
Vraagnr.   P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag Programma Antwoord 

1 Begroting 2022 GDP plakborden Worden er geen verkiezingsborden meer geplaatst in 2022? Het antwoord op deze vraag nemen we mee in het erratum/addendum bij de begroting.

2 VV2-2021 VVD/Hvbnm werken aan werk p.20 Extra lasten van 271k voor Werken aan Werk, deze houden verband met extra 

geld door oplopende werkloosheid. Hoe kan dat in deze tijd?

P6 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.

3 VV2-2021 CDA afboeking stelposten  p.25 De stelpost ad. 150k ter dekking van het tekort op de begroting is afgeboekt, is 

deze gerealiseerd? Hoe verhoudt het afboeken van deze stelpost zicht tot de 

taakstelling van 550k op p. 30?

P9 De stelpost van € 150K betreft het nog niet ingevulde deel van de taakstelling uit Perspectiefnota 2021. De 

€ 550k betreft dekking voor incidentele uitgaven CUP (Leefbaarheid en Energietransitie) en 

Omgevingswet.

3 Begroting 2022 PvdA / vd Schaaf specificatie verschil lasten 

handhaving

p. 31 Het budget voor handhaving voor 2022 laat een groot verschil zien ten opzichte 

van de realisatie 2020 en de raming in 2021. Waarom zijn de lasten in 2022 zoveel 

lager geraaamd?

P2 Het verschil tussen 2020/2021 en 2022 wordt veroorzaakt doordat in 2020 en 2021 incidentele gelden in het 

kader van de Bommenregeling zijn toegekend. De lasten die hiermee gedekt worden vallen binnen dit 

Programma (de baten vallen in Programma 9).

5 Begroting 2022 GDP kosten managers Hoeveel kosten de managers voor de vitale kern? P4 De kosten voor de manager vitale kernen zijn begroot op € 67.500,- op jaarbasis. 

6 Begroting 2022 PvdA huisvesting statushouders Zijn er hogere lasten te verwachten door de opgelopen taakstelling voor de 

huisvesting van statushouders

P4 In 2022 worden vooralsnog geen hogere lasten verwacht, omdat het Rijk ons geen hogere taakstelling 

heeft gegeven.

7 Begroting 2022 D66 corona Wanneer zijn de totale kosten van corona bekend? P7 Evenals in 2020 worden de totale corona-gerelateerde lasten in de jaarstukken 2021 gepresenteerd. Daarbij 

wordt o.a. ook de door de Rijkoverheid verstrekte compensatie betrokken.

8 Begroting 2022 GL kleine voorstellen Graag uitsplitsing van de diverse kleine voorstellen zoals genoemd op pagina 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.

9 Begroting 2022 CDA uitleg voorzieningen p. 117 De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening pensioenen en wachtgelden en 

aan de voorziening groot onderhoud zwembad zijn niet met elkaar in evenwicht. Klopt 

dat?

Verloopoverzi

cht 

voorzieningen

De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op een meerjarenplanning, waarbij de fluctuerende uitgaven 

per jaar in beeld zijn gebracht. Hierop zijn de onttrekkingen gebaseerd.

Bij de stortingen in de voorzieningen is het gebruikelijk en toegestaan (en door ons toegepast) om de 

uitgaven van dat meerjarenplan gelijkmatig te verdelen (egaliseren).

De stortingen worden ten laste gebracht van de begroting, waardoor middels egalisatie wordt voorkomen 

dat er een jaarlijks wisselend begrotingssaldo ontstaat.

Per jaar zijn er dus wel verschillen in de voorzieningen tussen stortingen en onttrekkingen maar aan het 

einde van de looptijd zijn deze geldstromen in evenwicht.

10 Begroting 2022 HvBNM dotatie voorziening civiele 

kunstwerken

p. 106 Dotatie civiele kunstwerken is noodzakelijk. Moet de genoemde 433k voor 2021 

niet in VV2 opgenomen worden? en gaat dat uitgegeven worden dit jaar?

Overzicht 

incidentele 

baten en 

lasten

In het 1e voortgangsverslag 2020 is de voorziening civiele kunstwerken opgehoogd en zijn de mutaties ten 

laste van de voorziening aangepast. Het betrof een ophoging van de voorziening met € 433.000 in 2021 

(reeds geëffectueerd) en € 44.000 in 2022. 

Openstaande vragen uit beeldvormende raad Begroting 2022 en VV2-2021



11 Begroting 2022 HvBNM revitalisering Tuindorp In het verleden stond voor revitalisering Tuindorp 1 miljoen gereserveerd, nu is er 100k 

gereserveerd, waarom is er een daling in de reservering?

P9 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, alsook een voorbereidingskrediet van € 200.000. De overige onderdelen zijn vervallen in 

afwachting van een concrete uitwerking van de plannen. Per abuis is het bedrag van €97K in deze begroting 

blijven staan. Ook dit bedrag komt te vervallen.

12 Begroting 2022 PvdA / vd Schaaf alternatieve 

zwemvoorziening

p.16  Kan inzicht worden gegeven in de financiele effecten van de alternatieve 

zwemvoorziening?

Hoofdlijnen De uitwerking is nog onvoldoende specifiek om hier inzicht in te kunnen geven, eventuele financiele 

effecten zijn nog niet bekend.


