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26 1 Begroting 2023 VVD Beleidsinstrumenten 37 wanneer verwacht het College te kunnen beginnen met het onderzoeken 

van beleidsinstrumenten bij woning toewijzing?

N. Schimmel Daar zijn we al mee begonnen. In regionaal verband is onderzocht of opkoopbescherming door een 

zelfbewoningsplicht voor (bestaande) koopwoningen zou helpen om starters meer kans op de koopmarkt 

te geven. Voor Gooise Meren zou dat niet helpen omdat ook in de bestaande koopmarkt nauwelijks 

woningen worden aangeboden die vallen in de prijscategorie die starters nog kunnen betalen (200-350.000 

euro). Bij nieuwbouwprojecten nemen we de zelfbewoningsplicht voor koopwoningen op in de  anterieure 

overeenkomsten met ontwikkelaars.

30 2 Voortgangsverslag II VVD Programma 3 | Openbare ruimte, 

Verkeer en Parkeren

12 waarom is in de overgang van Q1 naar Q2 in 2022 besloten om het beheer 

van NBO bij de gemeente te beleggen, terwijl de gemeente al sinds 2018 

moet bijspringen voor het hoogstnoodzakelijke (EBO)?

G. Hendriks In de EBO is vastgelegd dat de exploitant voor 1 april een exploitatie voorlegt aan de gemeente. Deze is dit 

jaar niet ontvangen. De gemeente heeft daarop de exploitant in gebreke gesteld. Na het verlopen van de 

termijn heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen en is beloten het beheer door de gemeente 

te laten uit te voeren.

49 3 Begroting 2023 VVD Programma 1 | Voor en Van 

Iedereen

26 kunt u een overzicht geven van de verstrekte subsidies 2022 (en zo 

mogelijk 2021) aan de maatschappelijke partijen die worden genoemd in 

de bijlage?

B. Boudewijnse Zie: Bijlage 1 aanvullende vraag subsidies 2021_2022

103/104 4 Begroting 2023 VVD Duurzaamheid 45 de Rijksoverheid voert een programma Circulaire Economie uit. Heeft de 

gemeente daarin een eigen verantwoordelijkheid, zoals de gemeente die 

bijvoorbeeld heeft bij de transitie in de Gebouwde Omgeving, of is dit een 

vrijwillige activiteit voor de beoogde €200.000? Hoe wordt het succes 

hiervan gemeten en hoe kan op gemeentelijk niveau structureel circulaire 

verbetering worden behaald?

B. Boudewijnse De inzet op circulaire economie is geen vrijwillige activiteit. Het Rijk roept gemeenten en ook bedrijven en 

ondernemers op werk te maken van een circulaire economie. Daarnaast is de verwachting dat het Rijk in 

toenemende mate lokale overheden een rol toebedeelt om lokaal de circulaire economie te realiseren. De 

inzet op circulaire economie draagt onder meer bij aan Rijksbeleid rond het terugdringen van 

broeikasgassen (CO2) en het voorkomen van klimaatverandering. 

De juiste methoden om de voortgang van de circulaire economie te meten is onderwerp van landelijk 

onderzoek. Een consortium van diverse partners (o.a. Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau 

voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontwikkelt methoden hiertoe. Wij 

volgen deze ontwikkeling op de voet om uiteindelijk op lokaal niveau op de juiste wijze de voortgang te 

kunnen meten. 

Structurele verbeteringen op gemeentelijk niveau kunnen wij realiseren door zelf het goede voorbeeld te 

geven. Dat doen wij al door met ons inkoopbeleid, gericht op 100% circulair inkopen. Ook bij 

bouwprojecten en (her)inrichtingsprojecten speelt circulariteit een belangrijke rol. Een voorbeeld hiervan is 

de bouw van sporthal Bredius in Muiden. Deze wordt circulair gebouwd door duurzame materialen te 

gebruiken die weer herbruikbaar zijn aan het einde van de levensduur. Daarnaast gaan wij in gesprek met 

ondernemers in onze gemeente en (economische) regio om aandacht te vragen voor het belang van 

circulariteit en de wijze waarop dit door ondernemers gerealiseerd kan worden.

113 5 Begroting 2023 VVD programma 5 60 en 61 wordt er voor de beoordeling dienstverlening behalve op de afhandeling 

van het zaaknummer ook gemeten of de inhoudelijke vraag is 

afgehandeld, of in hoeveel stappen een inhoudelijke vraag is 

afgehandeld?

G. Hendriks Bij zaakgericht werken gaan wij ervan uit dat als een zaak de status afgehandeld krijgt, de vraag ook door 

de behandelend ambtenaar is afgehandeld en de vragensteller hiervan op de hoogte is gesteld. Inhoudelijk 

worden zaken niet gemeten.

129 6 Begroting 2023 VVD Maatregelen ?? het kapitaallastenplafond is nog niet ingezet om de investeringen te 

remmen. Niettemin gaan wij met het ESCo project onder de eigen 

gestelde ondergrens van rapportcijfer 6.0 heen. Is het 

kapitaallastenplafond dat niet verkeerd afgesteld? Zo nee, waarom niet?

G. Hendriks Zoals in antwoord op vragen inzake de Esco is aangegeven komen de investeringen conform de 

meerjarenbegroting voor 2023 en 2024 niet in gevaar. Dat komt omdat tegenover de toename aan 

kapitaallasten in het voorstel ook besparingen op onderhoud en energie-uitgaven staan, zoals te lezen is in 

de financiële paragraaf van het raadsvoorstel. Daardoor is er sprake van een budgetneutrale situatie. Dat 

wil zeggen dat het kapitaallastenplafond in dit geval kan toenemen met het genoemde volume aan 

kapitaallasten, zonder dat dit het begrotingssaldo geweld aandoet.

Het gevraagde investeringskrediet heeft wel invloed op de kengetallen schuldquote en solvabiliteit, zoals 

ook als volgt opgemerkt in het raadsvoorstel: 'daarbij zij opgemerkt dat deze investering de ruimte voor 

andere investeringsaanvragen in principe beperkt als het rapportcijfer daarmee onvoldoende zou worden. 

Dat kan echter nog steeds acceptabel zijn, gelet op het feit dat begrote investeringsruimte in de praktijk 

niet volledig wordt benut.'

Plenair 7 Begroting 2023 GDP-Hart N.a.v. beantwoording plenaire 

vraag

Welke mogelijke gevolgen heeft sluiting van de Lunet voor bijzondere 

gebruikersgroepen zoals de Reddingsbrigade en de KNRM? Zijn hier 

oplossingen voor in beeld? 

A. Luijten Het gebruiksrooster voor de Naarderheem moet nog gemaakt worden. De behoeften van de verschillende 

geinteresseerde organisaties zullen worden geïnventariseerd en verwerkt worden tot een rooster. Ook de 

genoemde gebruikersgroepen hebben een plaats in deze procedure.

Schriftelijke vragen over Begroting 2023, VV2-2022
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6 8 VV2-2022 GDP-Hart n.a.v. beeldvormende raad Waarom kost de isolatie van een gesplitst huis 26K meer dan een niet 

gesplitst huis? De omvang en kenmerken van het huis zijn immers niet 

anders. 

G.J. Hendriks Ten tijden van het aanmelden van de huizen voor het geluidsaneringsproject is er een administratieve fout 

geweest. Hierdoor is er voor de twee huizen, met twee verschillende huisnummers, 144 en 146, maar een 

huisnummer opgegeven. Dit is gebeurd omdat de twee huizen binnen de administratie van de gemeente 

nog als een huis werd beschouwd. Daardoor komt huisnummer 144, waarvan het huisnummer op de lijst is 

gezet, wel in aanmerking voor de subsidie, maar huisnummer 146, dat door een administratieve fout niet 

was meegenomen, niet in aanmerking voor de subsidie. Er is vanuit het Bureau Sanering Verkeerslawaai 

(BSV) dus maar subsidie toegekend voor een helft van het huis, het huis van het huisnummer dat op de lijst 

heeft gestaan. Het is dus niet zo dat een gesplitst huis 26.000 euro meer kost dan een niet gesplitst huis 

maar het is het geval dat de gemeente de kosten draagt voor de volledige isolatie van huisnummer 144 

waarbij dat voor nummer 146 vergoed wordt door BSV. De fout heeft niet meer gecorigeerd kunnen 

worden omdat huizen naderhand niet meer toegevoegd konden worden aan de lijst. 

14/67 9 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal 

en Bereikbaar

57 De baten op parkeerbelasting gaan omhoog, maar onduidelijk blijft hoe 

dit zich verhoudt tot de (gestegen) kosten. En dus wat er onderaan de 

streep over blijft (en naar de algemene middelen stroomt). Wat is op dit 

moment de verwachting hierbij? 

G.J. Hendriks In de begroting 2022 zijn bij de hooflijnen (onderdeel 2.2.3 Aanvullende voorstellen) aanvullende 

voorstellen gepresenteerd noodzakelijk voor een meerjarig sluitende begroting. Een van deze voorstellen 

betrof het verhogen van de parkeertarieven vanaf 2023 voor de modernisering van de parkeerketen. De 

lasten stijgen op termijn vooral door de kapitaallasten van de investeringen die hieruit voortvloeien. Dit 

betreft met name de investering in de parkeergarage De Olmen. In de tabel Wat mag het kosten?  bij 

Programma vier van de begroting 2023 is bij het product Parkeren, onder lasten dan ook een stijgende lijn 

te zien (2026 circa €300.000 hoger dan 2023).

41 10 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 9 | Algemene Baten 

en Lasten

29 Graag ontvangen wij nog ter onderbouwing de huurovereenkomst ter 

inzage. Deze vraag is niet-openbaar (antwoord achter slotje).

G.J. Hendriks De huuroverenkomst is nog niet definitief. Zodra deze met de partijen is afgestemd en ondertekend, 

stellen wij deze aan de raad beschikbaar.

168 11 Begroting 2023 GDP Participatie 64 De handreiking visie burgerparticipatie voor inwoners/initiatiefnemers is 

in het verleden reeds in samenspraak met de KBG burgerparticipatie tot 

stand gekomen. Waarom wordt deze niet (meer) gebruikt? 

A. Luijten Een specifieke handreiking van de visie is ons niet bekend. Wij gaan ervan uit dat de vraag zich richt op de 

visie Burgerparticipatie die is opgesteld in samenspraak met de KBG. Momenteel werken we aan een brede 

uitgangspuntennotitie rond Participatie waarin ook de visie Burgerparticipatie wordt verwerkt. Hiermee 

willen we duidelijkheid geven over de doelen die we nastreven rond het versterken van de Participatie en de 

keuzes (pijlers) die we hiervoor maken. Door verschillende beleidsstukken rond Participatie hierin te 

verwerken, wordt een eenduidig beeld gecreëerd. Dat wordt uitgewerkt in een duidelijke verordening en 

handreiking voor initiatiefnemers. Indien gewenst kan hiervan ook een publieksversie gemaakt worden. Zo 

wordt het voor een ieder duidelijk wat van elkaar verwacht mag worden in de participatie rond opgaven en 

initiatieven. 

76 12 Begroting 2023 GDP-Hart Financiële Begroting en 

Paragrafen

97/98 Begraafrechten en marktgelden zijn niet kostendekkend. Het college 

geeft aan dat dat alvorens bij te stellen, ook vergeleken moet worden met 

omliggende gemeente. Waarom moet dat? En waarom is dat nog niet 

gedaan?

G.J. Hendriks We kijken naar de tarieven in omliggende gemeenten zodat we ons niet uit de markt prijzen.

178 13 Begroting 2023 Hart voor BNM Goois Lyceum 32 Wat wordt bedoeld met 'zie vraag 180, aanvulling 4'. Is dit een bijlage die 

we hebben gemist? Anders graag alsnog antwoord op de volgende 

vragen:

A. Luijten Uw vragen 178 t/m 184 zijn beantwoord bij vraag 180. Dit betrof separate vragen van uw fractie, maar wel 

gerelateerd aan de begroting, en die wij daarom 'aanvulling 1 t/m 6' hebben genoemd in de oorspronkelijke 

2e kolom van de eerdere beantwoording.

179 14 Begroting 2023 Hart voor BNM Goois Lyceum 32 Worden de leerlingen nog steeds volgens afspraak verdeeld over de 3 

VO's? Zo ja, hoeveel hoger is het aantal VO leerlingen in Gooise Meren in 

2022 dan voorzien was in het IHP? Zo nee, waarom niet?

A. Luijten Nee, het convenant (afspraken tussen de schoolbesturen, niet met de gemeente) is in onderling overleg 

losgelaten. Het bleek in de praktijk niet te werken, omdat leerlingen vrij zijn in hun schoolkeuze. Dat 

betekent dat ze wel uitgeloot kunnen worden, maar niet kunnen worden herverdeeld. Het effect is dat een 

deel van de  leerlingen die uitgeloot worden kiezen voor een school buiten Gooise Meren, terwijl wij het ook 

wenselijk vinden dat leerlingen kunnen kiezen voor een school binnen de gemeente.

180 15 Begroting 2023 GDP-Hart Goois Lyceum 32 In de uitleg staat ook dat het huidige aantal nieuwe leerlingen voor het 

Goois Lyceum het minimale aantal is voor een gedegen bedrijfsvoering. In 

het IHP wordt hier niet aan gerefereerd. Hoe kan het dat deze minimale 

hoeveelheid zich plots heeft gemanifesteerd ten opzichte van de periode 

van het opstellen van het IHP, welke omstandigheden zijn er veranderd?

A. Luijten De werkelijke instroom van leerlingen was bij sommige scholen veel lager dan verwacht ten tijde van het 

IHP en bij het Goois Lyceum (GL) waren de aanmeldingen hoger dan verwacht. Daarnaast is het Montessori 

Lyceum (MLGM) gestart, dit was niet voorzien ten tijde van het IHP. Waarschijnlijk heeft dit laatste  geleid 

tot een extra verhoogde aanmelding bij het GL voor het schooljaar 22-23. In overleg met de gemeente is 

ervoor gekozen dit schooljaar het minimale aantal leerlingen aan te nemen dat nodig is voor een gezonde 

leerlingverdeling over de schooljaren, wat leidt tot een gezonde bedrijfsvoering. Als er nu een nog veel 

lager aantal leerlingen was aangenomen, dan blijft de school in de bedrijfsvoering de komende jaren last 

houden van de ongelijke verdeling van leerlingen over de leerjaren.

181 16 Begroting 2023 GDP-Hart Goois Lyceum 32 Gelden deze gewijzigde omstandigheden ook voor de andere VO's, en is 

ook daar te verwachten dat uitbreiding van het minimum aantal 

leerlingen noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering?

A. Luijten Ja, met de komst van het  MLGM veranderen de omstandigheden. Dit zou ook effect kunnen hebben op de 

leerlingaantallen van de Fonteinmavo en het Vituscollege, ook bij deze 2 scholen was er voor het schooljaar 

22-23 een hogere aanmelding. Wij blijven dit in overleg met de schoolbesturen monitoren en het is 

onderwerp van gesprek bij de komende update van het IHP.
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182 17 Begroting 2023 GDP-Hart Goois Lyceum 32 Bij de overige beantwoording van deze vragen, dienen zich ook enkele 

vervolgvragen aan die we (ook) bij de meningsvorming zouden willen 

bespreken. Het gaat dan om deze punten:

Bestaat het 'convenant' over de leerlingverdeling nog en houden de 

scholen zich hier ook aan? 

A. Luijten Nee, het convenant is in onderling overleg losgelaten. Zie ook antwoord op vraag 179.

183 18 Begroting 2023 GDP-Hart Goois Lyceum 32 Er staat dat het primair een 'interne scholenaangelegenheid' is, maar als 

de scholen zich niet aan het convenant en dus niet aan een eerlijke 

leerlingverdeling houden, dan heeft dit ook financiële consequenties voor 

de gemeente (bijv. voor uitbreiding van een school zoals nu voor het GL 

het geval is). Wat betekent dit voor de leerlingprognoses van het Goois 

Lyceum, deze lijken dus nu wel toe te nemen in tegenstelling tot wat in 

het IHP staat? 

A. Luijten De genoemde 'eerlijke leerlingverdeling' heeft geen wettelijke basis, leerlingen hebben vrije schoolkeuze. 

Het GL is op dit moment de school die de meeste leerlingen in de gemeente aantrekt. Er is voor het huidige 

schooljaar wel maximaal uitgeloot. Het GL zou dus op basis van alle aanmeldingen nog veel meer kunnen 

groeien, wat inderdaad financiële consequenties kan hebben voor de gemeente. Wij zijn steeds in goed 

overleg met het schoolbestuur over de leerlingaantallen en verwachten in de update van het IHP nieuwe 

afspraken te gaan maken.

184 19 Begroting 2023 GDP-Hart Goois Lyceum 32 En waarom is de grootte van de school (gemeten naar aantal leerlingen) 

nu opeens het minimaal noodzakelijke om een gedegen bedrijfsvoering 

op te kunnen financieren, ze hebben toch ook ooit een gedegen bedrijf 

kunnen voeren toen de leerlingenprognoses op 'geen toename' waren 

vastgesteld, wat is er dan gewijzigd?

A. Luijten Het gaat hierbij om de leerlingverdeling over de leerjaren (en niet de totale grootte van de school). Als er nu 

een nog lager aantal leerlingen was aangenomen, dan blijft de school daar de komende jaren last van 

houden vanwege de ongelijke verdeling over de leerjaren. Zie ook antwoord op vraag 180.
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