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1 VV2-2022 CDA n.a.v. beeldvormende raad CDA: Sporthal Bredius , leges kosten niet geraamd? Hoe kunnen we dit voorkomen? G.J. Hendriks Door een extern bureau is destijds een kostenraming opgesteld waarin de leges kosten te laag waren 

geraamd. Hierop zal vanaf heden scherper worden toegezien. Overigens is het zo dat legesuitgaven in 

het project weer bij de gemeente binnenkomen als inkomsten bij VTH.

2 VV2-2022 CDA n.a.v. beeldvormende raad Progr. 7 CDA: bij onderwerp kredieten. ikc muiderkring wordt het budget overschreden 

met 108k. voornamelijk veroorzaakt door hoge leges. de hogere leges, hebben we daar 

onvoldoende rekening mee gehouden? of zijn de leges verhoogd?

A. Luijten Er waren afspraken gemaakt over het terugvloeien van teveel betaalde leges van ca. €70.000. Dit is alleen 

nooit uitgevoerd.

3 VV2-2022 GDP n.a.v. beeldvormende raad GDP: projecten die door gemeente worden uitgevoerd, hoe vaak blijven deze binnen 

budget?

G.J. Hendriks Projecten zijn per definitie uniek en omgeven met allerlei onzekerheden. Dit betekent onder andere dat 

er regelmatig budgetwijzigingen voor projecten aan de raad worden voorgelegd. Vaak worden de 

projecten vervolgens binnen dit (aangepaste) budget gerealiseerd. Maar het komt ook voor dat het 

projectbudget overschreden wordt of dat er binnen een project juist geld over blijft. Hierover wordt altijd 

aan de raad gerapporteerd. Overigens is het de laatste tijd extra lastig om binnen budget te blijven 

vanwege de sterk stijgende bouwkosten en de grote leveringsonzekerheden.

4 VV2-2022 Hart voor 

BNM

n.a.v. beeldvormende raad Hart voor BNM: Hoe kan het rioolgemaal plotseling opkomen? Hoe kunnen we dit in de 

toekomst voorkomen?

G.J. Hendriks Het Programma Investeringen Riolering is erop gericht om rioolobjecten te vervangen voordat deze 

bezwijken. Incidenteel signaleren wij gebreken, waarbij uitstel niet acceptabel is. In dit geval plannen wij 

een investering op de korte termijn. Dergelijke investeringen komen niet veel voor en vormen slechts een 

klein deel van de gehele investeringsopgave.

5 VV2-2022 Hart voor 

BNM

n.a.v. beeldvormende raad Progr. 3. BNM: paragraaf 3.2. extra inkomsten. compensatie degeneralisatie wegen. 4 

ton ontvangst aan inkomsten. 175k toe te voegen aan lasten klein onderhoud. kan een 

deel van het bedrag aan een reserve worden toegevoegd?

G.J. Hendriks Het beperken van de reserves bevordert de inzichtelijkheid in de financiële positie van de gemeente. In 

De Nota reserves en voorzieningen is opgenomen dat we terughoudend beleid voeren ten aanzien van 

het instellen van nieuwe reserves. We gaan ervan uit dat naar de degeneratie van de wegen geen invloed 

heeft op de planning van groot onderhoud zoals opgenomen in Het Beheerplan Wegen. Dit beheerplan is 

de onderbouwing van de Voorziening Wegen waaruit de uitgaven voor het groot onderhoud worden 

gedekt. De incidentele lasten ten gevolge van degeneratie van wegen door werkzaamheden van derden 

lopen via de exploitatie.

6 VV2-2022 GDP n.a.v. beeldvormende raad Progr. 5. GDP: pagina 17. over gevelisolatie. waar komt een fout vandaan, waarbij een 

toezegging wordt gedaan die niet waar is? 26k verkeerde toezegging

G.J. Hendriks Het  huis waar het om gaat is een twee-onder-een-kapwoning dat vroeger is gebruikt als een huis. Ten 

tijde van het aanmelden van de huizen voor het geluidsaneringsproject vanuit het rijk (Bureau Sanering 

Verkeerslawaai) was dit ook nog zo opgenomen in de administratie terwijl het toen al in de praktijk als 

twee verschillende huizen werd gebruikt. Omdat beide huizen evenveel recht hebben op sanering maar 

er dus maar één huisnummer is meegenomen door een administratieve fout heeft de gemeente 

toegezegd de kosten voor de maatregelen die nodig zijn aan het huis dat niet op de lijst staat op zich te 

nemen. Huizen konden naderhand namelijk niet meer worden toegevoegd aan de lijst.

7 Begroting 2023 Hart voor 

BNM

n.a.v. beeldvormende raad Progr. 5. BNM. onderzoek naar klanttevredenheid. wordt gemeten op basis van 

telefoontjes en balie contact.  mails tussen inwoner en gemeente, hoe worden deze 

onderdeel van klanttevredenheidsmonitor/ zaaksysteeem.

G.J. Hendriks Rechtstreekse mails tussen inwoners en de gemeente worden in ons zaaksysteem opgeslagen bij de 

'zaak', als dit relevant is. Binnen het zaaksysteem kan echter niet gemeten worden op klanttevredenheid.  

Vragen aan ambtenaren dienen gesteld te worden via de website (digitaal kanaal). De klanttevredenheid 

hierop kan wel gemeten worden aangezien ze dan centraal in beeld zijn. De kanaalstrategie zal dan ook 

worden dat zo weinig mogelijk via losse mails wordt gecommuniceerd en hoofdzakelijk alleen via het 

digitale kanaal.

8 Begroting 2023 GDP n.a.v. beeldvormende raad GDP indicatoren, vergelijking met heel Nederland als benchmark. G.J. Hendriks Bij de verplichte indicatoren (bijlage 3 bij de Begroting 2023) is in de laatste kolom het vergelijkende cijfer 

voor gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners opgenomen. Voor de eigen beleidsindicatoren en  de 

verplichte indicatoren over eigen gegevens zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

9 Begroting 2023 VVD n.a.v. beeldvormende raad Progr. 6. VVD. pagina 77. gemeentelijke gebouwen, 2023 345k, +12%. waar zit het 

verschil in?

A. Luijten Het verschil van 12% komt voort uit een natuurlijke verhoging van de huuropbrengst door die te baseren 

op werkelijke kostprijs dekkende huur. En verwachte incidentele opbrengsten van grond en/of pand 

verkoop.  

11 Begroting 2023 D66 n.a.v. beeldvormende raad Progr. 4. D66. MRA erfgoedcapaciteiten zijn gestopt. wie wordt de 

samenwerkingspartner van cultureel erfgoed als die wegvalt?

N. Schimmel Onderdeel van de taken van de recent geworven adviseur Erfgoed is om vorm te geven aan (of het 

continueren van) de samenwerking op regionaal en MRA niveau. De exacte vorm van  een nieuw op te 

zetten samenwerking zal in gezamenlijk overleg bepaald moeten gaan worden.

13 Begroting 2023 CDA n.a.v. beeldvormende raad Progr.4 CDA: Parkeerverordening. geharmoniseerde parkeerbeleid. wanneer krijgt de 

raad de nieuwe parkeerverordening. is maatwerk daarin ook meegenomen?

N. Schimmel In oktober 2022 bespreekt het college de concept Parkeerverordening en de Nadere Regels. Na 

goedkeuring wordt de Parkeerverordening aan de raad voorgelegd. De concept Parkeerverordening 

samen met de Nadere Regels maken maatwerk mogelijk.

14 Begroting 2023 GDP n.a.v. beeldvormende raad Progr. 4. GDP. opbrengsten parkeren is omhoog, verdienen wij meer aan parkeren? G.J. Hendriks Inderdaad zijn de geraamde baten parkeren in 2023 hoger dan in 2022. Reeds in de begroting 2022 is 

aangekondigd dat, gelet op de modernisering van de parkeerketen, de tarieven voor 2023 toenemen met 

20 %.

Bovenop deze toename stijgen de tarieven voor 2023 met de in de Perspectiefbrief 2023 vermelde 

indexatie van 4,1%. 

Schriftelijke vragen over Begroting 2023, VV2-2022
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15 1 2e Voortgangsverslag 

2022

CDA Kapitaallasten Bij de te voteren kredieten in het tweede voortgangsverslag zijn de kapitaallasten 

(rente +afschrijving) niet opgenomen ? Klopt dat? 

Zo nee, dan graag aangeven waar dit is te vinden..

Zo ja, dan deze alsnog graag per krediet aan te geven. 

Immers de kapitaallasten geven aan wat daarvan het beslag op de begroting(ruimte) is 

en deze variëren per soort krediet (o.a. door verschil in afschrijvingstermijnen)

G.J. Hendriks De kapitaallasten (rente en afschrijving) drukken pas op de begroting vanaf het jaar volgend op het 

afsluiten van de invstering (ingebruikneming van het actief).  De kapitaallasten van de aanvullende 

kredieten die in het 2e Voortgangsverslag zijn opgenomen zijn al verwerkt in de concept-begroting 2023.

16 2 2e Voortgangsverslag 

2022

CDA Verder met de Vesting Muiden Het deelproject Herstel Oostelijke Vestingwallen is opgeleverd. Waarom zie ik het 

financieel resultaat niet terug in het Voortgangsverslag (onder-/overschrijding van het 

budget)?

A. Luijten Het project Herstel Oostelijke Vestingwallen is nog niet helemaal afgerond. De restpunten en het beheer 

worden verzorgd door de aannemer tot en met februari 2023. Na afronding van deze werkzaamheden 

kan het project financieel worden afgesloten en wordt het resultaat inzichtelijk.

17 3 Begroting 2023 CDA 1.3.1.2 Pilot Welzijn op recept 22 Waarom is er voor deze pilot gekozen voor Muiden en niet voor Naarden of Bussum?

Als de pilot slaagt wanneer zijn dan de andere kernen aan de beurt?

B. Boudewijnse Welzijn op Recept is een alternatief voor inwoners met psychosociale klachten. In plaats van het 

'traditionele pilletje' voor te schrijven of door te verwijzen naar de gemeente, wijst de huisarts deze 

patiënten door naar alternatieve  oplossingen. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, 

en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal 

maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. De 

verwijzing naar alternatieve oplossingen begint dus bij de huisarts.  In Muiden was een huisarts 

enthousiast over deze pilot. Daarnaast waren er in Muiden reeds korte lijnen met andere partijen in het 

wijknetwerk, zoals met  de  wijkverpleegkundigen van zorgaanbieder  Vivium, Versa Welzijn (Algemeen 

maatschappelijk werk en  opbouwwerk) en MEE. Het is ook de bedoeling dat naast de huisarts ook 

andere 1e lijn zorg aanhaakt, zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten.  Afhankelijk van de uitkomst 

van de pilot en de financiering starten we in de andere kernen ook met Welzijn op Recept. De planning 

daarvan is nog niet bekend. Mogelijk vliegen we dat regionaal aan omdat (sommige) andere 

regiogemeenten hiermee ook bezig zijn.

18 4 Begroting 2023 CDA Gezondheidszorg 26 In de tabel Toelichting financiële verschillen wordt aangegeven dat de bijdrage aan de 

Regio G&V € 175k hoger is dan in 2022. Waar komt dit bedrag vandaan en wat is de 

oorzaak van deze verhoogde bijdrage?

B. Boudewijnse De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de 

inwoneraantallen. Daarnaast is het Buitenshuis project opgenomen in deze begroting.

19 5 Begroting 2023 CDA Jeugdzorg 29 Er wordt aangegeven dat door wordt gegaan met succesvolle pilots. Uit evaluatie is 

gebleken dat een aantal van deze pilots/activiteiten zinvol effectief was. Hoeveel pilots 

waren niet succesvol en waar lag dat dan aan?

G.J. Hendriks Er waren in totaal 18 pilots die in de periode 2019-2022 aanspraak deden op het Innovatiebudget:

• 4 pilots zijn gestart en na evaluatie structureel geborgd

• 6 pilots zijn gestart en daarna een positieve (tussen)evaluatie, maar tot nu toe géén structureel budget 

beschikbaar (inmiddels meerjarig incidenteel geraamd in conceptbegroting 2023)

• 4 pilots zijn vanuit een andere financiering gestart en geborgd 

• 2 pilots zijn gestart maar na evaluatie niet voortgezet

• 2 pilots zijn niet gestart

 Als pilots niet starten of niet voortgezet werden, dan was dat omdat de kosten ervan niet in verhouding 

waren en/of de resultaten van de pilot vielen tegen.

Voor Jeugd geldt hierbij het volgende . De pilot steunouders door Versa Welzijn is na evaluatie niet verder 

gegaan, omdat er geen matches te vinden waren tussen steunouders en ouders die gesteund wilden 

worden. 

Twee andere pilots, Mama Vita en Piep zei de Muis, waren wel succesvol maar konden gefinancierd 

worden uit andere financieringsbronnen (andere partijen).

20 6 Begroting 2023 CDA Jeugd 30 en 34 In de tabel Toelichting financiële verschillen wordt aangegeven dat er in 2023 € 627k 

extra wordt ingezet op de Versterking van het Jeugdteam. In het Verbeterplan 

"Versterkte procesregie Eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid" wordt 

geen concrete kosten genoemd voor de in 2.2.1.2 genoemde verbeteractiviteiten. Kan 

worden aangegeven waaruit de € 627k  is opgebouwd?

G.J. Hendriks De 627k is  bestemd voor de versterking van het jeugdteam, voor de transformatie van de 

basisinfrastructuur Jeugd en voor beleidsontwikkeling Jeugd w.o. ontwikkelen van de integrale 

jeugdnota inclusief participatietraject. 

De verdeling is als volgt.

- Versterking formatie jeugdteam met € 425.000,- voor het aantrekken van een gedragswetenschapper 

en drie jeugdconsulenten, waarvan één tijdelijk. Deze formatie uitbreiding is noodzakelijk om de diverse 

verbeteractiviteiten uit het Verbeterplan uit te kunnen voeren.

- Transformatie en uitbreiding basisinfrastructuur jeugd: € 172.000,-

-  Beleidsontwikkeling Jeugd: €  30.000,-

21 1 Begroting 2023 GroenLin

ks

Beleidsindicatoren Programma 1 en 2 In de programma's 1 en 2 zijn geen beleidsindicatoren opgenomen. In de overige 

programma's wel. Zijn deze voor programma 1 en 2 beschikbaar en zo ja, kunt u ons 

deze ter hand stellen? Zo nee, waarom zijn deze niet beschikbaar?

G.J. Hendriks In de Programmabegroting  2021 zijn voor het product Duurzaamheid de eerste indicatoren opgenomen. 

In 2021 zijn vervolgens indicatoren ontwikkeld voor Veiligheid en Werk en Inkomen.

Deze zijn ook in de begroting voor 2023 opgenomen. Het ontwikkelen van diverse indicatoren dient als 

doel om de effectiviteit van het beleid te kunnen meten en daarmee ook de mogelijkheid om (tijdig) bij te 

sturen. 

De verdere ontwikkeling van indicatoren voor de overige programma’s stond gepland voor 2022. Dat is 

nog niet afgerond maar gezien het belang van sturen op resultaten, gaan we hier natuurlijk wel mee 

verder. De resultaten hiervan zullen in de begroting van 2024 zichtbaar zijn. 
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22 2 Begroting 2023 GroenLin

ks

Gelijke kansen aanmeldprocedure scholen 31 Gelijke kansen bij aanmeldprocedure scholen PO en VO staat hier genoemd. Kunt u 

aangeven op welk gebied ongelijkheid bestaat en hoe groot dit probleem is?

G.J. Hendriks Ouders hebben niet altijd dezelfde kans om hun kind op de school van hun voorkeur geplaatst te krijgen. 

Dit komt vooral doordat verschillende scholen met vooraanmeldingen werken die automatisch leiden tot 

toelating. 

Hoger opgeleide ouders melden hun kinderen vaker vroeg aan. De meeste scholen hanteren de spelregel 

‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit vergroot de segregatie en leidt tot ongelijke kansen. We 

willen samen met scholen onderzoeken hoe we hierin meer gelijke kansen kunnen stimuleren, de eerste 

stap hierin is om met schoolbesturen in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden die zij zien. 

23 3 Begroting 2023 GroenLin

ks

Onderhoud kunstgrasvelden 20 Wordt bij kunstgrasvelden nog steeds ‘rubbergranulaat’ gebruikt? Zijn er inmiddels 

plannen om op nieuwe velden i.p.v. rubbergranulaat ‘verkruimeld kurk’ of een ander 

milieuvriendelijk alternatief te gaan gebruiken? Zo nee, waarom niet?

A. Luijten We streven er naar om bij de vervanging van kunstgrasvelden een alternatief voor rubbergranulaat te 

gebruiken. Op dit moment is er echter nog geen goed alternatief beschikbaar, zowel qua 

bespeelbaarheid als qua onderhoud niet. Daarnaast leidt het gebruik van alternatieven doorgaans tot 

hogere kosten. We houden de marktontwikkelingen actief in de gaten in de hoop snel 

milieuvriendelijkere alternatieven te kunnen gebruiken. 

24 4 Begroting 2023 GroenLin

ks

Collectieve Jeugdzorg: stevig ouderschap 29 Het gaat om 2 jaar begeleiding – wordt er na de 2 jaar nog gemonitord en, indien 

nodig, verlengd?

G.J. Hendriks Mocht na twee jaar blijken dat de situatie niet stabiel is, dan verlenen we de ondersteuning die dan nodig 

is. Monitoring verloopt via de reguliere consultatiebureauroute.

25 5 Begroting 2023 GroenLin

ks

Middeldure huur 36 In de huidige woonvisie is als gewenste verhouding van prijsklassen voor nieuwbouw 

33%/33%/33% opgenomen, toch lijkt de 33% middeldure huur vaak niet gerealiseerd te 

worden. Wat gaan we doen om dat te veranderen?

N. Schimmel Woningcorporaties mogen sinds enige tijd ook middeldure huur realiseren. Daarover maken we nu 

afspraken. Voorbeeld Bredius heeft een aantal middeldure huurwoningen die in bezit zullen zijn van een 

woningcorporatie. Onder projectontwikkelaars is weinig animo om in het huursegment tot 950 euro 

kwalitatief en qua oppervlakte goede woningen voor de doelgroep te realiseren en deze voor langere tijd 

in dit prijssegment te houden. 

26 6 Begroting 2023 GroenLin

ks

Beleidsinstrumenten 37 Al in mei 2021 is unaniem een motie aangenomen waarin is opgeroepen op korte 

termijn onderzoek te doen naar deze beleidsinstrumenten. Waarom wordt pas in 2023 

dit onderzoek uitgevoerd en is het mogelijk dit naar voren te halen, d.w.z. te starten in 

2022?

G.J. Hendriks Door capaciteitsgebrek en uitval hebben we niet eerder kunnen starten. We proberen de start van deze 

onderzoeken naar voren te halen tot november, december 2022

27 7 Begroting 2023 GroenLin

ks

Beleidsindicatoren Programma 5 70 In de bovenste tabel staat bij indicator 1 en 2 dezelfde tekst, maar andere cijfers. Dit 

lijkt niet te kloppen. Wat moet de juiste beschrijving zijn?

G.J. Hendriks Zie erratum (raadsmededeling 249681)

28 8 Begroting 2023 GroenLin

ks

Beleidsindicatoren Programma 5 70 + 63 De tabel op pagina 70 lijkt een kopie van die op 63, maar de cijfers van 2021 missen 

daar, en bij 'streefwaarde' staat 'nader te bepalen. Klopt het dat de cijfers en 

streefwaardes van de tabel op p63 de juiste zijn?

G.J. Hendriks Zie erratum (raadsmededeling 249681)

29 1 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en 

Parkeren

11 Is er naar aanleiding van de degeneratie van de wegen reden te verwachten dat er 

eerder dan gepland groot onderhoud nodig zal zijn aan de beschadigde wegen/ 

bestratingen die nu niet direct gerepareerd hoeven worden? Is het in dat geval niet 

verstandig het resterende bedrag toe te voegen aan de reserve hiervoor, zodat we in de 

toekomst niet met tekorten kampen?

G.J. Hendriks We gaan ervan uit dat naar de degeneratie van de wegen geen invloed heeft op de planning van groot 

onderhoud zoals opgenomen in Het Beheerplan Wegen. Dit beheerplan is de onderbouwing van de 

Voorziening Wegen waaruit de uitgaven voor het groot onderhoud worden gedekt. De incidentele lasten 

ten gevolge van degeneratie van wegen door werkzaamheden van derden lopen via de exploitatie.

30 2 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en 

Parkeren

12 Naarderbos “Achterstallig onderhoud NBO/Programma 4 in begroting 2022: 0,00 

(150.000 hogere lasten en baten)” en dan op P17/Duurzaamheid Programma 5 

“Onderhoud openbaar gebied Naarderbos: wij voeren het onderhoud uit….voor 2022 

vallen zowel de lasten als de baten 165.000 lager uit” Hoe zit dit?

G.J. Hendriks In het programma 5 zijn de jaarlijkse terugkomende onderhoudskosten opgenomen voor de exploitatie 

van het gebied Naarderbos. Dit jaar vallen de lasten lager uit om de volgende redenen. Ten eerste zijn de 

beheertaken medio Q2 ingeregeld in lopende onderhoudscontracten, voor Q1 lagen de beheertaken nog 

bij NBO. Ten tweede door capaciteitstekort bij de aannemer kan het geplande onderhoud aan 

bosplantsoen pas in 2023 worden uitgevoerd. Ten derde is het onderhoudsniveau voor het gebied 

verlaagd. De effecten van het raadsbesluit 6 oktober 2021 voor de beheerplannen om het 

onderhoudsniveau te verlagen zijn nog niet verwerkt in deze exploitatie Naarderbos. 

Eenmalige extra kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud vallen niet onder het jaarlijkse 

kosten voor periodiek en planmatig (groot)onderhoud en zijn om deze reden apart opgevoerd. 

31 3 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en 

Parkeren

13 Kredieten. Er zijn opnieuw veel overschrijdingen. Vraag: hoe vaak blijft een project 

binnen budget t.a.v. enerzijds de voorbereidingskosten en anderzijds de totale kosten? 

A. Luijten Het door de raad beschikbaar gestelde krediet is en blijft leidend. De laatste jaren zien we door met name 

extreme prijsstijgingen dat kredieten worden overschreden. We zullen bij de ramingen van toekomstige 

kredieten rekening houden met deze ontwikkelingen.

32 4 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 3 | Openbare ruimte, Verkeer en 

Parkeren

13 Herinrichting buitenruimte gemeentehuis GM: opnieuw een overschrijding van 64 + 18 

= 82K. Wat zijn nu de totale kosten voor de herinrichting (incl. aanpassing 

waterhuishouding)? 

N. Schimmel In totaal zijn de projectkosten: 

- Onderdeel wegen: € 568.000,-;

- Onderdeel waterhuishouding: € 464.000,-

33 5 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 5 | Duurzaamheid en Groen 17 “Daarnaast staat er ook een huis op de lijst waarvoor de gemeente de kosten zal 

moeten betalen. Dit komt voort uit een toezegging van een aantal jaar geleden. De 

kosten voor de gevelisolatie van dit huis vallen niet onder de subsidie van het Rijk en 

bedragen 26K” > Hoe heeft deze fout kunnen ontstaan? 

B. Boudewijnse Het  huis waar het omgaat is een twee-onder-een-kapwoning dat vroeger is gebruikt als één huis. Ten 

tijde van het aanmelden van de huizen voor het geluidsaneringsproject vanuit het rijk (Bureau Sanering 

Verkeerslawaai) was dit ook nog zo opgenomen in de administratie terwijl het toen al in de praktijk als 

twee verschillende huizen werd gebruikt. Omdat beide huizen evenveel recht hebben op sanering maar 

er dus maar één huisnummer is meegenomen door een administratieve fout heeft de gemeente 

toegezegd de kosten voor de maatregelen die nodig zijn aan het huis dat niet op de lijst staat op zich te 

nemen. Huizen konden naderhand namelijk niet meer toegevoegd worden aan de lijst.

Pagina 3 van 16



Antwoorden techn vragen

Vraagnr. 

totaal

Vraagnr. 

fractie

P&C product Partij Onderwerp Pagina Omschrijving vraag Pfh. Antwoord

Schriftelijke vragen over Begroting 2023, VV2-2022

34 6 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 5 | Duurzaamheid en Groen 19 Was de vervanging van het rioolgemaal Ijsselmeerweg niet in beeld of gepland? Zo 

niet, hoe kan het dat dit niet in beeld was?

G.J. Hendriks Het Programma Investeringen Riolering is erop gericht om rioolobjecten te vervangen voordat deze 

bezwijken. Incidenteel signaleren wij gebreken, waarbij uitstel niet acceptabel is. In dit geval plannen wij 

een investering op de korte termijn. Dergelijke investeringen komen niet veel voor en vormen slechts een 

klein deel van de gehele investeringsopgave.

35 7 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 5 | Duurzaamheid en Groen 20 Hoe kan het infiltratieveld voortijdig zo beschadigd zijn geraakt, en wat wordt er 

gedaan om dit in de toekomst te voorkomen?

A. Luijten Hoe het infiltratieveld beschadigd is geraakt is niet duidelijk. Mogelijk doordat er tegenwoordig met 

zwaardere machines wordt gewerkt en er een constructie is gemaakt die hier geen rekening mee heeft 

gehouden. Om dit te voorkomen is er nu voor een zwaardere constructie gekozen. 

36 8 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 6 | Werk en inkomen 21 Energiearmoede - "In de septemberciruclaire wordt het budgetaandeel van Gooise 

Meren voor de extra uitkering van €500,- definitief bekend." Is dit inmiddels bekend. 

Wat het budgetaandeel is?

B. Boudewijnse Het budget voor de extra uitkering van € 500,- per gezin is bekend. Het totale budget bedraagt 

€1.352.000,-

37 9 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 6 | Werk en inkomen 22 “Inmiddels hebben we circa 1.500 aanvragen ontvangen, dit is conform verwachting” > 

Hoeveel % is dit van het totale aantal huishoudens dat recht heeft op deze 

ondersteuning? 

B. Boudewijnse In Gooise Meren komen huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking 

voor de energietoeslag. De inkomensgrens lag eerder op 120% van het sociaal minimum. Dit betekent 

dat de doelgroep groter is geworden. Inmiddels hebben 1840 huishoudens de energietoeslag toegekend 

gekregen (stand per 27 september 2022). Dit betekent dat circa 57% van de doelgroep tot 130% de 

energietoeslag heeft ontvangen (de geschatte omvang van de doelgroep tot 130% is gebaseerd op de 

laatst bekende CBS-gegevens / 2019). We blijven bekendheid geven aan deze regeling om zoveel 

mogelijk inwoners uit de doelgroep te bereiken. De bijdrage 2022 kan worden aangevraagd tot 1 april 

2023. 

38 10 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 7 | Zorg en Welzijn, Onderwijs en 

Jeugd

23 “De investering in het IKC Muiderkring wordt uiteindelijk afgesloten met een 

overschrijding van 108K” > In hoeverre is deze overschrijding (deels) door te belasten 

aan evt. commerciële gebruikers, buiten de school? 

A. Luijten Met de commerciële huurder is reeds een prijs afgesproken, op basis van minimaal kostprijs dekkend, 

maar als leidraad, commerciële verhuur, conform de wet ‘Markt en Overheid’.  Deze extra kosten kunnen 

niet worden doorbelast aan deze partij.

39 11 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie 24 “Conform onze toezegging zullen drie monumentale panden aangepast worden, zodat 

er weer veilig gevlagd kan worden. Het betreft Kerktoren Muiden, Stadhuis Naarden en 

Kerktoren Naarden voor een totaalbedrag van 100K” > De Kerktoren in Muiderberg 

ontbreekt in dit rijtje, kan daar ook gewoon veilig gevlagd worden? En in hoeverre 

worden er ook vlaggeniers ingezet (i.v.m. evt. structurele lasten voor bijv. opleiding)? 

N. Schimmel Voor Muiderberg is eerder al een andere oplossing gevonden, er wordt niet meer gevlagd op de toren en 

is ook niet de intentie om dat wel weer te gaan doen. Vandaar dat deze locatie niet is meegenomen. Er 

worden straks na het aanpassen van de drie genoemde locaties geen vlaggeniers ingezet. 

40 12 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie 25 Sporthal Bredius - "Niet geraamde legeskosten voor de omgevingsvergunning 

€270.000,-" Waarom waren deze niet geraamd, hadden we dit niet kunnen weten? 

Wethouder zou hier schriftelijk op terugkomen n.a.v. de beeldvorming.

A. Luijten Zie ook vraag 1. Door een extern bureau is destijds een kostenraming opgesteld waarin de lege kosten te 

laag waren geraamd. Hierop wordt voortaan scherper op toe gezien. Overigens is het zo dat 

legesuitgaven in het project weer bij de gemeente binnenkomen als inkomsten bij VTH.

41 13 Voortgangsverslag II GDP-Hart Programma 9 | Algemene Baten en Lasten 29 “42,5K nadeel i.v.m. verhuurbaar maken voormalige PC Hooftschool (tijdelijke 

invulling)” > Dit was naar wij begrepen aanvankelijk geen voorwaarde toen het pand 

aan de markt werd aangeboden. Is dit juist? En in hoeverre is nu (nog) sprake van een 

marktconforme huur waarmee de gemeente voldoet aan de ‘wet markt en overheid’? 

En is het huurcontract zoals toegezegd van jaar tot jaar opzegbaar 

G.J. Hendriks In het selectiedocument om de uitvraag in de markt te zetten staat het volgende beschreven: ‘De 

gemeente zorgt dat voor de oplevering het pand verhuur klaar is.’ Dus worden nu een aantal algemene 

zaken aangepast om het pand weer te kunnen verhuren. Er wordt een marktconform huurtarief voor 

commerciële huur toegepast. In de overeenkomst wordt opgenomen dat het huurcontract per jaar 

opzegbaar is. 

42 14 GDP-Hart NIET IN PROGRAMMA Wat wordt er gedaan met de verenigingen om compensatie te vinden voor het 

wegvallen van de opbrengsten van het oud papier? In de beeldvorming werd 

aangestuurd op een idee vanuit de regio, maar eerdere gesprekken gaven juist aan dat 

de gemeente een voortrekkersrol zou pakken, hoe zit dit?

A. Luijten Onder regie van de GAD wordt er samen met de gemeente en de verenigingen naar alternatieve 

werkzaamheden en inkomsten gekeken. Vanuit de GAD zijn er gesprekken geweest met verschillende 

verenigingen en stichtingen. In mei heeft de GAD een bijeenkomst georganiseerd waarmee samen met 

de verenigingen/vrijwilligers de mogelijkheden werden onderzocht. Deze ideeën worden op dit moment 

verder uitgewerkt. Een eerste actie die hieruit voorkomt is dat de verenigingen de mogelijkheid wordt 

geboden om kerstbomen tegen een vergoeding in te zamelen.

43 15 Begroting 2023 GDP-Hart Algemeen De teksten en cijfermatige overzichten zijn niet aan elkaar gekoppeld. In de 

cijfermatige overzichten zijn de kostenplaatsen genummerd. Deze zijn niet te herleiden 

naar de geschreven teksten en onderwerpen. Om verbanden te kunnen zien en 

inzichten te krijgen in wat het allemaal 'mag' kosten, zouden wij graag zien dat de 

koppeling van kostenplaatsen aan (voornemens van) beleid alsnog tot stand komt. 

Daarnaast zijn de kostenplaatsen zelf niet helder omschreven en niet te toetsen. Wat 

valt er bijvoorbeeld onder collectieve voorzieningen? Dit en andere posten geven 

onvoldoende inzicht.

G.J. Hendriks De financiële overzichten onder 'Wat mag het kosten' zijn qua opzet, nummering en naam van 

kostenplaatsen niet anders dan voorgaande jaren. De gewijzigde programma indeling van de begroting is 

in deze tabellen verwerkt zodat een goede vergelijking tussen de jaren nog steeds mogelijk blijft. De 

wijzigingen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar zijn toegelicht in de tabel verschilverklaring. 

Hierin komen dus ook eventuele extra lasten als gevolg van nieuw beleid tot uitdrukking.

Zie erratum (raadsmededeling 249681) voor was-wordt lijst van 9 naar 6 programma's.

44 16 Begroting 2023 GDP-Hart Algemeen In de begroting wordt vaak gesproken over lopende en/of nog te onderzoeken 

beleidsterreinen voordat het beleid daadwerkelijk begroot kan worden. Wij ontvangen 

graag een lijst met daarin opgenomen het overzicht van alle lopende en nog te starten 

onderzoeken met bijbehorend tijdpad en de geraamde kosten voor deze onderzoeken. 

Zo kunnen wij een totaalbeeld krijgen wat te verwachten is en/of nog loopt in 2023.

G.J. Hendriks In de begroting is inderdaad een aantal onderzoeken aangekondigd. Over het algemeen wordt gekozen 

voor een onderzoek als we een goed beeld hebben wat we willen bereiken, maar nog geen (goed) beeld 

hebben gevormd over wat de meest passende acties en meest effectieve acties zijn om dit doel te 

realiseren. Het is verstandig om dan een 'onderzoek' te doen.  Deze onderzoeken worden met andere 

woorden gedaan om te zorgen dat we onze keuzes waar we middelen (al dan niet structureel of grote 

investeringen) voor inzetten op goede gronden berusten en  onderbouwd kunnen worden. 

Het merendeel van deze onderzoeken wordt door de organisatie zelf gedaan. Er zijn daarmee geen of 

slechts geringe externe kosten gemoeid. Er is hiervoor ook nog geen nadere tijdsplanning opgesteld. We 

vinden het dan ook geen goed idee om uw verzoek te honoreren om een aparte lijst op te leveren van de 

onderzoeken in termen van een tijdspad en kosten. Dit laat onverlet dat gewerkt wordt binnen het in de 

begroting genoemde tijdsframe om met beleidsvoorstellen voor uw raad te komen.     
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45 17 Begroting 2023 GDP-Hart Algemeen In de begroting wordt regelmatig gesproken over het oppakken van beleid met onze 

samenwerkingspartners. De duiding van deze partners wordt niet bij alle 

beleidsterreinen beschreven. Daarbij is ook gewenst vanuit welke verantwoordelijkheid 

/ bestuurs-opgave de samenwerking wordt vormgegeven.

G.J. Hendriks In de begroting wordt inderdaad veelvuldig verwezen naar partners. We hebben hen immers (steeds 

vaker) nodig om onze doelen te verwezenlijken. Soms worden ze met naam en toenaam genoemd, soms 

wordt ook gesproken over 'relevante partners', zonder te specificeren wie dat zijn. Als gemeenten werken 

we op veel verschillende manieren samen om doelen te realiseren. Soms functioneren we als 

opdrachtgever, soms is afstemming nodig, soms worden opgaven samen opgepakt, soms vragen we 

informatie van deskundigen (inclusief ervaringsdeskundigen) etc. Er is voor gekozen om dit niet allemaal 

uit te schrijven in de begroting. We denken dat een aparte lijst van partners inclusief rol en bijdrage, 

weinig meerwaarde heeft. Graag betrekken we dit bij de inhoudelijke behandeling van de onderwerpen. 

46 18 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 1 | Voor en Van Iedereen 19 “Daarom geven we extra aandacht aan: - we zorgen dat er meer plekken in onze 

gemeente zijn waar inwoners kunnen bewegen” > meer plekken? Kunnen we niet béter 

gebruikmaken van de bestaande/huidige plekken?

A. Luijten Bij een nieuw initiatief/project zal worden bekeken of dit plan geïntegreerd kan worden binnen de huidige 

sport/beweeg locaties. Om sporten in de openbare ruimte laagdrempelig aan te bieden voor inwoners die 

nu onvoldoende bewegen kan het zijn dat we enkele kleine aanpassingen voorstellen, te denken valt aan 

een wandelroute met om de 500m een markering op straat of het plaatsen van een beweegbank. 

47 19 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 1 | Voor en Van Iedereen 20+32 Er is extra budget voor onderhoud van buitensport accommodaties. En P32: “Het 

integraal plan lokalen bewegingsonderwijs geeft inzicht in de capaciteit en kwaliteit 

van onze gymzalen” > Betekent dit dat er ook op korte termijn aandacht is voor een 

verbeterslag van gymzalen, indien dat nodig is? Zie bijv. Julianaschool Kwartellaan. 

A. Luijten Ja, met het integraal plan bewegingsonderwijs wordt ook de kwaliteit, en dus de eventueel benodigde 

verbeteringen, in kaart gebracht, inclusief de bijbehorende kosten. 

48 20 Begroting 2023 GDP-Hart NIET IN PROGRAMMA De buitensport is aangelegd volgens bondsnormen KNGU , lezen wij. Hoe staat dat 

met de binnensport? Is er een ook wedstrijd turnlocatie voorzien in Gooise Meren?

A. Luijten Net als bij de buitensport worden binnensportaccommodaties gekeurd op basis van normen die zijn 

opgesteld door sportbonden. Een sporthal is echter een verzamelgebouw, waardoor niet elke sport op 

het hoogste niveau daar beoefend kan worden. De sporthallen zijn echter geschikt of geschikt te maken 

om turnwedstrijden te organiseren, zo worden er in De Lunet springwedstrijden georganiseerd. Voor een 

specialistische turnaccommodatie is een hoge bezettingsgraad vereist (dwz er wordt veel gebruik van 

gemaakt) om de kosten te kunnen dragen van een dergelijke accommodatie. Op dit moment zijn wij 

daarom niet voornemens een turnhal te realiseren.

49 21 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 1 | Voor en Van Iedereen 26 €320.000,- voor subsidies aan maatschappelijke organisaties binnen de collectieve 

voorzieningen. Welke zijn dat? Graag een overzicht.

B. Boudewijnse Zie bijlage 1

50 22 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 28 We betrekken de jeugd meer bij ... Meer dan wat? Welk referentiekader wordt hier 

gebruikt?

G.J. Hendriks Ons referentiekader zijn de ervaringen uit het verleden. Het bleek best lastig om met jeugdigen, met 

name tieners, in gesprek te gaan over wat ze eigenlijk willen. Wij willen daarom meer dan in het verleden 

het goede gesprek met deze jeugdigen voeren bij de ontwikkeling van voorzieningen in de openbare 

ruimte voor jongeren. Daarvoor horen we hun taal te gaan spreken.

51 23 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 9+28 “Het betrekken van de jeugd bij ons beleid moet een normale zaak zijn en dat moet de 

jeugd ook merken” (p. 9) en p. 28: “We betrekken jeugd steeds bij ons beleid” > Dus 

komt er eindelijk een kinderraad, kinderdebat, etc. als onderdeel van nota integraal 

jeugdbeleid? Hoe lang moeten we hier nog op wachten? 

G.J. Hendriks Jongeren kunnen we op vele manieren bij beleidsontwikkeling betrekken. Dat hoeft niet perse via een 

kinderraad of een kinderdebat. Er zijn ook andere vormen. We willen vooral de jeugd zelf laten bepalen 

hoe ze bij de beleidsvorming betrokken willen worden. Hierbij geldt dat STAD en het jongerenwerk van 

Versa het beste in verbinding zijn met jongeren. Zij gebruiken de meest gangbare kanalen om jongeren te 

betrekken, zoals tiktok, Instagram en twitter.  Bij de ontwikkeling van de integrale jeugdnota gaan we 

zeker in gesprek met de jeugd om bij hen op te halen hoe zij bij beleidsvorming betrokken willen worden. 

52 24 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 31 Update IHP - Wanneer is dit naar verwachting gereed? A. Luijten We verwachten dat de update van het IHP in 2023 gereed is.

53 25 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 31 Graag een uitleg over stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de 

aanmeldprocedure PO en VO. De toelichtende tekst gaat in op VVE en SMI, maar 

verklaart niet wat er aan ten grondslag ligt dat hierdoor ongelijke kansen zijn  bij 

aanmelding onderwijs.

G.J. Hendriks Ouders hebben niet altijd dezelfde kans om hun kind op de school van hun voorkeur geplaatst te krijgen. 

Dit komt vooral doordat verschillende scholen met vooraanmeldingen werken die automatisch leiden tot 

toelating. 

Hoger opgeleide ouders melden hun kinderen vaker vroeg aan. De meeste scholen hanteren de spelregel 

‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit vergroot de segregatie en leidt tot ongelijke kansen. We 

willen samen met scholen onderzoeken hoe we hierin meer gelijke kansen kunnen stimuleren, de eerste 

stap hierin is om met schoolbesturen in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden die zij zien. 

54 26 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 32 1,5 ton extra uitvoeringsbudget t.b.v. snelheid en flexibiliteit. Waarom is hiermee geen 

rekening gehouden bij de initiële begroting, post onvoorzien? 

G.J. Hendriks In de basis willen we zo min mogelijk met posten onvoorzien rekenen. Het is wenselijk om bedragen die 

worden opgenomen ook te koppelen aan thema's / projecten / onderwerpen. Op basis van recente 

ervaringen hebben we gezien dat een dergelijk extra budget wenselijk is, omdat er op deze manier direct 

voor onderwijshuisvesting snel gehandeld kan worden. 

55 27 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 34 Waarom is geen rekening gehouden met 819K sloopkosten Tweemaster en 

Emmaschool? Dit was toch te voorzien? 

G.J. Hendriks In de tabel op pagina 34 wordt het verschil verklaard tussen 2022 en 2023. De sloop van de Tweemaster 

en de Emmaschool staat gepland voor 2022 en de lasten zijn dus ook alleen voor 2022 geraamd.

56 28 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 2 | Kansrijk Opgroeien 34 Graag uitleg wat precies betekent wordt met : In de meicirculaire zijn de lasten voor 

jeugd in 2023 met 850 K verhoogd? Betekent dit dat het rijk de verhoging in lasten 

erkent en bijdraagt? Of dat het rijk ons een korting heeft gegeven? 

G.J. Hendriks Dit betekent dat het rijk dit bedrag heeft toegevoegd aan de algemene uitkering aan Gooise Meren ter 

compensatie van de tekorten in de jeugdzorg.
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57 29 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 3 | Passend Wonen in een Groene 

Omgeving

17 “Binnen onze wettelijke mogelijkheden en invloed laten we in bouwplannen de 

effecten op gezondheid nadrukkelijk meewegen (bijv. luchtkwaliteit, geluidsoverlast)” 

> Hoe verhoudt dit zich tot projecten Borgronden, Jan ter Gouwweg, waar dicht op de 

snelweg en op verontreinigde grond wordt gebouwd? 

A. Luijten In het project BORgronden zijn alle wettelijk verplichte onderzoeken op milieugebied eerst als quickscan 

nu als volledig onderzoek uitgevoerd. Hierin speelt de locatie uiteraard mee. Daar waar de uitkomsten 

van deze onderzoeken aanleiding geven het plan aan te passen is dat gedaan.  We hebben ook extra 

stapjes gezet zoals bijvoorbeeld een afspraak betreffende het verbod op aanbrengen van rookkanalen, en 

we hebben de hotspotbepaling vanuit Samen Sneller Duurzaam uitgevoerd en daar afspraken over 

gemaakt. De grond aan de Jan ter Gouwweg is gesaneerd. Er is, op basis van het beoogde bouwplan van 

de initiatiefnemer, een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het bouwplan 

mogelijk is. Dit bodemonderzoek is goedgekeurd door de Omgevingsdienst.

58 30 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 3 | Passend Wonen in een Groene 

Omgeving

41 “Tegelijkertijd met het opstellen van de strategische visie duurzaamheid breiden we 

ook het aantal indicatoren duurzaamheid uit” > Op welke termijn wil het college dit 

gereed hebben? 

B. Boudewijnse De extra indicatoren duurzaamheid zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 gereed. Zodat 

deze in de begroting van 2024 meegenomen worden.

59 31 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 3 | Passend Wonen in een Groene 

Omgeving

43 “Het college komt met een voorstel voor het opknappen van de parkeerplaats de Abri 

(Naarden Vesting)” > Wordt hierbij ook de NMO/Monumentenbezit betrokken? Zij 

staan niet genoemd in het rijtje stakeholders. 

G.J. Hendriks Dank voor de suggestie, we zullen NMO/Monumentenbezit meenemen in de lijst met belanghebbende. 

Overigens betreft het opknappen van de parkeerplaats vooral het plegen van achterstallig onderhoud, 

zoals het verbeteren van de verharding en de afwatering. Daarnaast wordt een nieuw bruggetje 

aangelegd om de parkeerplaats beter bereikbaar te maken. Participatie op het niveau informeren lijkt 

dan ook het meest passend.

60 32 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 3 | Passend Wonen in een Groene 

Omgeving

44 Er wordt in 2023 ruim 1,5 miljoen euro extra begroot voor Duurzaamheid t.o.v. 2022. In 

de toelichting wordt slechts 695k summier verklaard. Kan het gehele bedrag 

uitgesplitst toegelicht worden, inclusief een duidelijkere toelichting van de noodzaak 

van de extra 695k t.o.v. 2022 voor Opstart circulaire economie en uitvoering geven aan 

de energietransitie?

B. Boudewijnse In het bedrag is ook 824k subsidie opgenomen voor energiebesparende maatregelen. Dit bedrag wordt 

gedekt met middelen die het Rijk beschikbaar stelt vanuit het Nationaal Isolatieprogramma en de aanpak 

van energiearmoede. Dit bedrag is dan ook opgenomen aan zowel de inkomstenzijde als de begrote 

uitgaven. Zie bijlage 2 voor een financieel overzicht.

61 33 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 3 | Passend Wonen in een Groene 

Omgeving

45 Waarom is de opbrengst Jan ter Gouwweg op de begroting terecht gekomen, en niet 

op de kapitaalgoederenrekening. Welk deel van het bedrag is bestemd voor de 

gebiedsvisie Bussum Zuid en zou dit deel niet doorbelast moeten worden aan de 

ontwikkelaar? 

G.J. Hendriks De opbrengst Jan ter Gouwweg komt verplicht tot uitdrukking in het exploitatieresultaat. De afboeking 

van een eventuele restwaarde wordt bij de jaarrekening zichtbaar op de balans. Het bedrag wordt 

vervolgens gestort in de Algemene Reserve Grondexploitatie (zie Programma 6).

Voor de gebiedsvisie Bussum Zuid is incidenteel € 400K geraamd.

62 34 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

48 Economie-doelstellingen - "We stimuleren innovatief ondernemerschap en zien kansen 

in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren." Wat betekent dit laatste?

N. Schimmel De vraag refereert naar een doelstelling / te bereiken effect zoals opgenomen in het coalitieakkoord. 

Deze doelstelling wordt nog nader concreet uitgewerkt, onder andere in het CUP. Er kan onder andere 

gedacht worden aan het dichterbij brengen van de zorg in onze wijken. Dat kunnen we faciliteren door in 

woonwijken deze vorm van bedrijfsmatige activiteit (die minimale hinder oplevert) mogelijk te maken. 

Met deze ruimtelijke economische insteek zorgen we er voor dat deze functies niet worden gesitueerd op 

puur werklocaties. De inzet die het college hierop pleegt is vooral planologisch (bestemmingsplannen/ 

gebiedsvisies ).  

63 35 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

We lezen niets over de Marketingorganisatie in de begroting. Hoe staat het hier mee? N. Schimmel De kosten van de Marketingorganisatie worden gedekt uit het reguliere budget. De marketingorganisatie 

kent aanloopproblemen. We zijn met het stichtingsbestuur in gesprek over de subsidie voor de komende 

jaren en het convenant (prestatieafspraken). We zullen u hierover op korte termijn via een 

Raadsmededeling nader informeren. 

64 36 GDP-Hart NIET IN PROGRAMMA 53 Hoe verloopt de afstemming met de GAD over het ophalen van vuil tijdens schooltijden 

in schoolzones?

N. Schimmel Het GAD is autonoom in het opstellen van haar werkplanning. Het ophalen van afval probeert het GAD 

zo min mogelijk te doen in de ochtendspits. Uiteraard kan de GAD niet de hele planning laten aansluiten 

om niet tijdens de schooltijden bij of langs de scholen te rijden en/of op te halen. Als er locaties zijn waar 

er extra nagedacht moet worden over wanneer de GAD wel of niet langs kan komen kan de gemeente 

met het GAD in gesprek.

65 37 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

50 Onderhoud gemeentelijke monumenten: In de begroting wordt aangegeven dat de 

subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten. verhoogd gaat worden en dat er een 

plan van aanpak komt voor verduurzaming monumenten etc.

Tijdens Monumentendag is gebleken dat op de oude begraafplaats Naarden een zeil 

gespannen in over het grafmonument van Dudok-van Heel. Een beeldbepalend 

Rijksmonument, waarvan blootstelling aan de regen betekent dat het monument 

bestaande uit kalksteen spoedig zal vergaan. Een zeil mag dan als voorlopige afdoende 

oplossing gelden, maar doet afbreuk aan het beeldbepalende grafmonument en 

daarmee aan de gehele monumentale begraafplaats.

De gemeente heeft een bedrag op de begroting opgenomen voor instandhouding en 

onderhoud voor. gemeentelijke monumenten, maar is niet voldoende om 

achteruitgang van het Rijksmonument te voorkomen. De Stichting heeft een 

beleidsplan, maar onvoldoende middelen om de vele monumentale grafmonumenten 

te onderhouden.

In het kader van de Erfgoedvisie: Is er een bedrag gereserveerd om het grafmonument 

Dudok-van Heel te voorzien van een toonbare overkapping, dan wel afdak om verder 

verval te voorkomen? Zodat op korte termijn het zwarte zeil verwijderd kan worden en 

het grafmonument weer zichtbaar wordt?

B. Boudewijnse Er is geen bedrag gereserveerd om het grafmonument op te knappen of te voorzien van een overkapping. 

De gemeente is niet de eigenaar van dit graf. Het betreffende graf is een Rijksmonument en via de 

provincie is een subsidie mogelijk voor de restauratie.

Met de stichting is gesproken over crowdfunding. De gemeente kan wellicht ondersteunen bij het 

opzetten daarvan. 
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66 38 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

54 “Goede voorzieningen (zoals de buitenpoort Bussum-Zuid) kunnen het gebruik van de 

Gooilijn bevorderen en autogebruik verminderen” > Van invloed hierop is ook of het 

P&R terrein gratis blijft, maar naar verluid wil ProRail daar betaald parkeren invoeren. 

Wat is hiervan de status? 

N. Schimmel Het terrein is van NS-vastgoed. NS wil dit nog steeds. Op dit moment blijft het bij een voornemen. Er zijn 

geen bij Gooise Meren bekende ontwikkelingen.

67 39 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

57 “De opbrengsten van parkeren nemen ten opzichte van 2022 toe. Dit komt deels door 

inflatiecorrectie (128K) en deels door het besluit bij de begroting 2022 om de 

parkeertarieven met ingang van 2023 te verhogen (375K)” > Hoe verhoudt dit zich tot 

de  kosten? Hoeveel zijn die gestegen? Indien sprake is van een overschot, wat gebeurt 

daarmee?  

G.J. Hendriks De kosten evenals de inkomsten nemen toe met de indexatiewaarde. Op dit moment is het onduidelijk 

welk effect de stijgende energiekosten en tekort aan grondstoffen en goederen zullen hebben op de 

kosten. Overschot gaat naar algemene middelen.

68 40 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

60 “Om deze toeloop van aanvragen van paspoorten aan te kunnen zijn er in 2024 aan de 

Burgerzaken balie meer opgeleide medewerkers nodig” > Kan dit niet net als bij de 

rijbewijzen ook meer digitaal/online geregeld worden? 

G.J. Hendriks Nee. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is momenteel bezig met het uitvoeringsprogramma 

"verbetering reisdocumentenstelsel".  In dit programma wordt nog uitgegaan van het fysiek aanvragen 

van reisdocumenten aan de balies bij de afdeling Burgerzaken.

69 41 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 4 | Economisch Vitaal en 

Bereikbaar

62 Laagdrempelig meldingen voor overlast? Hoe gaan we dat doen dan? N. Schimmel De gemeente werkt samen met buurtpreventieverenigingen, WhatsApp-groepen en bijvoorbeeld 

Bewonersplatforms (https://gooisemeren.nl/veiligheid/buurtpreventieverenigingen/)  die bij hun 

contactpersoon eenvoudig zaken die spelen in de buurt aan kunnen kaarten. Daarnaast zijn er 

verschillende meldpunten via de website (melden overlast of crimineel gedrag), Meld Misdaad Anoniem, 

via mailadressen als veiligheid@gooisemeren.nl of bij ondermijning via ondermijning@gooisemeren.nl. 

Er kan gebeld worden naar de gemeente via het algemene nummer 035-2070000 om doorverbonden te 

worden met de juiste collega. De Boa’s mogen ook buiten direct worden aangesproken. 

Op 12 oktober 2022 staat de Gemeente met een preventietent in elke kern van onze gemeente, hier 

kunnen inwoners laagdrempelig langs voor een gesprek met de gemeente en politie. Op zaterdag 15 

oktober is er een Veiligheidsmarkt met dezelfde mogelijkheden. En last but nog least kan overlast 

worden gemeld via het geen spoed nummer van de politie tel. 0900-8844.

70 42 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 6 | Financieel Gezond 72 Rechtmatigheidsverantwoording. “De hierbij behorende spelregels zullen worden 

verwerkt in een aanpassing van de financiële verordening. Van de nota reserves en 

voorzieningen en de nota activabeleid wordt de houdbaarheid getoetst en deze 

worden zo nodig aangepast en ter besluitvorming voorgelegd”. > Wanneer gaat dit 

gebeuren?

G.J. Hendriks De financiële verordening moet in 2023 worden geactualiseerd. Het voornemen is om in 2023 ook met de 

onderliggende nota's een start te maken en deze, voor zover nodig, nader uit te werken. Het doel is om 

alle relevante nota's in 2024 tijdbestendig te hebben aangepast.

71 43 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 6 | Financieel Gezond 72 Pepperflow. “Enkele jaren geleden zijn we overgestapt op pepperflow ….. het is onze 

ambitie……” en “ook willen we kijken naar de mogelijkheid om pepperflow breder in te 

zetten voor het bestuur (college en gemeenteraad) als digitaal platform, ook om papier 

te besparen” > Hoelang moet zo’n implementatie proces gaan duren?

G.J. Hendriks De duur van het implementatie proces om Pepperflow breder in te zetten is mede afhankelijk van de 

commitment van alle betrokkenen om papierloos werken te omarmen. We kunnen nu geen uitspraak 

doen over de duur van dit proces.

72 44 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 6 | Financieel Gezond 76 “De OZB stijgt niet meer dan de inflatie” > Theoretisch kan dit betekenen dat de OZB 

komend jaar 15% omhoog gaat? Hoe terecht zou het college dat vinden, bij een 

dalende huizenprijs? 

G.J. Hendriks In het kader van consistent financieel beleid worden zowel de lasten als de baten in de begroting jaarlijks 

gecorrigeerd met het inflatiepercentage om de begroting structureel in evenwicht te houden. Dit 

betekent voor de OZB dat de geraamde opbrengst jaarlijks ook met het inflatiepercentage wordt 

gecorrigeerd. Met dalende of stijgende huizenprijzen wordt rekening gehouden bij het vast te stellen 

OZB-tarief, zodat de gemiddelde OZB-aanslag alleen met het inflatiepercentage meebeweegt.

73 45 Begroting 2023 GDP-Hart Programma 6 | Financieel Gezond Waarom worden garantstellingen en langlopende verplichtingen niet opgenomen in de 

begroting en kunnen wij hier een totaal overzicht van krijgen? 

G.J. Hendriks Het overzicht van leningen en langlopende verplichtingen is geen verplicht onderdeel van de begroting. 

In de jaarrekening is een overzicht van leningen en garantstellingen wel (verplicht) opgenomen en 

worden onder 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen' de belangrijkste verplichtingen benoemd.

74 46 Begroting 2023 GDP-Hart Financiële Begroting en Paragrafen Wil het college de indicatoren voortaan ook benchmarken met gemiddelde van Ned. 

Gemeenten? 

G.J. Hendriks Bij de verplichte indicatoren (bijlage 3 bij de Begroting 2023) is in de laatste kolom het vergelijkende cijfer 

voor gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners opgenomen. Voor de eigen beleidsindicatoren en  de 

verplichte indicatoren over eigen gegevens zijn geen landelijke cijfers beschikbaar.

75 47 Begroting 2023 GDP-Hart Financiële Begroting en Paragrafen 82 tabel P6: “Aanpassing werkvleugel gemeentehuis 95K” > Waarvoor is dit? G.J. Hendriks Met de aanpassingen worden er vier werk- / overlegruimtes vergroot en wordt er een werk- / 

overlegruimte toegevoegd op de eerste verdieping van de werkvleugel. Hierdoor kunnen de beschikbare 

ruimtes effectiever worden ingezet. Een belangrijke pijler van de verbouwing is het creëren van een 

werkruimte voor IT werkplekbeheer. IT werkplekbeheer is nu gehuisvest in de kelder van het 

Gemeentehuis waar de werkplekken sterk afwijken van de werkplekken op de werkvleugels. Door deze 

aanpassing maken we het voor deze collega's mogelijk om een Arbo verantwoorde werkplek te creëren 

op de eerste verdieping.

76 48 Begroting 2023 GDP-Hart Financiële Begroting en Paragrafen 97/98 Begraafrechten (43%) en marktgelden (58%) zijn niet kostendekkend. Dit is al geruime 

tijd het geval. Waarom werkt het college hier niet naar toe? 

G.J. Hendriks Het inzichtelijk maken van de kostendekkenheid van heffingen is verplicht op basis het BBV, het 

kostendekkend zijn van heffingen is niet verplicht. Bij de overweging om begraafplaatsrechten en 

marktgelden eventueel (meer) kostendekkend te maken moet ook worden afgewogen hoe de huidige 

tarieven zich verhouden tot tarieven van omliggende gemeenten.

77 49 Begroting 2023 GDP-Hart Financiële Begroting en Paragrafen Hoeveel inwoners heeft de gemeente op dit moment en hoe voorziet de gemeente de 

groei in de komende 12 maanden, mede i.v.m. de oplevering van diverse 

bouwprojecten? 

G.J. Hendriks Volgens het CBS waren er in Gooise Meren per 1 januari 2022, 58.846 inwoners. Door oplevering van 

woningen in nieuwbouwproject "De Krijgsman" en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Gooise 

Meren, neemt het aantal inwoners in de Basisregistratie Personen snel toe. De verwachting is dat voor 1 

januari 2023 er meer dan 60.000 inwoners in de Basisregistratie Personen van Gooise Meren zijn 

ingeschreven. Dit is mede afhankelijk van de situatie rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen.   
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78 1 Begroting 2023 PLEK meer geld van Rijk voor klimaatbeleid 8 De gemeente heeft extra Rijksgeld ontvangen voor uitvoering van haar taken 

waaronder klimaatakkoord maatregelen (klimaatbeleid) Hoeveel geld is hiervoor 

ontvangen en voor maatregelen klimaatbeleid gereserveerd?

G.J. Hendriks Voor 2023 heeft Gooise Meren nog geen extra middelen ontvangen voor de uitvoering van klimaat- en 

energiebeleid. Wel is er geld toegezegd. Zie ook de Raadsmededeling over dit onderwerp. 

79 2 Begroting 2023 PLEK stappen maken op het gebied van klimaat en 

energie

8 Welke stappen denkt men te gaan maken en hoeveel extra capaciteit (FTEs) denkt men 

hiervoor nodig te hebben. Dus voor uitvoering energie- en klimaatbeleid?

G.J. Hendriks Voor 2023 staan 2 FTE extra in de begroting. Dit is nodig om de door de raad vastgestelde ambities (TVW, 

RES) uit te kunnen voeren. Om de beoogde versnelling in te kunnen zetten is aanvullende inzet vereist. 

Hoe groot de inzet kan zijn is afhankelijk van de definitieve bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoering van 

klimaat- en energiebeleid.

80 3 Begroting 2023 PLEK Tabel 2 Financiën Energieprijzen 12 In tabel 2 zijn bij Energieprijzen jaarlijks dezelfde energieprijzen genoemd. Maar hoe 

kan dit gezien de energieprijzen zo veel schommelen en nu stijgen? 

G.J. Hendriks Wij ramen prijsontwikkelingen in onze begroting 'slechts' één jaar vooruit. Ieder jaar gebeurt dit opnieuw; 

overigens ook met alle andere uitgaven en inkomsten.

81 4 Begroting 2023 PLEK Financiële positie 13 We zien in 2024 en 2025 een fors begrotingsoverschot Deze incidentele voordelen 

zullen worden gestort in de Algemene Reserve. De vraag; moet dit of kan dit extra geld 

alsnog voor extra beleid/maatregelen worden gereserveerd? Bijvoorbeeld extra beleid 

voor duurzaamheid/klimaat?

G.J. Hendriks In deze begroting zijn een aantal ambities meerjarig incidenteel voor twee jaar meegenomen. E.e.a. in 

afwachting van de uitwerking CUP. Bij die uitwerking kan voor incidentele ambities weer een beroep 

worden gedaan op de gelden in de Algemene Reserve.

82 5 Begroting 2023 PLEK Gezondheid 1.1.1. 17 Genoemd wordt ‘We werken aan een betere luchtkwaliteit…’. Welke specifieke aanpak 

heeft men in gedachte?

G.J. Hendriks Op dit moment is er nog geen specifieke aanpak. Wel wordt er op verschillende manieren nagedacht over 

het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo kan er in nieuw beleid dat invloed kan hebben op de 

luchtkwaliteit aandacht voor dit onderwerp gevraagd worden en maatregelen daarop aangepast worden. 

Daarnaast is het inzichtelijk maken van de daadwerkelijke situatie van luchtkwaliteit van belang. Dit is 

iets wat binnenkort in samenwerking met de provincie Noord-Holland verder opgepakt zal worden.

83 6 Begroting 2023 PLEK Gezondheid 1.1.1.1. 17 Genoemd wordt ‘We werken samen en verbinden’. Kan specifieker benoemd worden 

hoe dit gebeurt, e.g. m.b.v. enquêtes of centraal overleg en in welke termijn?

B. Boudewijnse Zie actieplan Nota Gezondheid: 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/Beleidsnota_s/Gezondheid/nota-publieke-gezondheid-

2022_01.pdf

Daarin staat per actiepunt vermeld met welke partners er wordt samengewerkt inclusief bijhorende 

planning.
84 7 Begroting 2023 PLEK Gezondheid 1.1.1.3. 17 Genoemd wordt ‘Ouderen langer thuis laten wonen’. Is er – met zicht op de 

doorstromingsproblematiek en het woningtekort in onze gemeente – rondom 

‘zorgverlening’ ook gedacht aan begeleiding bij het zoeken naar passende woningen 

om doorstroming te verbeteren?

B. Boudewijnse Alle corporaties beschikken over wooncoaches voor ouderen. Zij kunnen ouderen helpen bij woonvragen, 

dus enerzijds wat is nodig en mogelijk om hier te blijven wonen en anderzijds: hoe kan ik een geschiktere 

woning vinden?  Met het voorgenomen voorlichtings- en stimuleringsprogramma wil de gemeente 

Gooise Meren volgend jaar intensiever inzetten op woningaanpassing enerzijds en doorstroming 

anderzijds. De wooncoach voor senioren is een regionaal project dat is bekostigd vanuit het regionaal 

actieprogramma wonen (subsidie van de provincie). 

85 8 Begroting 2023 PLEK Sport 1.2.1.5. 20 Is begroot om onderhoud van sportvelden energieneutraal aan te pakken? En worden 

sportfaciliteiten geïnformeerd of geholpen bij de energietransitie?

A. Luijten Het onderhoud en de aanleg van sportvelden is helaas niet energieneutraal te maken, bijvoorbeeld 

omdat machines  op dit moment een onmisbare schakel vormen. Bij renovaties onderzoeken wij altijd of 

er mogelijkheden zijn om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Daarnaast zijn binnen het Lokaal 

Sportakkoord afspraken gemaakt om duurzaamheidsmaatregelen te treffen, danwel onderzoek te laten 

doen naar mogelijkheden voor verduurzaaming.

86 9 Begroting 2023 PLEK Sport 1.2.1.6. 20 Genoemd wordt ‘Duurzame kleedkamers’. Wat wordt hiermee bedoelt, een gebouw 

wat lang kan blijven staan of een gebouw waar de gaskraan volledig dicht is?

A. Luijten De term duurzame kleedkamers verwijst naar de maatregelen die genomen zijn om zo weinig mogelijk 

energielasten te hebben.

87 10 Begroting 2023 PLEK Welzijn 22 Genoemd wordt ; Eenzaamheid & isolement tegengaan’. Wordt hierbij ook gedacht 

aan inzet van lopende sociale werkprojecten als collectieve voorzieningen? I.e. mensen 

inzetten tegen een kleine vergoeding in schoolwerktuinen, Groene Ruijter, repair 

café’s, zero waste platform?

B. Boudewijnse Eenzaamheid doet zich voor in veel vormen. Bij het tegengaan is individueel maatwerk daarom geboden. 

De aanpak bestaat erin, om na signalen van isolement contact te leggen en te kijken welke stap het 

meest aansluit op de belangstelling en behoefte van de inwoner. Dat kan een ontmoetingsactiviteit zijn, 

een individueel traject, de inzet van een maatje of deelname aan vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij de 

genoemde initiatieven. Aan een aantal daarvan betaald GM ook een vrijwilligersvergoeding.

88 11 Begroting 2023 PLEK Maatschappelijke en culturele voorzieningen 23 Is ergens binnen de gemeente centraal te vinden waar lokale voorzieningen en 

verenigingen zijn, zo niet overweegt men dit te organiseren?

B. Boudewijnse ANTWOORD VOLGT

89 12 Begroting 2023 PLEK Maatschappelijke…. 1.4.1.2. 23 In hoeverre wordt bij ontwikkeling van nieuwe/gerenoveerde multifunctionele 

voorzieningen beoogd een koppeling te maken met energie 

transitie/circulariteit/duurzaamheid?

B. Boudewijnse ANTWOORD VOLGT

90 13 Begroting 2023 PLEK Programma 2 kansrijk opgroeien 28 Hoe/op welke wijze wordt de jeugd betrokken bij de ontwikkeling van voorzieningen, 

het beleid hierop?

G.J. Hendriks Wij gaan in gesprek met jeugdigen over wat ze eigenlijk willen. Wij willen daarvoor het goede gesprek 

met hen voeren bij de ontwikkeling van voorzieningen in de openbare ruimte voor jongeren. Daarvoor 

horen we hun taal te gaan spreken. Hierbij geldt dat STAD en het jongerenwerk van Versa het beste in 

verbinding zijn met jongeren. Zij gebruiken de meest gangbare kanalen om jongeren te betrekken, zoals 

tiktok, Instagram en twitter. Ook willen we bij beleidsontwikkeling het goede gesprek met de jeugd 

voeren. We willen in dat gesprek vooral de jeugd zelf laten bepalen hoe ze bij de beleidsvorming 

betrokken willen worden. Bij de ontwikkeling van de integrale jeugdnota gaan bij de jeugd ophalen hoe 

zij bij beleidsvorming betrokken willen worden.
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91 14 Begroting 2023 PLEK Programma 2.2 Jeugdzorg 29 Wordt bij het onderzoek naar nieuw preventief collectieve jeugdzorg gebruik gemaakt 

van de expertise van andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Waar een wijk 

gestuurde manier van werken is? Doelgericht en samenhangend. 

G.J. Hendriks Er wordt zeker gebruik gemaakt van de expertise van andere gemeenten.

We kijken  naar de succesvolle pilots in de Regio G&V, omdat we redelijk vergelijkbare 

populatie/uitdagingen hebben.

Ook maken we gebruik van de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

92 15 Begroting 2023 PLEK Programma 3 3.2.1.2. 38 Genoemd wordt; 'We gaan de ecologische kennis binnen de gemeente vergroten' 

Wordt hiermee bedoeld dat we hiervoor een ervaren stadsecoloog aanstellen?

G.J. Hendriks  In de begroting is extra  budget gevraagd voor extra formatie op ecologie. Hoe dit exact wordt ingevuld 

wordt intern nog bekeken ook in relatie met het nieuwe CUP. Belangrijk is dat de ecologische kennis op 

verschillende afdelingen wordt vergroot en geborgd en niet bij 1 persoon of afdeling.

93 16 Begroting 2023 PLEK Programma 3 (3.3) Duurzaamheid 40 Genoemd wordt; 'We maken keuzes waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- 

en/of milieurendement kunnen realiseren…' Vraag; Hoe denkt men deze keuzes te 

kunnen maken? Wijze van prioriteren?

B. Boudewijnse Het Afwegingskader Duurzaamheid en het op te stellen strategisch document duurzaamheid gaan ons 

hierbij helpen.

94 17 Begroting 2023 PLEK 3.3 Duurzaamheid 40 Hoeveel geld is begroot voor werkzaamheden van Samen Sneller Duurzaam? B. Boudewijnse Er is circa € 130.000,-- begroot voor Samen Sneller Duurzaam, dat is inclusief het Initiatievenfonds 

Duurzaam GM.

95 18 Begroting 2023 PLEK 3.3. Duurzaamheid 40 Wat houdt het convenant met Watt Nu in, en hoeveel geld is begroot voor alle 

werkzaamheden van Watt Nu?

B. Boudewijnse Wattnu voert in lijn met het convenant dat we met elkaar hebben activiteiten uit om de energietransitie 

te stimuleren. Dat betreft activiteiten om het besparen van energie te stimuleren, duurzame energie op 

te wekken en woningen duurzaam te verwarmen.

Op dit moment vinden besprekingen plaats om het convenant te evalueren en te verlengen. Het college 

is voornemens de samenwerking voort te zetten en te verstevigen. Op basis van deze besprekingen en 

het nieuwe convenant volgt de hoogte van de bijdrage aan Wattnu en wordt dit concreet in de begroting 

opgenomen.

96 19 Begroting 2023 PLEK 3.3. Duurzaamheid 40 Genoemd wordt; 'Daarnaast zetten we in op het versterken van extra interne capaciteit 

om de ambities op het gebied van de energietransitie te kunnen verwezenlijken' 

Hoeveel extra FTEs denkt men hiervoor nodig te hebben en welke expertise zullen deze 

extra mensen moeten hebben?

B. Boudewijnse Zie het antwoord op vraag 79. Vanzelfsprekend worden extra mensen geworven die de competenties 

hebben om het vastgestelde beleid tot uitvoering te brengen.

97 20 Begroting 2023 PLEK 3.3. Duurzaamheid (3.3.1.4.) 41 Genoemd wordt dat er een tweede WUP wordt opgesteld in 2023. Wordt er rekening 

gehouden met/ en voorrang gegeven aan arme wijken met hoge energiearmoede?.  

B. Boudewijnse In de Transitie Visie Warmte zijn een aantal verkenningswijken benoemd. Voor deze wijken vindt als 

eerste een nadere verkenning plaats rondom de gekozen alternatieve warmteoplossing. Afhankelijk van 

de uitkomsten hiervan, wordt gekeken welke wijk het meest kansrijk is voor een WUP. De keuze wordt 

bepaald op basis van zowel financieel-technische als sociaaleconomische factoren. Wijken met een hoog 

potentieel aan energiearmoede zullen tevens in aanmerking komen voor een wijkgerichte aanpak 

energiebesparing, waarbij de inzet is om woningen vooruitlopend op een WUP reeds aardgasvrij-klaar te 

maken. 

98 21 Begroting 2023 PLEK 3.3. Duurzaamheid (3.3.1.5.) 41 Hoever is men met concrete uitvoering van de RES 1.0? Welke (PV zonne-energie etc.) 

projecten zullen nu in 2023 daadwerkelijk worden opgestart?

B. Boudewijnse In de RES 1.0 zijn twee specifieke zoekgebieden aangewezen, de zonnegeluidswal Naarderwoonbos en 

Crailo. Deze projecten worden doorgezet en hier wordt de raad separaat over geïnformeerd.

Daarnaast is de uitvoering vooral gericht op het opwekken van energie middels zonnepanelen op daken, 

parkeerplaatsen en langs infrastructuur. Met Wattnu werken we onder andere aan het '1000 daken plan', 

om de grote daken in Gooise Meren zo goed als mogelijk te beleggen met zonnepanelen. Ook worden de 

voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een solar carport bij theater SPANT! En in regionaal 

verband worden in 2023 de rijkswegen en spoor taluds onderzocht op de mogelijkheden en potentie voor 

opwek.

99 22 Begroting 2023 PLEK 3.3 Duurzaamheid 41 Genoemd wordt; 'We trekken extra capaciteit aan om een strategische visie op 

duurzaamheid te ontwikkelen'. Wat moeten deze extra mensen precies gaan doen/en 

welke functie-eisen/specialisme en exacte takenpakket hebben ze?. Waarom is de 

keuze gevallen op het opstellen van een Strategische Visie Duurzaamheid i.p.v. 

bijvoorbeeld een meer uitvoeringsgerichte en concrete plan zoals een concreet 

gemeentelijk Klimaatbeleidsplan? 

B. Boudewijnse Vanzelfsprekend worden extra mensen geworven die de competenties hebben om een gedragen visie op 

duurzaamheid te ontwikkelen. Vanwege het maken van keuzes wordt eerst een Strategisch Plan 

opgesteld. Daarna kunnen concrete plannen worden uitgewerkt.

100 23 Begroting 2023 PLEK Duurzaamheid wat mag het kosten 44 op blz. 44 in tabel is te lezen dat er voor Duurzaamheid in totaal een bedrag van 

2.164.000 euro is gereserveerd en in de jaren vanaf 2024 793.000 euro en dan steeds 

minder. Vraag; Graag zien we een uitgewerkte specificatie van alle 

geldbedragen/kosten onder de kop duurzaamheid. M.a.w. graag een uitsplitsing naar 

de verschillende deelbedragen onder het totaalbedrag. Tweede vraag: Waarom daalt 

het totaal(jaar)bedrag flink vanaf 2024 en vervolgens nog meer in 2025 en 2026? Denkt 

men dan klaar te zijn met resultaten/duurzaamheidsprojecten en -ambities? 

B. Boudewijnse Duurzaamheid en Energietransitie zijn langlopende processen. Met het opstellen van een strategische 

visie Duurzaamheid, verkrijgen we meer inzicht in de kosten op de middellange termijn. Deze begroting 

focust zich op 2023. Na het opstellen van het CUP, wordt de vertaling gemaakt naar de volgende 

jaarschijven.  Zie bijlage 2 voor nadere uitsplitsing van de begroting duurzaamheid en energietransitie, 

inclusief korte toelichting. De bedragen vanaf 2024 zijn lager omdat in 2023 eenmalig incidenteel geld 

ingezet wordt voor circulaire economie, opstellen voedselvisie en opstellen strategisch document 

duurzaamheid. Vanaf 2024 zijn hiervoor momenteel geen middelen voorzien.

101 24 Begroting 2023 PLEK Duurzaamheid 45 er staat genoemd; 'We zetten in op versterking van biodiversiteit' Hoe wil men dit 

concreet gaan aanpakken?

G.J. Hendriks Met het in de begroting gevraagde budget wordt uitvoering gegeven aan de acties uit het 

biodiversiteitsactieplan Gooise Meren. 

102 25 Begroting 2023 PLEK Duurzaamheid 45 OP blz. 45 in tabel staat Duurzaamheid; Het opstarten van het programma circulaire 

economie en uitvoering geven aan de energietransitie' Wat is de verdeling van het 

totaalbedrag van 695.000 euro onder beide onderdelen?  

B. Boudewijnse Zie bijlage 2

103 26 Begroting 2023 PLEK Duurzaamheid 45 Waarom is er specifiek gekozen voor het opstarten van een programma circulaire 

economie? Is de Rijksoverheid nu ook al niet bezig met een dergelijke 

programma/uitvoering? 

B. Boudewijnse De Rijksoverheid voert inderdaad een landelijk programma circulaire economie uit. Met een eigen 

programma willen wij hier lokaal uitvoering aan geven.

104 27 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Economie 48 Op welke wijze wordt innovatief ondernemerschap gestimuleerd? N. Schimmel ANTWOORD VOLGT

Pagina 9 van 16



Antwoorden techn vragen

Vraagnr. 

totaal

Vraagnr. 

fractie

P&C product Partij Onderwerp Pagina Omschrijving vraag Pfh. Antwoord

Schriftelijke vragen over Begroting 2023, VV2-2022

105 28 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Economie 48 Welke kansen ziet men in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren, gezien het 

huidige tekort aan zorgmedewerkers?

N. Schimmel ANTWOORD VOLGT

106 29 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Economie 48 De gemeente wil budget vrijmaken om lokale ondernemers voor te bereiden op 

(toekomstige) landelijk beleid t.a.v. circulaire economie. In hoeverre meent men hier 

een rol in te moeten spelen? Is dit niet de verantwoordelijkheid van de bedrijven en het 

Rijk zelf?

B. Boudewijnse ANTWOORD VOLGT

107 30 Begroting 2023 PLEK Programma 4 inclusieve arbeidsmarkt 51 Welke concrete afspraken zijn gemaakt en welke bemiddeling zijn door de gemeente 

geïnitieerd?

B. Boudewijnse De gemeente maakt afspraken –ook in regionaal verband- met organisaties en werkgevers voor het 

opleiden en begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele belangrijke 

afspraken/ontwikkelingen worden hierbij beschreven (niet uitputtend).

Met de regionale arbeidsmarktprogramma’s (Perspectief op Werk en Werken aan Werk) zijn diverse 

werkgelegenheidsprojecten geïnitieerd, in samenwerking met werkgevers in branches met veel vraag 

naar personeel, zoals de zorg, facilitaire dienstverlening en horeca. Op lokaal niveau heeft de gemeente 

afspraken met o.a. het Arbeidstrainingscentrum (ATC). Daar worden participatiegerechtigden middels 

intensieve begeleiding getraind in een werksetting om daarna te kunnen instromen op de arbeidsmarkt. 

Met Tomingroep zijn werkafspraken gemaakt voor de in- en doorstroom van met name werkzoekenden 

die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie. Het regionale Werkgeverservicepunt (WSP) voert 

dienstverlening naar de werkgevers uit. De gemeenten bieden aan werkgevers voorzieningen om het 

mogelijk te maken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze voorzieningen 

zijn o.m. loonkostensubsidie, Job coaching en tegemoetkoming voor aanpassingen van de werkplek. 

108 31 Begroting 2023 PLEK Programma 4 inclusieve arbeidsmarkt 51 Welke concrete afspraken zijn gemaakt met werkgevers? En op welke wijze is 

bemiddeling ingezet door de gemeente? 

B. Boudewijnse Zie het antwoord bij vraag 107.

109 32 Begroting 2023 PLEK Programma 4 50 Mogen scholen nog gratis naar musea en overige culturele erfgoed? N. Schimmel ANTWOORD VOLGT

110 33 Begroting 2023 PLEK Programma 4 53 Wat wordt concreet gedaan aan snelheidsovertredingen in de gemeente? H. ter Heegde Er staan 5 vaste snelheidsmeters in de Gemeente Gooise Meren. Wanneer deze een hogere snelheid 

meten (dan toegestaan) wordt er gewaarschuwd. Er komt dan een rode, boze smiley in beeld. Bij de 

juiste snelheid wordt een groene lachende smiley getoond.

Wanneer er een snelheidsovertreding wordt gemeten door de politie, middels een mobiele controle, 

krijgt de overtreder een bekeuring. De politie is hierin uitvoerend en plant dergelijke controles.

111 34 Begroting 2023 PLEK Programma 4 4.4.1.9. 54 Worden fietsknelpunten van de Fietsersbond meegenomen in plannen? N. Schimmel De fietsknelpunten worden meegewogen in de besluitvorming, wanneer de verkeerssituaties aan 

onderhoud toe zijn

112 35 Begroting 2023 PLEK Programma 4 Wat mag het kosten 56 Waarom een daling in jaarlijkse bedragen bij 624 Minimabeleid? B. Boudewijnse Het klopt dat er een “daling” te zien is van 2023 (€ 2.091.000) ten opzichte van 2022 (€ 3.194.000 / na bij 

raming). Het betreft geen lagere bijdrage in 2023, maar het verschil komt omdat in 2022 voor 

energietoeslag bij vv1 € 1.200.000 is bijgenaamd (op kostenplaats specifieke minimaregeling, product 

minimabeleid). In 2023 hebben we nog geen energietoeslag bijgeraamd. Dit zal naar verwachting bij de 

meicirculaire 2023 / vv1 gebeuren.

113 36 Begroting 2023 PLEK programma 5 60 en 61 Genoemd wordt ‘Dienstverlening wordt verbeterd’, hierbij worden middelen genoemd 

om bereikbaarheid te verbeteren, maar er wordt niks genoemd over de huidige respons 

tijd. Hoe zit het met de ambities rondom respons tijd?

G.J. Hendriks In Gooise Meren wordt er in de dienstverlening van uitgegaan dat vragen aan de gemeente binnen 5 

werkdagen worden afgehandeld en terugbelverzoeken binnen 48 uur worden afgedaan. Met afgedaan 

wordt in deze bedoeld dat met de inwoner, bedrijf of organisatie contact is geweest en direct antwoordt 

is gegeven of dat er afspraken zijn gemaakt over het vervolg (klantverwachting). Daarnaast hanteren wij 

bij het telefonisch contact het servicelevel dat 70% van de binnenkomende telefoontjes binnen 30 

seconden wordt opgenomen. 

114 37 Begroting 2023 PLEK programma 5 67 5.4 In hoeverre wordt bestuurlijke samenwerking  gebruikt om advies in te winnen & uit 

te wisselen over gemeente specifieke aanpak van grote vraagstukken zoals klimaat, 

duurzaamheid, circulariteit, energietransitie etc.? Wordt hierbij ook over de huidige 

regiogrenzen heen gedacht?

A. Luijten In Regioverband wordt middels regionale portefeuillehouder overleggen samengewerkt op  

vraagstukken over klimaat, circulariteit, maar ook economie, landschap en vraagstukken op het sociaal 

domein. Behalve samenwerken - bijvoorbeeld door gezamenlijk te werken aan een programma - wordt 

ook informatie gedeeld, over de wijze waarop gemeenten (onderdelen van deze) vraagstukken 

aanpakken.  Kijken we daarbij buiten de regiogrenzen? In de zgn. Metropoolregio doen we ongeveer 

hetzelfde, maar dan in een breder verband. Deze vormen van afstemming, samenwerking en leren van 

elkaar zijn behoorlijk geïnstitutionaliseerd en vormen een intricaat stelsel van overleggen, 

vooroverleggen, beslismomenten etc. Daarnaast zijn er minder formeel georganiseerde verbanden 

waarbij gemeenten ervaringen uitwisselen en nadrukkelijk van elkaar leren, zoals de M 50 (verband van 

Middelgrote gemeenten). 

115 38 Begroting 2023 PLEK bijlage 1 Overzicht investeringen 142 Bij tractie is genoemd de aankoop van een vijftal bedrijfswagens. Vraag: We begrepen 

dat deze niet elektrisch zijn. Waarom niet en zo nu even niet beschikbaar kan er niet 

gewacht worden met de aankoop totdat in 2023/2024 wel geschikte elektrische 

modellen beschikbaar komen?

G.J. Hendriks De auto's zijn niet gekocht echter geleased. De huidige doorlooptijd voor het bestellen van elektrische 

auto's is op dit moment 14 tot 15 maanden. Het nieuwe leasecontract kan over 2 jaar omgezet worden 

naar elektrische auto's of Hybride, hierin is ook meegenomen dat er geen extra kosten worden berekend 

om dit om te zetten (afhankelijk van de aanschaf nieuwe).

116 39 Begroting 2023 PLEK bijlage 1 Overzicht investeringen 143 Zal genoemde Vastgoedmanagementsysteem een volwaardige energiemanagement 

systeemonderdeel bevatten om energiemanagement (en dus meetbare 

energiebesparing) van gemeentelijke vastgoed mogelijk te maken? 

G.J. Hendriks De aanbesteding voor dit systeem moet nog gebeuren. In het Programma van Eisen voor het systeem 

wordt een energiemonitor opgenomen. 
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117 40 Begroting 2023 PLEK Bijlage 2 Taakvelden 146 Bij Milieubeheer (7.4) in tabel is een behoorlijk grote daling in jaarbedragen genoteerd. 

Een daling van 3.438.000 euro (in 2023) naar 1.974.000 euro in 2024 en verder. Waarom 

daalt het totaalbedrag voor Milieubeheer zo dramatisch vanaf 2024? (toch een baste 

taak?) 

G.J. Hendriks In de begroting 2023 wordt de focus gelegd op het jaar 2023. De keuzes voor de volgende jaren worden in 

het College Uitvoeringsprogramma gemaakt dat in het najaar van 2022 wordt opgesteld. Hierdoor wordt 

de afwijking in de bedragen voor 2024  en verder verklaard. 

118 1 Begroting 2023 VVD Progr. 6. VVD. pagina 77. gemeentelijke gebouwen, 2023 345k, +12%. waar zit het 

verschil in?

A. Luijten Zie ook antwoord op vraag 9. Het verschil van 12% komt voort uit een natuurlijke verhoging van de 

huuropbrengst door die te baseren op werkelijke kostprijs dekkende huur. En verwachte incidentele 

opbrengsten van grond en/of pand verkoop.  

119 2 Begroting 2023 VVD Voorwoord 6, 9 De begroting houdt voor een groot deel rekening met de thema's en teksten van het 

coalitieakkoord. Wat is de verwachting dat het college-uitvoeringsprogramma (CUP) 

de begroting aanzienlijke impact zal hebben op de begroting zoals nu voorgelegd?

G.J. Hendriks Zoals gemeld in deze begroting wordt direct na dit begrotingsproces de uitwerking van het CUP 

opgepakt. De financiële consequenties van die uitwerking worden meegenomen in de komende 

Perspectiefnota 2024. Daarin zullen de integrale afwegingen moeten plaatsvinden tussen ambities en 

beschikbaar budget.

120 3 Begroting 2023 VVD Sport 19, 25 Realisatie 2018, 2019, 2020, 2021 is navenant elk jaar rond de 3.000k geweest. Waarom 

wordt een structurele verhoging begroot van ca. 20% ad 600k? Welke nieuwe 

structurele uitgaven worden voorzien?

A. Luijten De realisatie op het product Sport bleef de afgelopen jaren inderdaad achter bij de ramingen. Dit had 

incidentele oorzaken. De raming van de lasten stijgt ten opzichte van 2022 niet met 600k maar met 261k. 

Als we kijken naar de ramingen dan worden voor 2023 met name hogere lasten geraamd voor energie (€ 

116.000). De overige stijging van de geraamde lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door indexatie van 

bestaande lasten en door de conform de beheerplannen geraamde lasten voor beheer en onderhoud.

121 4 Begroting 2023 VVD Opstellen structuurvisie Bussum-Zuid 37 Er wordt aangegeven dat de gebiedsvisie medio 2023 gereed zal zijn. Dit is erg ruim. 

Kunt u aangeven waar het ongeveer verwacht wordt?

N. Schimmel 31 juli 2023

122 5 Begroting 2023 VVD Onderzoek beleidsinstrumenten 37 Er gaat gekeken worden naar bijv. een opkoopbescherming/anti-speculatiebeding of 

zelfbewoningsplicht. In hoeverre verhoudt zich dit tot de nieuwe 

huisvestingsverordening die in 2023 in de regio wordt vastgesteld. 

N. Schimmel Waar mogelijk en noodzakelijk zullen bepalingen in de nieuwe huisvestingsverordening worden 

opgenomen die opkoopbescherming/anti-speculatie beding en/of  zelfbewoningsplicht mogelijk maken.

123 6 Begroting 2023 VVD Manager Vitale Kernen 49 In 2023 zal de inzet van de Manager Vitale Kernen worden voortgezet. Kunt u aangeven 

welke resultaten of effecten (zichtbaar) het afgelopen jaren hebben bijgedragen door 

de inzet van deze manager. 

N. Schimmel De manager Vitale kernen is op 1 juli 2022 gestart. De effecten en resultaten kunnen we eind 2023 

benoemen. 

124 7 Begroting 2023 VVD Slim en modern parkeerbeleid 52 Voor het zoveelste jaar op rij wordt er gesproken dat er gewerkt wordt aan een slim en 

modern parkeerbeleid. Wanneer gaan we hier in de praktijk iets van zien? 

N. Schimmel De concept Parkeerverordening en de Nadere Regels leggen de basis voor het modern parkeerbeleid. Dit 

beleid is o.a. met het oog op het digitaliseren en moderniseren van parkeervergunningen opgesteld.

125 8 Begroting 2023 VVD Verkeersonveilige plekken 52 Samen met gebruikers worden maatregelen ontwikkeld die het veilig oversteken van 

de Brediusweg, Cort van der Lindenlaan en Groot Hertoginnelaan vergemakkelijkt en 

veiliger maakt. Wanneer zijn deze maatregelen gereed en kunnen wij daar een voorstel 

voor verwachten?

N. Schimmel Hier wordt in 2023 mee gestart. Bestuurlijke besluitvorming en uitvoering zijn afhankelijk voor voortgang 

participatie. 

126 9 Begroting 2023 VVD Lokale heffingen 93 De opbrengsten uit lokale heffingen nemen toe. Het valt op dat de opbrengst uit 

parkeerbelastingen OP 3242k is opgenomen waar het een neerwaartse trendlijn kende - 

2021 -1939k; 2020 - 2124k; en 2019 - 2406k. Wat is er verandert dat we nu een stijging 

in opbrengsten kunnen verwachten van ca. 67%?

G.J. Hendriks De neerwaartse trendlijn van de opbrengsten uit parkeerbelastingen in jaren 2020 en 2021 is veroorzaakt 

door coronamaatregelen waaronder herhalende lockdowns. De jaarlijkse indexatie in de jaren 2019, 2020 

en 2021 heeft de grens van 10 cent bereikt en hierdoor zijn de parkeertarieven niet verhoogd. In 2023 

kunnen parkeertarieven n.a.v. de indexatie wel verhoogd worden.

127 10 Begroting 2023 VVD Kostendekkende heffingen 96 Kostendekkende heffingen worden een dekkingspercentage van 99,9% toegekend. 

Realisatie in 2021 was 93%, in 2020 89%, en in 2019 100%. Welke wijzigingen zijn er 

aangebracht dat we nu vertrouwen dat de heffingen weer kostendekkend kunnen zijn? 

G.J. Hendriks Ook bij de Afvalstoffenheffing hebben wij te maken met aanslagen die oninbaar blijken. Het aandeel 

oninbaar wordt aan het eind van het kalenderjaar bepaald en kan ieder jaar afwijken van de inschatting 

bij de begroting. Dit verschil raakt de berekening van de gerealiseerde kostendekking. 

128 11 Begroting 2023 VVD Weerstandsvermogen en risicobeheersing 106, 

Bijlage 2

De netto schuldquote en de solvabiliteitsratio worden in de begrotingsperiode vooral 

beïnvloed door het forse volume aan voorgenomen investeringen. Met welk bedrag 

moet het investeringsvolume worden teruggebracht om de  netto schuldquote weer op 

3 te krijgen? Is er naast bijlage 2 een totaal overzicht van vertraagde en voorgenomen 

investeringen beschikbaar?

G.J. Hendriks We willen benadrukken dat de kengetallen niet op zich staan maar in samenhang moeten worden 

bekeken. Om de schuldquote op rapportcijfer 3 te krijgen zou het investeringsvolume in 2023 met 

ongeveer € 5 mln. en in 2023 aanvullend met ongeveer 20 miljoen moeten worden teruggebracht.

In de voortgangsverslagen wordt over de status/voortgang van investeringen bericht.

129 12 Begroting 2023 VVD Maatregelen ?? In tegenstelling tot de begroting 2022 komt in het gehele document  het 

kapitaalplafond als beheersmaatregel niet voor in het document. Hoe verhoudt het 

forse volume aan voorgenomen investeringen zicht tegenover deze beheersmaatregel? 

Welke impact heeft dit op de planning van reeds lopende projecten en voorgenomen 

projecten? Blijft er ruimte over voor mogelijk nog niet geplande investeringen? Zo ja, 

hoeveel?

G.J. Hendriks Het instrument kapitaallastenplafond is en blijft een belangrijke beheersmaatregel voor onze begroting. 

Op dit moment geven de voorgenomen investeringen geen aanleiding om aanvullende maatregelen te 

nemen. Vanwege de uitwerking van het CUP kan dit instrument mogelijk een belangrijke rol gaan spelen 

bij de integrale afwegingen in de komende Perspectiefnota 2024.

We hebben nu al wel investeringen opgenomen die we in ieder geval in 2023 willen oppakken binnen de 

bestaande financiële ruimte.

130 13 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Incidentele vs. Structurele kosten

(Aard van effecten van klimaatverandering en 

transities op de begroting)

o.a. 5,  8, 

11,  18

In het voortgangsverslag worden uitgaven voor onder meer inhuurkosten personeel, 

degeneratie wegen als gevolg van nutswerkzaamheden, stormschade, en 

energietransitie als incidenteel geclassificeerd. Wat is met de naar verwachting 

aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, voortdurende klimaatverandering, en 

noodzakelijke investeringen in de digitale en energietransitie verstandig? Hoe wordt 

met een mogelijk meerjaren effect van deze veranderingen rekening gehouden in de 

begroting 2023-2026? 

G.J. Hendriks In de begroting staan zowel incidentele als structurele activiteiten. Indien blijkt, bijvoorbeeld bij de 

uitwerking van het CUP, dat incidentele zaken terugkerend zijn dan zal dat worden meegenomen in de 

komende afwegingsmomenten binnen de P&C cyclus.
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131 14 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan 19 Er is een overschrijding van 600K op het project. Ook wordt aangegeven dat het deels 

wordt opgevangen door subsidies waardoor per saldo de benodigde extra dekking 

116K is. Toch wordt gevraagd om een aanvullend krediet van 600K ter beschikking te 

stellen. Hoe verhoudt zich dit tot de subsidie. 

N. Schimmel Het krediet is een weergave van de totale kosten van het project. Omdat de projectkosten met €600.000  

toenemen wordt het totale projectbudget en het uitvoeringskrediet met hetzelfde bedrag verhoogd. 

Onderdeel van de reeds beschikbare dekking bestaat uit subsidiegelden ten bedrage van €254.000 

en extra scope met bij behorende dekking ten bedrage van € 230.000. Vanuit de Gemeente Gooise Meren 

is aanvullende dekking noodzakelijk van € 116.000.

132 15 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan 19 De overschrijding van 600K is gemeld in het eerste halfjaar. Het project wordt medio 

half december afgerond. Zijn er nog meer kostenoverschrijdingen te verwachten? 

N. Schimmel Omdat in de projectkostenprognose rekening is gehouden met onvoorziene kosten, worden vooralsnog 

geen kostenoverschrijdingen verwacht. 

133 16 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Harmonisering sport 24 Hoewel dit  mogelijk niet direct financiële consequenties heeft voor de begroting wordt 

in tegenstelling tot vorige rapportages de harmonisering niet aangehaald hoewel deze 

financieel nog niet is geëffectueerd. Waar staat de uitrol hiervan nu en wat houdt dit 

nog verder op? Met ingang van wanneer wordt dit geëffectueerd?

A. Luijten De harmonisatie van de buitensport bevindt zich in de afrondende fase. Op korte termijn ligt een voorstel 

bij de raad voor met betrekking tot het definitief maken van de overname van een aantal gebouwde 

voorzieningen. De contracten met nieuwe afspraken zijn aan de verenigingen gestuurd ter afronding, 

waarbij de ingangsdatum is gesteld op 1 juli 2022 (met terugwerkende kracht). We verwachten voor het 

eind van het jaar de harmonisatie af te ronden.

134 17 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Harmonisering sport 24 In 2020 hebben we 500k minder aan sport uitgegeven dan begroot en in 2021 400k (na 

wijziging). De tegemoetkoming van het rijk zoals de TVS heeft volgens het verslag 

geen impact. Welke investeringen in sport zijn vertraagd al dan niet uitgevoerd?

A. Luijten Investeringen drukken alleen via de kapitaallasten op de exploitatie. Behalve de investering Harmonisatie 

sport zijn er geen investeringen vertraagd.

135 18 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Onderliggend operationeel resultaat vs. netto 

gerapporteerd resultaat

28 Het voortgangsverslag laat in 2022 een voordelig saldo zien van € 413.000 als het 

gevolg van vertraagde investeringen die uiteindelijk leiden tot lagere kapitaallasten in 

2022. Wat zou het resultaat zijn geweest wanneer wel conform planning hadden 

kunnen worden geleverd? Is er mogelijk sprake van een structureel nadelig 

onderliggend resultaat ware het niet voor vertraging in diverse projecten?

G.J. Hendriks Vertraging in investeringen leidt slechts tot een incidenteel voordeel vanwege uitgestelde kapitaallasten. 

Als alles volgens planning verloopt dan zou het begrotingssado nihil zijn. Eventuele oorzaken voor de 

vertraging worden geanalyseerd en meegenomen bij de komende Perspectiefnota 2024 waar een 

integraal en realistischer projectenoverzicht wordt voorgelegd, mede gebaseerd op de uitwerking van 

het CUP.

136 19 Begroting 2023 VVD Ontwikkelingen 2023 111  In het raadsvoorstel EsCo en in het antwoord op gerelateerde technische vragen staat 

vermeld dat de financiële impact van dit project valt binnen de gestelde kaders, zoals 

benoemd in de ‘notitie uitgangspunten beoordeling kengetallen’, en dus geen 

belemmering oplevert voor andere investeringen. De kerngetallen in de nu 

gepresenteerde begroting leveren net een voldoende op. Wat zou het effect zijn van 

verwerking van de duurzaamheidsmaatregelen vanuit het EsCo project op het 

weerstandsratio en de kengetallen waarvan laatste de netto schuldquote in het 

bijzonder?

G.J. Hendriks In het raadsvoorstel EsCo is aangeven dat deze investering de ruimte voor andere investeringen enigszins 

beperkt. Omdat de begrote investeringsruimte in de praktijk niet volledig wordt benut, zien we dat als 

acceptabel. Bij de komende Perspectiefnota 2024, incl. uitwerking CUP, worden de kengetallen opnieuw 

in beeld gebracht aan de hand van de dan voorliggende voorgenomen investeringen en kan aan de hand 

daarvan worden beoordeeld of dit past binnen de kaders, dan wel een nadere afweging nodig is.

137 20 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Naarderbos 12 Zijn er nog vervolgacties op het nadelige saldo van €150.000 i.v.m. achterstallig 

onderhoud?

G.J. Hendriks Ja, het achterstallig onderhoud is ontstaan doordat werkzaamheden niet tijdig zijn uitgevoerd. 

Herstelkosten om achterstallig onderhoud op te lossen worden om deze reden in rekening gebracht bij 

NBO.

138 21 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Zwerfafval 12 Wat is de inzet voor zwerfafval voor 2023 (in 2022: €105.000) en hoe wordt die 

gefinancierd?

G.J. Hendriks Na 2022 stopt de Zwerfafvalvergoeding vanuit NedVang. Hierdoor vervalt de subsidie van NedVang voor 

dit programma van €65.000 per jaar. Vanuit dit budget is vanuit de gemeente de afgelopen jaren het 

programma Gooise Meren 100% Zwerfvuilvrij opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat de basisactiviteiten 

welke de ca 300 zwerfvuilambassadeurs gemotiveerd houden om hun gebied zwerfvuil vrij te houden 

door kunnen gaan, heeft de projectgroep een aanvraag gedaan van €20.000 bij het initiatievenfonds van 

Samen Sneller Duurzaam. Deze aanvraag is gehonoreerd. Daarnaast zijn ze op dit moment bezig met het 

aanschrijven van andere fondsen om te kijken of ze op die manier ook nog budget voor educatie, aanpak 

winkelstraten en extra activiteiten kunnen verkrijgen zodat het succesvolle programma voortgezet kan 

worden.

139 22 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Naarderbos 17 De activiteiten voor onderhoud Naarderbos zijn zeer beperkt gebleven, beperkt tot het 

aspect veiligheid. Wat is er uitgevoerd in dat kader, en wat niet?

G.J. Hendriks De gemeente heeft dit jaar de beheertaken op zich genomen voor het openbare gebied. Het gaat hierbij 

naast veiligheid om het periodiek onderhoud om het gebied op onderhoudsniveau te houden, zoals het 

maaien, snoeien, onkruid verwijderen, vegen, slepen stranden en ledigen prullenbakken. Het gebied 

wordt maandelijks geschouwd om te controleren of het onderhoudsniveau wordt gehaald, zoals 

vastgesteld is met het raadsbesluit 6 oktober 2021 voor de beheerplannen. In de schouw van september 

is geconstateerd dat het zwerfvuil en onkruid rondom verhardingen buiten beeld liggen. In oktober zal de 

aannemer hierop acties uitvoeren. Overige assets zijn op beeld. Vanuit veiligheid uitgevoerd onderhoud:

- Inspectie speeltoestellen, zand aangevuld speelondergronden;

- Schouw water, meerdere keren drijvend fonteinkruid verwijderd in zwemwater; 

- Schouw verhardingen, boomwortelopdruk hersteld;  

- Inspectie bomen, aanvullende inspectie bomen bosplantsoen benodigd.

Vanuit veiligheid gepland onderhoud:

- Extra Maaien langs doorgaand fietspad ter beheersing van Reuzenberenklauw;

- Verwijderen houtige opslag tussen basaltblokken voor het behouden van zicht op water;

- Aanvullende inspectie bomen bosplantsoen ter beoordeling risico's vallend takhout.

140 23 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Energietransitie 18 Gemaakte kosten voor het warmtenet worden doorgerekend aan het Warmtebedrijf. 

Waar bestaand de baten/inkomsten van het Warmtebedrijf uit?

B. Boudewijnse Op dit moment heeft het Warmtebedrijf geen baten/inkomsten.

141 24 2e Voortgangsverslag 

2022

VVD Kapitaallasten 28 Er is incidenteel voordeel a.g.v. vertraagde investeringen. Als oorzaken worden 

genoemd latere start en/of langer bestuurlijk voortraject. Is er ook sprake van bewuste 

vertraging i.v.m. het ingestelde Kapitaallastenplafond? Zo nee, waarom niet?

G.J. Hendriks Op dit moment liggen de kapitaallasten tot en met 2026 nog onder het kapitaallastenplafond zodat nog 

geen sprake is van noodzakelijke maatregelen om het volume aan lopende investeringen te beperken. 
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142 25 Begroting 2023 VVD Voorwoord 6,9 a. Wat is de dringende reden geweest om af te wijken van de gebruikelijke indeling 

(waarmee onderlinge bestudering van Jaarstukken, VV en Begroting wordt 

vergemakkelijkt)?

G.J. Hendriks Bij de jaarrekening van 2023 moeten wij als gemeente voor het eerst zelf verantwoording afleggen over 

de doelmatigheid. Vanuit de doelmatigheid is het daarom nodig dat we in de begroting een duidelijker 

verband leggen tussen de budgetten, de activiteiten die we daarvoor hebben en wat we daarmee willen 

bereiken. Ook vindt het college het wenselijk om vanuit de sturing van raad naar college naar de 

ambtelijke organisatie deze link duidelijker te leggen.

Om die reden hebben we de begroting opgebouwd vanuit wat we willen bereiken (de maatschappelijk 

effect en onze doelen), wat we daarvoor gaan doen (onze activiteiten), en wat dat mag kosten (onze 

budgetten). De opbouw vanuit 'wat we willen bereiken' is daarom leidend geweest voor de opbouw van 

de begroting. Vanuit de samenhang in wat we willen bereiken hebben de eerste twee hoofdstukken 

betrekking op wat we willen bereiken in het sociaal domein, de tweede twee hoofdstukken op wat we 

willen bereiken in het fysieke domein en de laatste twee hoofdstukken op wat we willen bereiken ten 

aanzien van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Om de vergelijkbaarheid van de begrotingen in de oude en nieuwe vorm te vergemakkelijken, hebben we 

een overzicht gemaakt waarmee de vergelijking tussen de oude en nieuwe opbouw eenvoudiger wordt, 

een zogenaamde “was-wordt-lijst (zie raadsmededeling 249681 Erratum Programmabegroting 2023-

2026). De voortgangsverslagen en jaarrekeningen volgen de indeling van de begroting waarop deze 

producten  betrekking hebben. 
143 26 Begroting 2024 VVD Voorwoord 6,9 b. Hoe verhoudt deze wijziging zich tot de in 2021 unaniem in de raad aangenomen 

motie?

G.J. Hendriks De motie handelde over de vraag waarom de bestaande indeling van de vigerende begroting (9 

programma's) niet werd toegepast in één van de andere planning & control documenten.

Als de raad akkoord gaat met de voorliggende nieuwe indeling naar 6 programma's in deze begroting 

dan zal die indeling de basis zijn voor alle volgende producten vanaf begrotingsjaar 2023 in de P&C 

cyclus. (De Jaarstukken 2022 volgen dus nog de indeling naar 9 programma's)

144 27 Begroting 2025 VVD Voorwoord 6,9 c. Wat is het College voornemens naar de toekomst m.b.t. de indeling van de financiële 

stukken?

G.J. Hendriks Deze indeling biedt, naar de mening van het college, voldoende borging voor de toekomst. Het is aan de 

raad om te besluiten over de programma-indeling van de begroting. De overige planning & control 

producten worden vervolgens volgens die indeling opgesteld.

145 28 Begroting 2023 VVD Toelichting verschillen, Programma 3 45 Er zijn hogere lasten i.v.m. uitbreiding areaal. Is er ook een specificatie van de hogere 

baten a.g.v. uitbreiding areaal?

G.J. Hendriks De areaaluitbreiding is terug te zien in o.a. de toename OZB opbrengsten (naast inflatie ook ca. €100K 

areaal) maar ook via diverse maatstaven in de uitkering uit het Gemeentefonds.

146 29 Begroting 2023 VVD Paragraaf risicobeheersing 103 Is er voortgang te melden op het Warmtenet project (nieuwe 

financieringsmogelijkheden, scenario's)?

B. Boudewijnse Op dit moment worden gesprekken met Wattnu/Warmtebedrijf Muiderberg gevoerd over de voortgang 

van het warmtenet, onder andere over de financiering. Vanuit de gemeente worden gesprekken gevoerd 

met het ministerie van BZK en EZK over de aanstaande regeling voor (de financiering van de onrendabele 

top voor) warmtenetten. De verwachting is dat deze regeling begin volgend jaar bekend wordt gemaakt. 

Binnenkort wordt de raad d.m.v. een raadsmededeling nader op de hoogte gebracht van de voortgang 

van het warmtenet Muiderberg.

147 30 Begroting 2023 VVD Overzicht investeringen 141 Beschikt het College over inzicht en overzicht van investeringen die plaats moeten 

hebben en investeringen die getemporiseerd kunnen worden?  Zo ja, kunt u dat delen?

G.J. Hendriks Ja, na de uitwerking van het CUP verwachten wij in de komende Perspectiefnota 2024 een integraal 

overzicht te kunnen verstrekken van voorgenomen investeringen en de gevolgen daarvan op het 

kapitaallastenplafond en de kengetallen. Daarmee kunnen door de raad dan integrale afwegingen 

worden gemaakt.

Het investeringsoverzicht in de begroting betreft de investeringen die we in ieder geval in 2023 willen 

oppakken.

148 1 2e Voortgangsverslag 

2022

D66 VVII programma 4 (blz. 15) De invoering van de omgevingswet staat nog steeds gepland voor januari 2023, maar 

deze datum is twijfelachtig. Waar houdt het college rekening mee en betekent uitstel 

dat er incidentele ruimte komt in de begroting?

A. Luijten Nee. De omgevingswet staat vooralsnog gepland voor 1 januari 2023. Of dit doorgaat wordt begin 

november bekend gemaakt. Wanneer de datum opgeschoven wordt, betekent dat niet dat er voor de 

Omgevingswet budget kan vrijvallen. De afgelopen jaren was er een groot verloop onder de adviseurs, 

we zijn nog steeds niet op sterkte. Dat resulteert erin dat de nieuwe collega’s nog niet allemaal op de 

hoogte zijn van onze werkwijze, de betrokken werkprocessen en het werken met het digitaal stelsel 

omgevingswet (DSO). Daarbij komt dat het DSO nog steeds niet optimaal functioneert, er zijn nog 

steeds aanpassingen aan nodig. Ook moet nu echt worden ingezet op het opstellen van het 

Omgevingsplan. Hiervoor wordt een plan van aanpak 2023 – 2030 opgesteld met daarin een routeplan. 

Dit routeplan moet de komende tijd worden opgepakt en uitgewerkt, waarbij ook onze inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke instellingen worden betrokken. Voor de participatie moet in 2023 een 

handreiking participatie worden opgesteld. 

149 2 2e Voortgangsverslag 

2022

D66 VVII programma 9 (blz. 28) De gemeentelijke panden worden veelal verhuurd aan gebruikers. Kan het college deze 

gebruikers als eigenaar van de panden, stimuleren om energiegebruik terug te 

dringen?

G.J. Hendriks Bij de 5 panden die middels de EsCo verduurzaamd worden gebeurt dat in hoge mate. 

Daarnaast werken we mee aan plaatsing van zonnepanelen door huurders, door om niet een recht van 

opstal af te geven. De grootste stimulans zit in het feit dat het energieverbruik in de huurafspraken die we 

maken op naam en voor rekening van de huurder/gebruiker staat. 

150 3 Begroting 2023 D66 Begroting 14 Voor 2023 en 2024 is er incidenteel veel ruimte in de begroting. Er zijn dringende 

opgaven m.b.t. de energietransitie en biodiversiteit etc. Het incidentele ‘overschot’ 

wordt nu gebruikt om de algemene reserve aan te vullen. Ziet het college ook 

mogelijkheden om het overschot te gebruiken om maatregelen te nemen die niet 

opgedoekt worden als investeringen (dus geen extra kapitaallasten), maar puur 

incidenteel ingezet kunnen worden i.h.k.v. bovengenoemde opgaven? Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld het planten van bomen, het versterken van het groen in de openbare 

ruimte etc. 

G.J. Hendriks In deze begroting zijn een aantal ambities meerjarig incidenteel voor twee jaar meegenomen. E.e.a. in 

afwachting van de uitwerking CUP. Bij die uitwerking kan voor incidentele ambities weer een beroep 

worden gedaan op de gelden in de Algemene Reserve. Dit wordt meegenomen in de komende 

Perspectiefnota 2024. Daarbij blijven we uiteraard wel de definitie van investeringen volgens de 

regelgeving in acht nemen; het in één keer ten laste brengen van de exploitatie (dus geen kapitaallasten) 

van investeringsuitgaven blijft namelijk, conform de nota activabeleid, beperkt tot uitgaven ineens die 

kleiner zijn dan € 25.000.
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151 4 Begroting 2023 D66 Begroting programma 1.1.1.2 Mede door de huidige energiecrisis lijkt het gebruik van hout stook toe te nemen. De 

aanpak van hout stook staat gemeld in het coalitieakkoord. Het gebruik van roetfilters 

biedt mogelijkheden om de uitstoot van roetdeeltjes te reduceren. Doet het college 

binnen de voorliggende begroting al extra stappen om bijv. het gebruik van roetfilters 

te stimuleren?

B. Boudewijnse Nee binnen de huidige begroting neemt het college nog geen extra stappen om het gebruik van 

roetfilters te stimuleren. Het is wel van belang om hiervoor aandacht te vragen. Op de website van de 

gemeente is er al een pagina m.b.t. rookoverlast door houtkachels om bewustwording te creëren en 

overlast te kunnen melden.  

152 5 Begroting 2023 D66 Begroting programma 1.2 Zwembaden zijn grootverbruikers van gas en stroom. Kan het college garanderen dat 

zowel de Lunet als de Zandzee komende winter open kunnen blijven ondanks de 

gestegen energiekosten?

A. Luijten Exploitant Sportfondsen heeft ons gemeld dat zowel de Lunet als de Zandzee komende winter open zijn 

ondanks de gestegen energiekosten.

153 6 Begroting 2023 D66 Begroting programma 1.3.1 21 Aanpak digibetisme via de bibliotheek. Wordt dit een aanvullende taak op de kerntaak 

van de bibliotheek om digibetisme tegen te gaan? Zijn er binnen de voorliggende 

begroting extra middelen ingezet of beschikbaar om digibetisme tegen te gaan?

B. Boudewijnse Het bestrijden van digibetisme valt reeds binnen de reguliere activiteiten en budgetten van de 

bibliotheek. De bekostiging hiervan is tot 2023 geregeld via een subsidie van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken aan de bibliotheken. Gemeenten worden hiervoor per 2023 financieel 

verantwoordelijk gemaakt. De gemeenten gaan hiervoor een Specifieke Uitkering ontvangen vanuit het 

Rijk (het moment waarop deze Rijks financiering bij de gemeenten komt is nog niet bekend). Er zijn 

hiervoor binnen de voorliggende begroting geen extra middelen (bovenop de te ontvangen Rijksgelden) 

geraamd.  

154 7 Begroting 2023 D66 Begroting programma 1.4.1.3 23 Hoort bij het idee van de cultuurcoach ook een budget voor cultuurparticipatie? Wat 

zijn de mogelijkheden voor cultuurparticipatie aan een cultuuractiviteit die niet binnen 

het gesubsidieerde netwerk van Gooise Meren ligt? Is er ruimte om hier flexibel mee 

om te gaan? Bijvoorbeeld in de regio (Singer te Laren of zo)?

N. Schimmel Vooralsnog niet. Het doel is om via de cultuurcoaches onder andere inwoners te enthousiasmeren en 

inspireren voor culturele activiteiten. Budget voor cultuurparticipatie (ook bij niet gesubsidieerde 

instellingen) is er bijvoorbeeld voor jongeren via het Jeugdfonds Sport en cultuur. En via CMK III 

(Cultuureducatie met Kwaliteit) worden scholen gekoppeld aan culturele instellingen in GM, Laren en 

Blaricum. 

155 8 Begroting 2023 D66 Begroting programma 3.1.1.1 Actualiseren woonvisie. Inzet op flexwoningen, hier bestaat in NL wel eens bezwaar 

tegen. Zijn er in Gooise Meren al locaties aangewezen voor flexwoningen? 

Percentages, aantallen? Met het woonakkoord 2021 zullen in de regio 1500 woningen 

in het middensegment worden gebouwd, maar dat komt niet overeen met de 

afgesproken 33%. Hoe realistisch is het dat in 2023 en daarna deze percentages wel 

gehaald gaan worden?

N. Schimmel Het realiseren  van flexwoningen lijkt door landelijke maatregelen (inkoop van 2000 flexwoningen) 

eenvoudiger te worden.  In Gooise Meren zijn nog geen locaties aangewezen voor flexwoningen. We 

zullen nog sterker dan nu moeten sturen op de ontwikkeling van woningen in het sociale huur - en het 

middenhuursegment omdat daar de grote tekorten zijn en huishoudens met een wat smallere beurs 

gehuisvest kunnen worden.

156 9 Begroting 2023 D66 Begroting programma 3.1.1.2 De gemeente waarborgt dat o.a. marktpartijen meer gaan bouwen voor de juiste 

doelgroep. Hoe moet dit gezien worden in het licht van de regelmatig gebruikte 

afkoopregeling bij sociale woningbouw?

N. Schimmel De compensatieregeling is tot nu toe niet gebruikt voor het afkopen van de realisering van sociale 

huurwoningen. Binnenkort komen de eerste voorstellen daarvoor naar de raad. Met een 

doelgroepenverordening die de gemeente nu ontwikkelt kunnen we via bestemmingsplannen en straks 

omgevingsplannen bepalen waar welke woningtypen gerealiseerd moeten worden voor bepaalde 

(inkomens-)doelgroepen.

157 10 Begroting 2023 D66 Begroting programma 3.3 In eerdere uitlatingen van het college is aangegeven dat de verwachting is dat eind dit 

jaar het college komt met een ‘standpunt’ over de zonnegeluidswal bij het 

Naarderwoonbos. Logischerwijs zal bomenkap noodzakelijk zijn en moet her- 

/aanplant van groen ter verbetering van de biodiversiteit rond de geluidswal 

plaatsvinden. In de begrotingsjaren 2023 en 2024 zijn aanzienlijke bedragen incidenteel 

beschikbaar die als ze niet worden uitgegeven aan de algemene reserve zullen worden 

toegevoegd. Aanplant of herplant van bomen lijkt een incidentele uitgave en zou niet 

hoeven te leiden tot kapitaallasten. Klopt dit? Zou het wellicht verstandig zijn om een 

(klein) deel van de beschikbare incidentele gelden (begroting 2023/2024) mogelijk te 

gebruiken (te reserveren) voor mogelijk tegenvallende kosten m.b.t. aan of herplant?

G.J. Hendriks In deze begroting zijn een aantal ambities meerjarig incidenteel voor twee jaar meegenomen. E.e.a. in 

afwachting van de uitwerking CUP. Bij die uitwerking kan voor incidentele ambities weer een beroep 

worden gedaan op de gelden in de Algemene Reserve. Dit wordt meegenomen in de komende 

Perspectiefnota 2024. Daarbij blijven we uiteraard wel de definitie van investeringen volgens de 

regelgeving in acht nemen; het in één keer ten laste brengen van de exploitatie (dus geen kapitaallasten) 

van investeringsuitgaven blijft namelijk, conform de nota activabeleid, beperkt tot uitgaven ineens die 

kleiner zijn dan € 25.000.

158 11 Begroting 2023 D66 Begroting programma 3.2.1.3 Afkoppeling hemelwater en vasthouden ervan. Zou dit standaard in onze 

bouwverordening opgenomen kunnen worden en wat is daar voor nodig? In Laren, 

Blaricum en deels Huizen is dit al van kracht. Wat zijn verder de mogelijkheden in 

Gooise Meren om meer regenwater op te vangen in reservoirs?

G.J. Hendriks In ons GRP 2019-2022 hebben wij de ambitie uitgesproken dat wij afstromend hemelwater zoveel als 

mogelijk willen scheiden (afkoppelen) en vasthouden. Beide kunnen zowel in de openbare ruimte als op 

particuliere percelen. Momenteel werken wij hieraan door eisen op te leggen bij nieuwbouw en 

verbetering te realiseren bij projecten in de (bestaande) openbare ruimte. Wij hebben geen verordening 

op de afvoer van hemelwater, omdat wij (nu nog) niet zover willen gaan dat wij inwoners en bedrijven 

willen verplichten om de bestaande situatie op hun perceel te wijzigen.

159 12 Begroting 2023 D66 Begroting programma 3.3.1.3 Diverse gemeenten ontwikkelen plannen om slimmer om te gaan met de energie 

infrastructuur, bijv. smart grids en energiehubs, om zo het energienet te ontlasten. 

Kan/wil Gooise Meren hier ook een actieve rol spelen en valt dit wellicht nu al binnen de 

begrotingsplannen?

G.J. Hendriks Met de netbeheerder is structureel ambtelijk overleg over het energienet en mogelijke oplossingen. 

Specifiek over smart grids en energiehubs is dit op dit moment verkennend. Er is binnen de begroting nog 

geen concrete ruimte opgenomen om hier actief mee aan de slag te gaan.

160 13 Begroting 2023 D66 Begroting programma 3.4.1 Voor het introduceren van nieuwe parkeernormen kan het zinvol zijn om juist naar 

andere gemeenten te kijken. Wat doet Gooise Meren hier aan?

N. Schimmel De CROW parkeernormen vergelijken we met inzichten van andere gemeenten.

161 14 Begroting 2023 D66 Begroting programma 4.1.1 48 Is er eerder al onderzocht voor welke doelgroep ondernemers Gooise Meren een 

aantrekkelijke gemeente is? Zo nee, zou het niet waardevol zijn om zo’n onderzoek in 

te stellen? Wellicht zou een nieuw onderzoek meerwaarde kunnen hebben gezien de 

huidige economische ontwikkelingen? Kan het interessant zijn om Gooise Meren meer 

bij het Media Valley (van de regio/MRA) project te betrekken?

N. Schimmel Er is geen onderzoek gedaan naar welke doelgroep ondernemers voor Gooise Meren aantrekkelijk is. 

Ondernemers met een beperkte ruimtevraag landen vrij goed in onze gemeente. 70% van onze 

werkgelegenheid bestaat uit ZZP-ers. Ondernemers met een grote ruimtevraag zijn lastiger te plaatsen 

zowel lokaal als regionaal. We werken dan ook samen in de regio aan behoud van werkgelegenheid op de 

bedrijventerreinen. Uiteraard is groei op de bedrijventerrein wenselijk. Groei is mogelijk door 

intensivering (bouwen van extra lagen op bestaande gebouwen). De suggestie om nog nadrukkelijker aan 

te haken bij het onderwerp Media Valley nemen we in overweging. We werken regionaal al samen op dit 

onderwerp. 
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162 15 Begroting 2023 D66 Begroting programma 5.2.1.1 De gemeente doet veel aan het tegengaan van ondermijning. Wat doet de gemeente 

zoal binnen de eigen organisatie op dit punt? Zeker in het licht van de sterk opgelopen 

kosten van levensonderhoud. Zijn er weerbaarheidstrainingen? Is er een 

vertrouwenspersoon? Is er wellicht ook een gemeentefonds voor werknemers die 

financieel in de problemen komen?

H. ter Heegde Binnen de organisatie wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de risico's van 

ondermijning. Allereerst worden nieuwe medewerkers gewezen op de e-learning 'Ondermijning voor elke 

ambtenaar'.

Daarnaast is ondermijning ook een onderdeel van het thema integriteit. Integriteit kent in de geldende 

rechtspositie twee hoofdstukken: ‘Ambtelijke integriteit en gedragscode’ en ‘Melden vermoeden 

misstanden’. Bij het afleggen van eed of belofte wordt hier aandacht aan besteed. Verder wordt jaarlijks 

organisatie breed een online dilemmatraining uitgezet gecombineerd met groepsgesprekken over 

integriteit en ondermijning. Via een externe partij is het mogelijk voor vragen en/of meldingen een 

vertrouwenspersoon te benaderen.

Onlangs is een werkgroep bij elkaar gekomen om aandacht te besteden aan het duurzaam financieel fit 

zijn. De informatie daarover is nog onder constructie en naar verwachting begin november 2022 gereed.

163 16 Begroting 2023 D66 Begroting programma 5 Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, ziet het college mogelijkheden om in te zetten 

op het zelf opleiden? Bijvoorbeeld van statushouders, Oekraïners? In de provincie 

Gelderland bestaat zo’n project.

B. Boudewijnse Wij zetten op dit moment in op het aantrekken en zelf opleiden en begeleiden van jonge starters. 

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om de doelgroep  hiervoor uit te breiden en gerichte 

opleiding te bieden

164 17 Begroting 2023 D66 Begroting programma 5.3.1 Bij ontwikkelprojecten van de gemeente gaat de gemeente zorgen voor adequate 

verslaglegging van participatietrajecten. Hoe zit dit bij projecten die door andere 

ontwikkelaars worden gedaan? Verslaglegging van participatietrajecten van beide zou 

op de gemeentelijke website beschikbaar moeten kunnen zijn. Wat verwacht het 

college hieraan te kunnen doen?

A. Luijten In de handreiking participatie voor particuliere initiatiefnemers die de komende periode wordt 

uitgewerkt, wordt onder andere opgenomen wat de gemeente van ontwikkelaars verwacht in kader van 

het participatieproces. Daarin zullen afspraken over verslaglegging ook een plek krijgen.

165 18 Begroting 2023 D66 Begroting programma 5 Participatie in wijken zonder een buurtplatform wordt niet gemeld in de begroting 

2023. Zijn er binnen de voorliggende begroting wel plannen om participatie van deze 

wijken te versterken?

A. Luijten In Gooise Meren werken we met wijkadviseurs. De wijkadviseurs staan in contact met alle disciplines in 

de wijken. Dit kunnen wijkplatforms, instellingen, bedrijven en inwoners zijn. In de begroting is 

opgenomen om het aantal wijkadviseurs uit te breiden. Dit met als reden om nog beter contact te 

hebben met de inwoners en stakeholders in de wijken en de participatie in de wijken te versterken. Dit 

geldt uiteraard ook de wijken zonder buurtplatforms.

166 Toezegging Begroting 2023 D66 Indicatoren De groenindex mist. Komt deze alsnog ? G.J. Hendriks Zie erratum (raadsmededeling 249681)

167 Toezegging 

beeldvormende 

raad

Begroting 2023 PvdA Kwijtschelding 101 Denkt B&W de normering van kwijtscheldingen minima te verruimen? G.J. Hendriks We bekijken in het algemeen altijd wat er nodig is en leveren maatwerk.

168 Toezegging 

beeldvormende 

raad

Begroting 2023 GDP Participatie 64 Wordt de Participatie handreiking op de GM website gepubliceerd? A. Luijten De participatie visie staat op de website van de gemeente. De handreiking (bedoeld voor particuliere 

initiatiefnemers / ontwikkelaars) wordt de komende periode opgesteld. Zodra deze beschikbaar is kan 

deze op de website worden gepubliceerd.

169 Toezegging 

beeldvormende 

raad

Begroting 2023 CDA Euro's in tabellen div Eenduidigheid gebruik euro's in alle tabellen c.q. toevoeging legenda G.J. Hendriks We zorgen ervoor dat dit in de volgende P&C producten of een uniforme wijze wordt toegepast.

170 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

PvdA Energietoeslag 21 Verruiming toeslag energietoeslag naar 130%. Hoeveel mensen hebben daar nu recht 

op?

B. Boudewijnse De omvang van de doelgroep tot 130% van het sociaal minimum is geschat op basis van CBS gegevens 

van 2019. In Gooise Meren betreft dit 3228 huishoudens. Een deel van deze groep komt niet in 

aanmerking voor de toeslag, bijvoorbeeld omdat ze in een verpleeghuis of instelling wonen. 

171 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

PvdA Energietoeslag 21 Verruiming toeslag energietoeslag naar 130%. Hoeveel mensen hebben dit 

aangevraagd?

B. Boudewijnse Inmiddels hebben 2122 huishoudens de energietoeslag aangevraagd. 1840 hebben de toeslag toegekend 

gekregen; 115 aanvragen zijn nog  in behandeling  (stand per 27 september 2022). Daarnaast komen er 

nog steeds nieuwe aanvragen binnen. 

172 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

PvdA Energietoeslag 21 Verruiming toeslag energietoeslag naar 130%. Hoeveel is ontvangen vanuit het Rijk? B. Boudewijnse Het totale budget, ontvangen vanuit het Rijk, bedraagt voor 2022 € 3.544.842 euro.  

173 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

PLEK Energietransitie 18 Hoe staat het met de uitvoering van energietransitie? B. Boudewijnse De energietransitie is een langdurig proces waar we middenin zitten. Afgelopen jaar zijn de Transitie Visie 

Warmte en de RES 1.0 vastgesteld. We werken nu aan de uitvoering hiervan. In de recent verzonden 

raadsmededeling (zaaknummer 235530) kunt u lezen hoe we dat de komende tijd gaan doen.

174 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

PLEK Energiearmoede 18 Hoe staat het met de uitvoering van energiearmoede? B. Boudewijnse Naast het uitkeren van de energietoeslag (zie daarover meer in de antwoorden op o.a. de vragen 170 en 

171) zijn we samen met Wattnu bezig met het realiseren van energiebesparende maatregelen bij 

huishoudens met lage inkomens en woningen met energielabel E of lager. Over dit project bent u 

geïnformeerd met raadsmededeling 84615 (april 2022).

175 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

? PC Hooftschool 29 Financiële afspraak primair PC Hooft school? G.J. Hendriks Zie ook antwoord op vraag 41. Deze kosten waren nodig om het pand verhuur klaar te maken. Ongeacht 

wie de gebruiker daarna zou zijn. Daarmee is ook het deel dat niet voor kinderopvang wordt gebruikt 

verhuur klaar. 
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176 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

? PC Hooftschool 29 Wat is toezegging voor andere partijen? G.J. Hendriks Zie ook antwoord op vraag 41 en 175. Deze kosten waren nodig om het pand verhuur klaar te maken. 

Ongeacht wie de gebruiker daarna zou zijn. Daarmee is ook het deel dat niet voor kinderopvang wordt 

gebruikt verhuur klaar. Bij andere panden zou dit mogelijk ook aan de orde kunnen zijn, afhankelijk van 

de specifieke situatie. Maar dat is geen directe toezegging op voorhand.

177 Toezegging 

beeldvormende 

raad

2e Voortgangsverslag 

2022

? PC Hooftschool 29 Wat is de overschrijding en is dat inclusief afspraken met andere scholen? G.J. Hendriks Zie ook antwoord op vraag 41, 175 en 176.  

178 Aanvulling 1/2 Begroting 2023 Hart voor 

BNM

Goois Lyceum 32 Tijdens de beeldvormende vergadering hebben wij de vraag gesteld wat de hoogte van 

de bijdrage voor de gemeente is voor de 50% van kosten van de noodlokalen voor het 

Goois Lyceum. Hierover heeft onze fractie de volgende vragen:

Klopt het dat dit bedrag 250K is? Waar in d begroting is dit bedrag expliciet terug te 

vinden?

A. Luijten De bijdrage van 50% is ca. €255.000,- voor extra m2, inrichting en benodigde aanpassingen i.v.m. 

veiligheid aan de buitenruimte. Het bedrag is een onderdeel van het op pagina 142 genoemde bedrag van 

€500.000,- voor ‘Instandhouding Goois Lyceum’.

179 Aanvulling 3 Begroting 2023 Hart voor 

BNM

Goois Lyceum 32 Waarom is dit niet in een raadsmededeling of een raadsvoorstel aan de raad 

voorgelegd?

A. Luijten We hebben de keuze gemaakt dit in de begroting op te nemen en het op deze manier aan de raad voor te 

leggen.

180 Aanvulling 4 Begroting 2023 Hart voor 

BNM

Goois Lyceum 32 In het IHP staat dat geen van de scholen van het VO een uitbreiding zal krijgen, omdat 

er geen significant normatief ruimtegebrek is. Ook staat aangegeven dat middels een 

convenant de scholen onderling afspreken dat ze de leerlingen zullen verdelen. In de 

uitleg in de begroting staat dat door uitstel van het IHP er noodlokalen nodig zijn.

Hoe kan het dat het Gooi Lyceum door uitstel van het IHP noodlokalen nodig heeft, 

terwijl er geen uitbreiding wordt voorzien in het IHP?

A. Luijten We zijn met de schoolbesturen in gesprek over leerlingenverdeling over de scholen, nu en in de toekomst. 

Waarbij opgemerkt dat de verdeling vooral een aangelegenheid van de scholen onderling is. Er is de 

afgelopen jaren een verschil ontstaan tussen de werkelijke instroom bij de scholen en de prognoses ten 

tijde van het IHP. Ook onstond er een meer ongelijke verdeling van leerlingen over de scholen. En wordt 

inmiddels met schoolbesturen gesproken over de realisatie van een nieuwe school (Montessori Lyceum 

Gooise Meren, niet opgenomen in het IHP). Waardoor het Goois Lyceum in tegenstelling tot in het IHP 

voorzien (renovatie) langer in het huidige gebouw moet blijven, met een tijdelijke oplossing. De extra 

ruimte die benodigd is bij het Goois Lyceum valt onder de wettelijke verplichting van de gemeente. 

Omdat de school er vanaf zag alternatieve opties te benutten, dragen we niet 100% maar 50% bij in de 

kosten.

181 Aanvulling 5a 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 Zie vraag 180, aanvulling 4.

182 Aanvulling 5b Begroting 2023 Hart voor 

BNM

Goois Lyceum 32 Wat is de verdeling van het aantal leerlingen over de VO's (Havo en hoger) in 

2022/2023?

A. Luijten Omdat op het MLGM (Montessori Lyceum Gooise Meren) alleen 1e jaars zitten, die nog geen keuze voor 

een richting hebben gemaakt, geven we het volledig overzicht, inclusief mavo: Willem de Zwijger 611 

leerlingen, Vitusmavo 199 leerlingen, MLGM 90 leerlingen, Vituscollege 1305 leerlingen, Goois Lyceum 

1347 leerlingen, De Fontein 463 leerlingen.

183 Aanvulling 6a Begroting 2023 Hart voor 

BNM

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 Zie vraag 180, aanvulling 4.

184 Aanvulling 6b Begroting 2023 Hart voor 

BNM

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 Zie vraag 180, aanvulling 4.
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