bezuiniging zo min mogelijk invloed 

heeft op de (vroeg)signalering en het inzetten van tijdig passende lichte ondersteuning in het voorveld.

156 14 Begroting 2022 CDA WMO Hoe komt het dat het bij de aanvraag toeslagen de rekenmethode verschild in de Gooi en Vechtstreek, 

bijvoorbeeld Gemeente Hilversum 130% en de Gooise meren 120% hanteert van het minimumloon?

P7 Deze vraag is niet begrotingsgerelateerd.

157 15 Begroting 2022 CDA Onderhoud aan kunstobjecten in de 

buitenruimte

Het kunstwerk aan de Huizerweg rotonde Landstraat voldoet al enkele jaren niet meer aan zijn /haar 

uitstraling. Het belangrijke onderdeel van het kunstwerk empty eyes de lichten branden al enkele jaren 

niet meer. Worden de kunstwerken gecontroleerd? 

P8 Alle kunstwerken zijn eind verleden jaar geïnspecteerd, schoongemaakt en het achterstallig onderhoud is hersteld. Nu 

worden ze jaarlijks onderhouden door de Kunstwacht. Ook de verlichting is verleden jaar hersteld. Wij zullen de 

contractaannemer vragen de verlichting te controleren en indien nodig te repareren.


