
P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag Antwoord 

Voortgangsverslag GL Projecten De gemeenteraad wil graag een aparte sessie over hoe zij het projectenboek moet lezen. Portefeuillehouder 

zegt dit toe. 

Het college zal de agendacommissie een voorstel doen voor een sessie over het nieuwe projectenboek.

Voortgangsverslag CDA Beslispunt Foutief beslispunt voortgangsverslag. Tekst is niet goed op pag 19. Kan dit hersteld worden voordat beslissing 

over wordt genomen?

Wij hebben het beslispunt g n.a.v. opmerkingen hierover in de raadsvergadering van 15 oktober inmiddels aangepast in: 

De geplande onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs van € 500.000 terugdraaien. (beslispunt g)

Programmabegroting Hart voor BNM Halt De te verwachten stijging aanmeldingen Halt zijn fors. Heeft dit verband met stijging winkeldiefstal en 

vernielingen? Wat wordt er gedaan om deze stijging af te wenden

In 2017 zijn het aantal HALT verwijzingen gedaald van 65 naar 35, dit is op basis van realisatie 2018. Door HALT wordt 

aangegeven dat een vermindering van doorverwijzingen van de politie en leerplicht hiervan de oorzaak is. Dit is op 

landelijk niveau besproken. HALT heeft in 2018 heeft ingezet op meer bekendheid bij de leerplicht en politie. Het aantal 

verwijzingen is vanaf 2018 toegenomen.

Programmabegroting Hart voor BNM Bussumse Montessori school Planning van Bussumse Montessori school loopt uit. Hoe staat het met de kosten? Zijn die hoger? Nee, de kosten zijn niet hoger. Het gehele renovatieplan van de school blijft vooralsnog binnen totale krediet inclusief 

2e fase. 

Programmabegroting Hart voor BNM Leerlingenvervoer Is inbesteding leerlingenvervoer een vaststaand feit? Hoe verhoudt dit zich tot hetgeen geschreven is in VV-2 Dit is nog geen vaststaand feit. Het onderzoek loopt nog bij de Regio. De definitieve besluitvorming over de 

inbesteding van het doelgroepenvervoer w.o. leerlingenvervoer moet nog door alle raden in de regio plaatsvinden en 

zal dus ook aan u worden voorgelegd in de eerste helft van 2020. In het VV 2 staat een tekst over de huidige vervoerder 

die bij de regionale aanbesteding destijds is gecontracteerd. 

Programmabegroting Hart voor BNM Woningbouw Noodzaak om sociaal te bouwen via woonvisie 1/3. De gemeenteraad zou een lijst krijgen met projecten die we 

niet aan de afspraak 1/3 kunnen houden. Wanneer krijgt de raad de lijst?

Het college zegt toe voor het einde van het jaar met een lijst te komen.

Programmabegroting D66 Wijkwethouders Graag een terugkoppeling naar raad over motie wijkwethouders. Begin 2019 bent u met een raadsmededeling hierover geïnformeerd: 

https://bestuur.gooisemeren.nl/uploads/media/864936_RM_Wijkwethouderschap.pdf

Programmabegroting PvdA JOP Er wordt niet meer gesproken over een JOP in de Programmabegroting. Is dit opgeheven? Waarom is dat het 

geval? 

Het college heeft nog steeds het voornemen op een ontmoetingsplekken voor jongeren in Gooise Meren te realiseren. 

Als er in een kern behoefte is aan een ontmoetingsplek, kijken we in samenwerking met inwoners, jongeren en 

partnerorganisaties naar de mogelijkheden. Voor locatie Naarden is de stand van zaken als volgt. Er is in Naarden 

gekozen om het gehele voetbalveld aan te pakken in verband met de conditie van het huidige voetbalveld. Het doel is 

om het voetbalveld opnieuw in te richten zodat deze kan functioneren als ontmoetingsplek voor de gehele wijk, voor 

zowel jong als oud. Ook wordt er op dit moment door het college gewerkt aan een voorstel om een ontmoetingsplek in 

Muiderberg te realiseren. Dat gebeurt in samenwerking met de wijkagent, de jongeren en de dorpsraad Muiderberg. 

Programmabegroting GL Energietransitie pag 118.Energietransitie: Is er voor de uitvoering een aparte post na 2021? Nee die is er niet. Hoewel de energietransitie een structurele opgaaf is, komen de middelen incidenteel vanuit het Rijk. 

De verwachting is dat het Rijk voor de komende jaren middelen vrijmaakt voor de uitvoering van de energietransitie 

door gemeenten. 

Programmabegroting GL Pilot vitale wijken en proeftuin 

Oostereng

Mogen wij de uitkomsten tegemoet zien? De gemeenteraad wordt met een raadsmededeling hierover geïnformeerd medio november.

Programmabegroting VVD Dienstverlening en monitoring Pag 26 Vanuit het CUP is 50k gereserveerd voor monitoring en niet gebruikt. Is dat erg voor de dienstverlening? 

Hoe komt dat?

Er zijn incidenteel budgetten voor het jaar 2019 toegekend. Voor het jaar 2020 is vooralsnog niets geraamd. Daardoor 

lijkt er een voordeel te ontstaan of dat budget niet benut is. Dat is niet het geval. 

Programmabegroting VVD Leerlingenvervoer Zien kostenstijging leerlingenvervoer: Weten we iets over de omliggende gemeenten. Zijn dit redelijke 

bedragen?

Het leerlingenvervoer wordt regionaal aanbesteed en qua vervoerder geregeld. De omliggende gemeenten werken 

met dezelfde vervoerder met dezelfde regels en tegen gelijke tarieven, die volgens de Regio marktconform zijn.

Programmabegroting VVD IKC Muiden Kunnen we nog keer op papier uitgelegd krijgen wat er vanaf oorspronkelijke raming ad € 3,2 nu stand van zaken 

is? 

Er staat in het voortgangsverslag achter het besdrag van € 3,2 mln oorspronkelijke raming, maar dit betreft niet het 

oorspronkelijk budget t.b.v. IKC Muiden. Het oorspronkelijke budget is € 3,2 + € 1,1 (reeds gevoteerd aan 

voorbereidingskosten + aankoop grond) = € 4,3 mln. DIt budget was gebaseerd op de normbedragen en is bij de 

vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs bijgesteld naar € 7,2 om te kunnen voldoen aan het 

Bouwbesluit en de BENG-eisen (prijspeil 2017). De inschrijving heeft geresulteerd in een overschrijding van ca. 28%. De 

afgelopen jaren zijn de bouwkosten extreem gestegen. Met name arbeid is schaars en daarom duurder geworden. De 

BDB (bouwkostendata) laat jaarlijkse prijsstijgingen zien van 7,5 % - 10%.

Programmabegroting ? Jongerenconsulent De gemeenteraad wil graag geïnformeerd worden over de pilot jongerenconsulent over 1 jaar De evaluatie van de pilot vindt in het voorjaar 2020 plaats, de raad zal in deze periode ook geïnformeerd worden.

Programmabegroting CDA Wijkbrandweer Waarom staat inzet wijkbrandweer niet op onze website staan? Portefeuillehouder zegt toe dat website 

aangepast wordt. 

Dit wordt door ons op de website geplaatst.

Programmabegroting GDP AVG en risico Paragraaf risico en weerstandsbeheersing. Wet AVG is al enige tijd ingevoerd. Hoezo is dit nog een risico? De AVG is nog steeds een relatief nieuwe wet en landelijk zijn er dan ook nog veel onduidelijkheden over de uitvoering. 

Vanwege een aantal uitspraken die al zijn gedaan, is het financiële risico al naar beneden bijgesteld, zoals te lezen is in 

de paragraaf Weerstandsvermogen. Het beleid en de processen hieromheen zijn bijna volledig ingericht. Binnen de 

organisatie wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het vergroten van de awareness. Hiervoor starten we  in november met 

een driejarig awareness traject. Dit traject raakt zowel het informatieveiligheidsaspect als het privacy (AVG) aspect.

Programmabegroting GDP Doseerlichten Doseerlichten Vesting, Dit zou 28.000 per jaar kosten. Nu worden er in begroting nog forsere bedragen 

genoemd. Is dit echt zo hoog, willen we dit? Portefeuillehouder zegt toe de vraag over de kosten schriftelijk te 

beantwoorden. 

In het CUP heeft het college de wens uitgesproken om Naarden-Vesting verkeersluw te maken. Dat is een omvangrijk 

project wat nog niet als zodanig in de begroting is opgenomen. Het zal namelijk opgenomen worden in het 

Mobiliteitsplan Gooise Meren en zal in die besluitvorming mee gaan.  Het College vindt dat tot die tijd de 

doseerinstallaties gewoon moeten blijven functioneren om zoveel mogelijk vast te houden aan de ambitie het 

ongewenst doorgaand verkeer te beperken. Het verwijderen van de installaties is daarom voorlopig niet aan de orde. 

Om die reden blijft ook de vervangingsinvestering in 2021 gehandhaafd. De genoemde besparing betreft de 

kapitaallasten (ca. € 21.000) en onderhoud van de doseerlichten.

Programmabegroting Hart voor BNM Winkeldiefstallen Waarom stijgen de winkeldiefstallen van 1,3% naar begroot 1,8%? Steeds meer winkels hebben zelfscans en dat leidt tot meer winkeldiefstallen

Antwoorden op vragen en toezeggingen n.a.v. beeldvormende raad Voortgangsverslag 2019-2 en Programmabegroting 2020


