
Vraagnr. 

totaal

Vraagnr. 

fractie
P&C product Partij Onderwerp Omschrijving vraag Antwoord

2 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken Hart voor 

BNM

Energietransitie Hart voor BNM: niet opgemaakte budget energietransitie zou niet worden 

doorgeschoven, echter is het toch doorgeschoven. kan dit worden rechtgezet?

Het college komt met een aangepast voorstel naar de raad, waarbij de besteding van de resterende middelen voor de 

Energietransitie uit 2021 zonder bestemming worden overgeheveld. 

3 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken PvdA Kerngegevens Gooi en 

Vechtstreek

Pvda: pagina 165. bijlage. kerngegevens gooi en vechtstreek.  wordt dit geld vanuit 

reserve geoormerkt voor b&o voor onze gemeenten, ook ivm de gereduceerde plekken 

b&o.

Antwoord volgt nog.

4 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken PvdA Programma 7 PVDA P7 veiligthuis heeft niet voldoende plekken? Welke maatregelen zijn hierop 

genomen?

Veilig Thuis (VT) biedt zelf geen opvang in geval van crisis. Voor vrouwen kan VT een beroep doen op de noodbedden in de 

vrouwenopvang. Voor jeugdigen 12+ zijn crisisbedden beschikbaar bij jeugdzorgorganisaties; recent zijn de afspraken met 

aanbieders aangescherpt zodat alle (5) bedden 24/7 beschikbaar zijn. Voor jeugd 12- is crisispleegzorg beschikbaar maar er 

zijn in onze regio onvoldoende plekken. Het komt enkele keren per jaar voor dat VT geen plek kan vinden voor 12- en dat de 

12-minner dan op een crisisbed voor oudere jeugd terecht komt. Dit is onwenselijk. De Regio is in samenwerking met 

aanbieders bezig om alternatieve vormen van crisisopvang voor 12- te organiseren. 

5 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken CDA Lokale heffingen CDA; pagina 125. lokale heffingen. OZB tarieven. er worden op gegeven moment 2 

meeropbrengsten genoemd. ozb niet woningen is terug te vinden, echter ozb 

meeropbrengst is niet te herleiden, waar kan ik deze vinden?

Er is in 2021 geen sprake van een meeropbrengst OZB-woningen, dit is een ommissie in de tekst van de paragraaf lokale 

heffingen.

6 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken CDA Programma 8 CDA: pagina 112. financiële verschillen op programma 8. bij de toelichting worden 

bedragen < 70k niet toegelicht. er is daar 1k toegelicht, is daar een speciale reden voor?

De doorbelastingen werken door in alle programma's en worden in Programma 9 toegelicht. In verband met consistentie is 

er voor gekozen om alle verschillen met betrekking tot doorbelastingen per programma te presenteren, dus ook verschillen 

kleiner dan 70k.

7 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken GDP Programma 7 GDP p99 zorg dichtbij: Zorg moet dichtbij blijven. Zet het college in op een een 

kleinschalige zorglocatie? binnen de gemeente?

Er zijn ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg gaande. Op de website van Tergooi staat daar het volgende over: “De 

ziekenhuiszorg in Nederland moet goed en toekomstbestendig worden georganiseerd. Dat betekent meer specialisatie en meer 

concentratie van dure ziekenhuisinfrastructuur. Het besluit om Blaricum als ziekenhuislocatie te sluiten is al in 2011 genomen. 

Het past binnen onze doelstelling om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg te kunnen blijven garanderen 

en op hoog niveau verder te laten groeien in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarom is het noodzakelijk om alle acute, intensieve 

en complexe zorg op één locatie in een nieuw gebouw te bundelen. Bij deze vormen van zorg zijn vaak meerdere specialismen 

gelijktijdig nodig om adequate zorg te kunnen verlenen. Het huidige model met twee locaties staat dat in de weg, waardoor 

kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar kunnen komen. Hoe sympathiek het handhaven van twee ziekenhuislocaties in onze 

regio ook lijkt, op termijn betekent dit verlies van (kwaliteit van) zorg, mogelijk zelfs van de totale ziekenhuiszorg in onze regio 

(…). Op de spreiding en beschikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde in Nederland is de zogenaamde 45-

minuten-norm van toepassing. Dat betekent dat inwoners binnen 45 minuten naar een Spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een 

ziekenhuis met acute verloskunde moeten kunnen worden vervoerd. Met de concentratie van acute, intensieve en complexe zorg 

in Hilversum komt deze 45-minuten-norm niet in gevaar. ” Aldus Ter Gooi.

Zorg Dichtbij: Door de vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken neemt de zorgvraag in de regio en daarmee 

de druk op de faciliteiten de komende jaren enorm toe. Om te voorkomen dat wachtlijsten oplopen, zetten Tergooi en 

Zilveren Kruis de komende jaren versneld in op verplaatsing van zorg naar dichtbij mensen thuis, een passende IT 

infrastructuur en het voorkomen van zorg. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met huisartsenpraktijken of met de 

verplegings- en verzorgingshuizen of zelfs bij de patiënt thuis. Ook worden er onlineconsulten (appen) en videoconsulten 

(beeldbellen) ingezet, ondersteund door de helpdesk Gooi & Vechtstreek, een initiatief van Tergooi, Amaris Zorggroep en 

huisartsenvereniging RHO-GO. 

Een kleinschalige zorglocatie oprichten in onze gemeente ligt dus niet voor de hand gezien de bovengeschetste 

ontwikkelingen. Uiteraard volgt het college de ontwikkelingen op de voet omdat de verschuiving van zorg van “wachtkamer 

naar woonkamer” niet alleen voor de inwoners maar ook voor de hulp en ondersteuning vanuit de gemeenten 

consequenties heeft. Er is vaak een combinatie met wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp. 

Zilveren Kruis, regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechstreek zetten momenteel stappen om de gezamenlijke opgaven 

te benoemen om de zorg, hulp en ondersteuning ondanks de diverse wetten meer op elkaar af te stemmen.

8 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken GDP GDP: deze week heeft Tergooi bekend gemaakt dat inwoners/patiënten vanaf volgend 

jaar maart naar Hilversum moeten voor SEH.

Zie antwoord op vraag 7.

10 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken PLEK Programma 5 PLEK integrale duurzaamheidsagenda staat niks over in de jaarstukken? Is daar al iets 

mee gedaan?

In 2020 is een eerste conceptversie van de Interne Duurzaamheidsagenda opgemaakt. Deze agenda is bedoeld voor de 

ambtelijke organisatie om een overzicht te bieden wat er intern speelt rond duurzaamheid, welke ontwikkelingen er zijn 

rond duurzaamheid, met welke partners samengewerkt wordt en wat dit voor de organisatie betekent met betrekking tot 

Schriftelijke vragen over Jaarstukken 2021, VV1-2022 en Perspectiefbrief 2023
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11 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken D66 Programma 6 D66 p6 passende inkomensondersteuning 510 tozo uitkering 10 ondernemers 

bedrijfskrediet, hoe worden de bedrijven verder ondersteund?

De ondernemers die een krediet hebben via de TOZO-regeling hebben dat verkregen omdat hun bedrijfsactiviteiten werden 

geraakt door de corona-maatregelen. Sinds de maatregelen zijn opgeheven zijn de werkzaamheden/bedrijfsactiviteiten 

hervat. Deze ondernemers zijn in de regel voldoende vaardig om hun bedrijf te runnen en begeleiding is dan niet aan de 

orde. Hun bedrijf is immers niet door eigen toedoen/onjuiste keuzes geraakt, maar door externe factoren. Vanaf 1 juli 

moeten de gemeenten een begin maken met het terugvorderen van de uitgeleende gelden. Een Tozo-krediet is maximaal € 

10.150,-. De meeste ondernemers hebben een lager bedrag geleend. De kredieten dienen binnen 5 jaar te worden 

terugbetaald. Enkele ondernemers hebben de lening al terugbetaald aan de gemeente en met de anderen worden 

afspraken gemaakt waarbij wij maatwerk bieden en rekening houden met de situatie en de aflossingscapaciteit. Hulp en 

andvies aan ondernemers is in onze regio georganiseerd in Hilversum. Voor vragen/advies op divers (financieel) gebied 

kunnen ondernemers terecht bij het Ondernemersloket. Als een ondernemer zich wil ontwikkelen naar ander werk –of 

indien dat nodig is voor personeel-  is het Regionaal Mobiliteitscentrum opgericht (RMT). Indien een ondernemer 

moeilijkheden heeft met het bedrijf/de omzet en onvoldoende verder kan, dan zijn er mogelijkheden voor (financiële) 

ondersteuning via de reguliere regeling Besluit Bijstandverlening aan zelfstandigen (Bbz).

13 Beeldvorme

nde raad

Jaarstukken Hart voor 

BNM

Hart voor BNM: zorgelijke toename in drank en drugs tijdens corona. waarom is de 

campagne stilgelegd en niet opgestart?

De landelijke overheid voert informatie campagnes Nix18. De campagne waar in de vraag aan wordt gerefereerd, richtte 

zich op verkoop van alcohol aan jongeren (Nix 18) in de horeca. De horeca was in de beoogde periode stilgelegd vanwege 

corona. Het toezicht op verkoop van alcohol bij supermarkten en slijterijen (of bij verkoop wel gecontroleerd werd op 

leeftijd – Nix18) ging wel door.  “Achter de voordeur” heeft de gemeente geen bevoegdheid inzake alcohol (Nix19). 

Wanneer het rijk de campagnes continueert is nog niet bekend. Hoe het met jongeren in onze gemeente gaat, kunt u lezen 

in de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, zie: https://www.ggdgv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/CGMJ2021-

Gemeenteprofiel-Gooise-Meren.pdf.

14 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 VVD Raadsvoorstel VVD: raadsvoorstel, 450k voor vastgoed. is het niet beter om het als een apart besluit 

mee te nemen?

Ja, in de definiteve stukken zal dit als separaat beslispunt worden geformuleerd. U wordt hierover via een raadsmededeling 

nader geinformeerd.

15 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 GDP Projectenboek GDP: pagina 33 van projectenboek. 10% kans op economische schade bij vastgoedcrises, 

inflatie rente is gestegen. is het vastgoed risico niet hoger dan 10%? als de prijsdaling 

20% is wat is het risico voor ons?

10% gaat over de kans dat er een vastgoedcrisis komt, die kans lijkt ons niet zo groot. Gaat dus om kans, niet om effect.

16 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 GDP Projectenboek GDP: is dit dezelfde klus (vastgoedportfolio) waar we eenmalig 75k beschikbaar voor 

hebben gesteld die binnen 1 jaar afgerond zou worden?

Deze vraag is gesteld i.r.t. het voorstel voor inzet extra (tijdelijke) capaciteit voor vastgoed. Het antwoord is nee, dit is niet 

dezelfde klus. De eerder beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet voor het creëren van inzicht en overzicht in de 

portefeuille en het maken van een Strategisch Accommodatie Beleidsplan. De nu gevraagde middelen worden ingezet om 

op basis van het inzicht ook daadwerkelijk stappen te maken in het orde brengen van de portefeuille, financieel en 

administratief.

17 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 Groenlinks Projectenboek GL:  vesting muiden, optimale inrichting van waterrijktak, rijkswaterstaat gaat van start 

met fietsverbinding tussen muiden en hogerlust. wanneer gaat de fietsverbinding 

plaatsvinden?

Het betreft hier (Weesperbinnenweg) geen fietsverbinding, maar een wandel-/belevingsroute (voor onder andere ‘rondje 

Muiden’) langs de westzijde van de Vecht. Gemeente GM krijgt subsidie voor de aanleg en herinrichting van de westoever 

tot aan de Spieringbrug met een trap naar de Spieringbrug. De verbinding per fiets gaat via bestaande fietsroute langs de 

Weesperweg. 

18 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 Groenlinks Projectenboek GL: jaarlijks terugkerende vraag: vestingplein, tot 2024 is er afgesproken niets te doen, 

in de bedragen staat 1.3 miljoen in 2022, 2023 800k. hoezo die bedragen?

De tabel geeft 2022 en verder aan. Het klopt dat de raad het Vestingplein ná 2024 heeft gepland. De omschrijving had 

Vestingwallen fase 2 moeten zijn, dit passen we in het vervolg aan. Op dit moment wordt het herstelplan Vestingwallen 

fase 2 voorbereid in een Nota van Uitgangspunten. De raad kan de kaders van de opgave bepalen. 

In totaal is er 1,6 miljoen voor het hele project gereserveerd waarvan 3 ton voor het Vestingplein. De provincie draagt 50% 

van de kosten.   

19 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 D66 Vv1 Programma 9 D66: pagina 31 programma 9, rijk vaccinatie programma HPV. resultaten in nieuws 

waren zeer positief, het gaat hier bij ons om hpv voor jongens, wat is de actie die wij 

uitzetten bij jongere (jongens)?

Dit is een taak van de GGD, zie https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV/afspraak-HPV-vaccinatie. Dit 

betreft ook jongens. 

20 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 Hart voor 

BNM

Programma 7 Hart voor BNM: beschermd wonen en opvang. middelen gaan naar centrum gemeente, 

en de taken gaan ook naar centrum gemeente, toch is er een structureel nadelig effect. 

hoe kan dit?

De vraag heeft betrekking op een structureel tekort van € 88.000 bij Bescherming & Opvang. Het betreft middelen die 

vanuit de regio ter beschikking kwamen voor inzet bij Maatschappelijke Zorg. Inmiddels is er een andere 

verdelingssystematiek, maar de middelen waren abusievelijk nog wel opgevoerd in de begroting voor 2022. Deze fout 

wordt gecorrigeerd.

21 Beeldvorme

nde raad

Voortgangsverslag 1 PvdA Programma 1 PVDA capaciteitsproblematiek vergelijkbaar met andere gemeentes in de regio? Ja, de capaciteitsproblematiek is vergelijkbaar met andere gemeenten in de regio en ook landelijk terug te zien door stijging 

van het verzuimpercentage en krapte op de arbeidsmarkt. 

22 1 Jaarrekening PvdA taskforce sociale 

woningbouw

waar kunnen we de kansenkaart vinden? De Kansenkaart is niet openbaar. In Taskforce wonen is afgesproken dat de corporatie met haar eigen huurdersorganisatie 

de kansenkaart bespreekt. Reden: er staat complexen/locaties op die nog niet met huurders/bewoners besproken zijn en 

daarom niet vroegtijdig in de openbaarheid dienen te komen.
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23 2 Jaarstukken PvdA visie ontwikkeling station 

Naarden-Bussum

door Corona is gestopt met visie-ontwikkeling. Voor hoe lang? Wordt dit weer 

opgepakt?

Met de raadsmededeling van 4 mei 2021 is kenbaar gemaakt dat het gebiedsproces voor het stationsgebied voor 

onbepaalde tijd is opgeschort. Deze mededeling is nog steeds actueel.

24 3 Jaarstukken PvdA inventarisatie gemaakt 

over onveilige routes naar 

OV knooppunt

waar kunnen wij deze inventarisatie vinden? De regie van de inventarisatie ligt bij de provincie Noord Holland. Hiervan is nog geen rapport beschikbaar. De gemeente 

Gooise Meren heeft al een algehele inventarisatie gedaan in de voorbereiding van de Mobiliteits- en Parkeervisie: Goed en 

veilig op weg. Deze is goed bruikbaar als input voor de provinciale inventarisatie. Wij verwachten niet dat de provincie alle 

gemeentelijke knelpunten ook als een knelpunt zal erkennen. De Mobiliteits- en Parkeersvisie en de onderliggende stukken 

zijn te vinden in de agenda van de raadbehandeling van maart 2021. De inventarisatie staat in paragraaf 3.4 van het bijlage 

document.

25 4 Jaarstukken PvdA fietsparkeergelegenheid 

Bussum-Zuid

Dit proces loopt al jaren. Waar loopt het op spaak? Hoeveel meer tijd is er nodig voor 

onderhandelen met NS/ProRail?

De uitvoering van meer fietsparkeerplekken op Bussum-Zuid is vertraagd door gebrek aan personeel aan de kant van de 

gemeente en een scopewijziging. Het plan wordt nu gerealiseerd in 2022. Het plan voor de stationsomgeving Naarden-

Busssum is nu in uitvoering.

26 5 Jaarstukken PvdA initiatieventafel hoeveel initiatieven zijn er ingediend en hoeveel hiervan opgepakt/uitgevoerd? In 2021 zijn 43 inwonersinitiatieven ingediend waarvan er 15 zijn gerealiseerd, 4 initiatieven zijn nog in behandeling. 24 

initiatieven zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de gestelde criteria of zijn omgezet naar een vraag voor een 

specifieke vakafdeling. 

27 6 Jaarstukken PvdA kwijtscheldingsbeleid 

belastingen

457 vd 1217 aanvragen gehonoreerd. hoe verhoudt zich dit met voorgaande jaren? De cijfers over de afgelopen jaren zijn als volgt:

2021: 1.222 aanvragen, 464 toegekend (38%)

2020: 1.290 aanvragen, 540 toegekend (42%)

2019: 1.232 aanvragen, 517 toegekend (42%)

28 7 Jaarstukken PvdA op wijkniveau zijn trends 

waargenomen…

Welke trends? Kan dit toegelicht worden? De volgende trends zijn waargenomen 

- stelen van dure e-bikes

- georganiseerde bende die door keyless hacken auto’s open maakten. Van deze auto’s werden hele dashboards gestript.

- georganiseerde bende die het had voorzien op de duurdere klasse van de BMW auto’s. 

29 8 Jaarstukken PvdA … hele redelijke 

dekkingsgraad bereikt 

(laadpalen)

Wat is een hele redelijke dekkingsgraad betreft het plaatsen van laadpalen? Bijvoorbeeld 

in percentages?

Onder een redelijke dekkingsgraad wordt verstaan dat het aanbod aansluit bij de vraag. Hiervoor bestaat geen norm. In een 

vergelijking door Binnenlandsbestuur wordt Gooismeren gerangschikt op plek 76 van 380 Nederlandse gemeenten. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/grote-verschillen-laadcapaciteit-tussen-gemeenten

30 9 Jaarstukken PvdA risicoanalyse 

verkeerssysteem

waar richt de analyse zich op, buiten de ongeval-locaties? In het kader van het SPV (Strategische Aanpak Verkeersveiligheid) is van alle regio's een risicoprofiel opgesteld. Voor de 

Gooi en Vechtstreek is de meeste verkeersveiligheidswinst te behalen op de thema's: afleiding in het verkeer, de 

risicogroepen ouderen en jongeren en het veiliger maken van 50km-wegen. De analyse richt zich met name op de drie 

genoemde thema's.

31 10 Jaarstukken PvdA beleidsindicatoren CO2 

uitstoot

waarom missen de jaartallen 2020 en 2021? Is er een trend waar te nemen tov 2018? Vanwege capaciteitsgebrek is het niet gelukt de CO2 footprint van onze organisatie over de jaren 2020 en 2021 te 

berekenen. Hierdoor is het niet nog mogelijk om een eventuele trend te schetsen met betrekking tot de ontwikkeling van de 

CO2 footprint van onze organisatie.

32 11 Jaarstukken PvdA rapport verbetering 

fietsnetwerk is begin 2022 

klaar

waar kunnen wij dit rapport vinden? Is het rapport klaar? Er is een tussenrapportage beschikbaar op website van de provincie Noord Holland. https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid/Samenwerking/Downloads/Contouren_uitvoeringsprogramm

a_SPV2030_Gooi_en_Vechtstreek_pdf_43MB.pdf  (zie bijlage 3).

33 12 Jaarstukken PvdA beleid- en actieplan 

Mantelzorg is begin 2022 

gereed

waar kunnen wij deze plannen vinden? Is het al klaar? Het Strategisch beleidsplan mantelzorgondersteuning Gooise Meren/Actieplan 2022 is door het college vastgesteld, zie ook 

Raadsmededeling 51340. Het beleidsplan/actieplan kunt u vinden op de site van de gemeente 

https://gooisemeren.nl/organisatie-en-bestuur/beleidsnotas/ (onder 'sociaal domein).

34 1 Jaarstukken Groenlinks Verbeteren fietsnetwerk Kunt u inzicht geven in de mogelijkheden om de (snel)fietsroutes niet over de Sluisbrug 

in Muiden te leiden, maar via de Spieringbrug.

Een goed alternatief kan zijn om de regionale fietsroute langs de Mariahoeveweg over de Spieringbrug en de Weesperweg 

te laten lopen. In ruimtelijke zin wordt hier al rekening mee gehouden in de bestemmingsplanprocedure voor de te 

verleggen Mariahoeveweg. Voor de realisatie van dit alternatieve traject is echter nog geen dekking beschikbaar in de 

lopende begroting. 

35 2 Jaarstukken Groenlinks Verduurzaming 

woningvoorraad

In de Kaderafspraken 2019-2025 lezen we : De corporaties hebben binnen Aedes met 

elkaar afgesproken dat hun woningbezit gemiddeld label B (energieindex 1,2-1,4) heeft 

in 2021. Kunt u aangeven in hoeverre deze ambitie is behaald en wat u gaat doen om 

meer voortgang te bereiken.

In Gooise Meren is het woningbezit momenteel gemiddeld label B.

36 3 Jaarstukken Groenlinks Vergroenen tuinen / 

operatie steenbreek

Bij werkzaamheden (zoals vervanging riool) waar de stoepen opnieuw bestraat worden, 

verdwijnen geveltuintjes die niet opnieuw worden aangelegd. Kan er bij herbestrating 

aangeboden worden om - bestaande en nieuwe - geveltuintjes te faciliteren. 

Het is niet ons beleid geveltuinen zonder meer te verwijderen. Bij een herbestrating laten wij in principe de geveltuinen 

intact. Aanleg van nieuwe geveltuinen is wat ons betreft geen probleem. Het voetpad moet echter wel de minimale vrije 

doorloop houden van 1,20 meter breed. Voor geveltuinen is het mailadres geveltuintje@gooisemeren.nl beschikbaar, waar 

men herstel of aanvraag van geveltuinen kan aanvragen. 
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37 4 Projectenboek Groenlinks Financiële onderbouwing De cijfers zijn niet up to date, de laatste kolom geeft de cijfers van 2022 e.v. Graag de 

cijfers opnemen voor 2022 / 2023 en 2024.

De staatjes geven 2022 en verder aan. In het vervolg zullen we de tabel aanpassen met een uitsplitsing over de komende 

jaren. 

38 5 Projectenboek Groenlinks Risico vestingwal fase 2 Er wordt hier een risico genoemd van 75%, hetgeen voorstelbaar is. Hoe noodzakelijk is 

fase 2 - die feitelijk een complete herinrichting van dat stuk Muiden inhoudt. In hoeverre 

is herinrichting van het Vestingplein - dat is uitgesteld tot 2024 - verbonden met fase 2 

dat voor Q2 2022 gepland staat. 

De Vestingwallen fase 1 (noord en zuid) zijn inmiddels uitgevoerd. Het tussenliggende gedeelte, Vestingwallen fase 2 is nog 

niet hersteld. De subsidie is vertrekt voor het herstel van de vestingwallen (fase 1 en 2) in samenhang met de herinrichting 

van het plein. Dit behoeft een integraal plan. De uitvoering van het plan kan gefaseerd worden uitgevoerd: de samenhang 

en raakvlakken t.a.v. het Vestingplein brengen we in beeld. 

39 6 Projectenboek Groenlinks Optimaliseren 

Waterlandtak

Wanneer wordt de fietsverbinding aangelegd. Uit de vraagstelling wordt niet duidelijk welk fietspad wordt bedoeld. In het krediet voor de Schootvelden Zuidoost is geen 

financiele reservering opgenomen ter dekking van de extra kosten van een fietspad langs de te verleggen Mariahoeveweg. 

Zie ook antwoord op vraag 34.

40 7 Projectenboek Groenlinks Voortgangsverslag Waarom wordt er voor een tijdelijke bestemming van de PC Hooftschool (verhuur van 3 

jaar) gekozen en wanneer krijgt de Raad de kans kaders voor de bestemming te geven.

Dit jaar maken wij een start met een integrale visie op de ontwikkeling van Muiden Noord-West. Daarmee wordt het 

mogelijk om de ontwikkeling van de PC Hooftschool optimaal aan te sluiten op andere ontwikkelingen in de wijk, zoals de 

verbetering van de woningen van de woningbouwcorporatie. Het is daarom beter om even te wachten met de definitieve 

invulling van locatie van de PC Hooftschool. De raad wordt betrokken bij de opstelling van de visie. Daarnaast heeft de raad 

uiteraard ook het laatste woord in het vaststellen van een nieuwe bestemming voor de PC Hooftschool.

41 1 Jaarstukken Hart voor 

BNM

esco Esco “Dit levert een incidenteel voordeel op.” Kan dit ook een incidenteel nadeel 

opleveren in de komende jaren? Zo ja met welke maximale hoogte?

Nee dit kan geen incidenteel nadeel op gaan leveren. Het risico van de onderhoudskosten ligt nu bij de ESCo partij. Zij 

krijgen een contractueel vast bedrag per jaar. 

42 2 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Ambtelijke capactiteit Ik lees dat er veel vertraagd is door gebrek aan ambtelijke capaciteit. Is die capaciteit 

inmiddels (weer) wel beschikbaar? De loonkosten stijgen immers niet.

De ambtelijke capaciteit is nog niet beschikbaar. Het aantrekken van nieuwe capaciteit is lastig in verband met de krappe 

arbeidsmarkt. Het niet stijgen van de loonkosten komt o.a. door niet kunnen invullen van vacatures en latere ingangdatum 

van de nieuwe cao; zie ook pagina 118 van de Jaarstukken. 

43 3 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Toeslagen affaire "Er is hulp geboden aan de gedupeerden van toeslagenaffaire met financiele steun en 

bemiddeling in trajecten." Is dit al afgerond? Wat is hierin nog onze rol, hebben we alle 

gelden van het Rijk/de Belastingdienst gekregen om aan de gedupeerden over te maken?

De ondersteuning aan de gedupeerde inwoners is nog gaande. Via de belastingdienst worden incidenteel nog steeds 

mensen overgedragen aan de gemeente. De gemeente biedt hulp en ondersteuning op vijf leefgebieden: werk, wonen, 

gezondheid, financiën en gezinssituatie. De gemeente heeft van de belastingdienst middelen ontvangen om de 

ondersteuning aan de gedupeerden te realiseren en noodzakelijke kosten te vergoeden. De gemeente biedt maatwerk in 

het beschikbaar stellen van deze gelden. Afhankelijk van de vraag en de individuele situatie worden inwoners geholpen en 

kunnen kosten worden vergoed, zoals bijvoorbeeld de kosten van een laptop voor een schoolgaand kind of kosten van 

gezondheidszorg die niet via de zorgverzekering worden vergoed. Tevens biedt de gemeente hulp in aanmelding bij de 

Sociale Banken Nederland, de instantie die private schulden overneemt. Publieke schulden worden kwijtgescholden. 

Binnen de USD werkt een gespecialiseerde medewerker om deze specifieke groep inwoners van hulp en advies te voorzien. 

44 4 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Eigen vermogen Gedurende 2021 is het eigen vermogen van de gemeente licht gestegen van € 49 miljoen 

naar € 50 miljoen. Hierbij is het resultaat van deze jaarrekening meegenomen (€ 5,4 mln. 

voordeel). De hiertegenover staande daling houdt met name verband met de incidentele 

inzet van reserves voor projecten zoals de Omgevingswet, Leefbaarheid, Energietransitie. -

--- In een halve zin wordt de onvoorziene uitgave van 4,5 mln even aangegeven, dat is 

10% van het vermogen. Is geen betere specificatie op zijn plaats? Wat zijn hiervan de 

belangrijkste oorzaken?

De toelichting is inderdaad wat summier, maar er is geen sprake van onvoorziene uitgaven. De onttrekkingen voor 

genoemde projecten zijn in lijn met de begroting (€ 450k). Hierbij kunnen ook nog de onttrekking voor de kapitaallasten 

Villa Zeezicht (€ 400 k) en bijdrage inrichtingskosten MFC Keverdijk (€ 150k) worden genoemd. Daarnaast werken ook de 

effecten van de Jaarstukken uit 2020 (€ 1.000k) en de decemberwijziging 2020 (€ 700 k) in de algemene reserve door. Alle 

reservemutaties zijn toegelicht vanaf pagina 210 van de Jaarstukken.

45 5 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Dashboards Bij het 'Verbeteren van het managementinformatiesysteem', kunnen wij als raad inzage 

krijgen in de dashboards die hier worden genoemd?

Er worden dashboards ontwikkeld om de managers van de organisatie snel inzicht te geven in de workload en hier actief op 

te kunnen sturen. De Raad zal geen direct inzage krijgen in de dashboards maar zal via rapportages geinformeerd worden 

over de performance van de dienstverleningsprocessen.

46 6 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Overlast Bij 'Verminderen overlast jongeren' staat dat inwoners geinformeerd zijn hoe zij 

zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan. Welke inwoners (wijken, straten) zijn 

geinformeerd en hoe zag die inforamtie eruit, wat moeten zij doen om jeugdoverlast zelf 

tegen te gaan?

Meldingen van jeugdoverlast worden standaard gedeeld met de desbetreffende wijkagent, boa’s en jongerenwerkers. Deze 

partijen kunnen er dan voor kiezen om de locatie mee te nemen tijdens hun ronde in de buurt. Als blijkt dat er meerdere 

meldingen zijn van jeugdoverlast op één locatie, dan wordt aan deze partijen expliciet gevraagd de locatie mee te nemen in 

hun ronde.

Jongerenwerkers gaan in gesprek met de jongeren maar kunnen ook het gesprek aangaan met bewoners. Afhankelijk van 

de melding en situatie geven zij advies aan de buurtbewoners hoe zij met jeugdoverlast om kunnen gaan. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan tips om jongeren op hun gedrag aan te spreken.

47 7 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Weesfietsen Waarom is het zo ingewikkeld om een opvanglocatie voor de weesfietsen te vinden? Er zijn een aantal eisen die gesteld worden aan de locatie voor weesfietsen, ook i.v.m. voorzieningen voor collega's die de 

fietsen uit moeten geven, mogelijkheid voor betaling e.d.Binnen onze eigen portefeuille is op dit moment geen locatie 

beschikbaar die voldoet aan de eisen. Het vraagt extra inspanning en inzet om een locatie te zoeken en te organiseren. 

Binnen de beschikbare capaciteit is hier vooralsnog geen prioriteit aan gegeven. De komende periode wordt dit opgepakt 

en gaan we kort op een rij zetten wat we moeten doen om tot een goede plek te komen waar we fatsoenlijk en voor langere 

termijn een goed depot kunnen maken.
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48 8 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Leningen Er zijn 3 leningen verstrekt. Hoeveel zijn er aangevraagd, en hoeveel in behandeling 

genomen?

Antwoord volgt nog.

49 9 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Seniorencoach Wie betaalt de seniorencoach De wooncoach is een regionaal project dat is bekostigd vanuit de RAP (regionaal actieprogramma wonen) gelden (subsidie 

van de provincie). Dat is regionaal aangevraagd en toegekend. Corporaties zetten daarnaast eigen capaciteit in om het 

mogelijk te maken. Het kost de gemeente niks. Dit regionale project loopt dit jaar af omdat dan alle bewoners zijn 

aangeschreven en iedereen een kans heeft gehad om in gesprek te gaan met een wooncoach. Na dit regionale project 

nemen corporaties de wooncoach op in de reguliere werkprocessen, waarbij mensen die 65 worden een brief krijgen met 

een uitnodiging.

50 10 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Woningbouw "In het voorjaar willen we komen tot afspraken over aanbesteding van sociale 

woningbouw". Wanneer komt dit?

De woningcorporaties waarmee gemeente Gooise Meren prestatieafspraken heeft, hebben aangegeven dat zij met de 

gemeente in gesprek willen over mogelijkheden van het rechtstreeks uitgeven van gemeentegrond aan woningcorporaties 

voor de bouw van sociale huur zonder een heel traject te hoeven doorlopen van Europese aanbesteding. 

Op 26 november 2021 deed de Hoge Raad een uitspraak in het zogenaamde Didam-arrest waardoor het de overheid niet 

meer is toegestaan om bv een perceel grond exclusief aan een partij te verkopen, tenzij aan een aantal voorwaarden is 

voldaan. De doorwerking van het Didam-arrest is nog niet duidelijk. Gesprekken met corporaties over de 

aanbestedingsmogelijkheden starten na de zomer. Afspraken worden verwacht voor eind 2022.  Daarnaast speelt de 

kwestie van nadere definiëring van sociale huur als onderdeel van de woonvisie 2017-2025 waarin is vastgelegd dat 1/3 deel 

van de nieuw toe te voegen woningen tot 2025 “sociaal” dient te zijn. Een scherpere definiëring van wat de gemeente 

verstaat onder “sociale huur” dient ertoe te leiden dat de gemeente meer sturing heeft op de beschikbare woningvoorraad 

voor mensen met een smalle beurs. Afspraken hierover met een collegevoorstel worden deze zomer verwacht.

51 11 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Groenbeheer Er is 373k minder uitgegeven. We geven niet zoveel geld uit als begroot maar de staat van 

beheer was vorig jaar niet goed. Waarom hebben we niet al het begrote budget 

uitgegeven om het beheer wel op het afgesproken niveau te houden, bijvoorbeeld door 

extra in te huren toen bleek dat de aannemers tekort schoten? Welk bedrag aan boetes is 

uitgeschreven? Verwachten we dit jaar weer zoveel over te houden als vorig jaar gezien 

de nog krappere arbeidsmarkt?

Voor het onderhoud was het een moeilijk jaar. Door de weersomstandigheden zijn onkruid, gras en beplanting het hele jaar 

door hard gegroeid. Hierbij kwam nog dat door corona de personele inzetbaarheid beperkter was. Werkzaamheden die in 

de reguliere contracten op afroep zijn opgenomen, zijn soms helemaal niet uitgevoerd. Dit was voornamelijk aan de orde bij 

vervangingen en incidentele werkzaamheden. Voor extra inhuur voor onderhoud was bij de aannemers géén capaciteit 

beschikbaar. Er is wel altijd gezorgd dat de veiligheid niet in gevaar kwam. 

Aan aannemers die niet volledig aan hun verplichtingen hebben voldaan, is een korting van € 6.000 opgelegd. 

We verwachten dit jaar minder over te houden. De coronapandemie heeft een grote rol gespeeld. Net als vorig jaar speelt 

ook dit jaar personeelsgebrek een rol. We vrezen een vergelijkbare situatie als vorig jaar. 

52 12 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Groenbeheer Wordt er bij nieuwe aanplant ingepland dat er regelmatig extra water wordt gegeven? 

Door wie? Wordt hier ook op gecontroleerd?

Bij nieuwe beplanting wordt water gegeven door de gemeente. Aan nieuw aangeplante bomen wordt water gegeven door 

een aannemer. Dit jaar zijn er in de gemeente op drie representatieve plaatsen sensoren geplaatst bij bomen. Hierdoor kan 

er efficiënter water worden gegeven. De bomen worden dan niet lui en verdrogen ook niet. De gegevens van de sensoren 

worden wekelijks aan de gemeente geleverd.

53 13 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Begraafplaatsen In hoeverre worden de kosten van grafrechten door een begrafenisverzekering gedekt, 

gemiddeld genomen?

Er zijn veel verschillende verzekeringen voor uitvaarten. De gemeente is geen aanbieder van verzekeringen en heeft 

daardoor geen inzicht in de vergoedingen die worden verstrekt. Daarnaast zijn veel keuzes bij een uitvaart mogelijk die de 

prijs beïnvloeden. Bij het opstellen van de legestarieven wordt beoordeeld of de tarieven in relatie staan tot de kosten die 

wij moeten maken.

54 14 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Indicatoren Waarom zijn de aantallen voor de Co2-uitstoot (footprint) van de eigen organisatie over 

'20 en '21 niet bekend?

Vanwege capaciteitsgebrek is het niet gelukt de CO2 footprint van onze  organisatie over de jaren 2020 en 2021 te 

berekenen.

55 15 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Crailo Punt 8: Wijzigen van de plannen van Crailo? Wanneer wordt de raad geïnformeerd? Er is op dit moment geen sprake van het wijzigen van de plannen voor Crailo. Bij punt 8 wordt het risico benoemd dat de 

grondexploitatie van Crailo eventueel verlieslatend zou kunnen worden, bijvoorbeeld door drastisch verslechterde 

marktomstandigheden. Als dat risico zich voor zou doen, dan zou een beheersmaatregel kunnen zijn dat we de plannen 

zouden aanpassen. Daar is dus nu geen sprake van. En als zich dat wel voor zou doen, dan wordt de raad daar bij betrokken.

56 16 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Oplaadlocaties Bij het stuk over de oplaadlocaties staat dat er 50 locaties zijn aangelegd en dat het 

doordat het vooraf onduidelijk is hoeveel locaties er gaan komen dat er daardoor een 

budgetoverschrijding heeft plaatsgevonden, maar de oplaadlocaties worden toch 

aangelegd en betaald door de MRA? 

Het gaat hier om bijkomende kosten zoals aanpassing bestrating (kruismarkering), bebording en beschermingsconstructies 

die Gooise Meren zelf wil en niet door de MRA worden bekostigd.

57 17 Jaarstukken Hart voor 

BNM

In en uitsroom Cijfers in-/door- en uitstroom Op 31 december 2021 waren er 427 medewerkers in 

dienst. Er kwamen in 2021 in totaal 54 medewerkers in dienst en er vertrokken 47 

medewerkers. De redenen voor vertrek waren divers. Het instroomcijfer is daarmee 

12,6% en het uitstroomcijfer 11%. Hoe ontwikkelt het uitstroomcijfer zich de laatste 

jaren? Worden er exitgesprekken gevoerd en is hierin een rode draad te herkennen waar 

we op bij kunnen sturen?

Het uitstroomcijfer was van 2018-2020 redelijk stabiel rond 8%. Relatief gezien hebben in 2021 meer mensen een andere 

werkgever gevonden en zijn meer medewerkers met pensioen gegaan. Dat laatste past ook bij het feit dat de gemiddelde 

leeftijd bij Gooise Meren hoger is dan landelijk gezien. Er worden vanaf 2022 stuctureel exitformulieren verzonden en 

gesprekken gevoerd zodat we kunnen ontdekken of en welke rode lijn in het vertrek te herkennen is. 
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58 18 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Economie 5 . De portefeuillehouders Economie en Innovatie hebben in maart besloten incidenteel 

een regionale bijdrage van € 90.000 toe te kennen aan SPOT 035, een digitale strategie 

voor het MKB die hen verder helpt ontwikkelen.Hoe is dit geld besteed?

Voor de beantwoording van de vraag naar de besteding van de gelden zijn we afhankelijk van de Regio Gooi & Vecht. Deze 

vraag is uitgezet bij de Regio, maar door langdurige ziekte van de betrokken collega bij de Regio kunnen we u op dit 

moment nog niet informeren. 

59 19 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Leningen Er staat in het overzicht een lening aan Hockeyclub Naarden met een hoofdsom van 

220.020, waarbij het schuldrestant in het afgelopen jaar niet is afgenomen. Hoe zit dat, 

wordt deze lening niet afgelost of zijn hier aparte afspraken over?

HCN is een lening aangegaan bij een bank en wij als gemeente en Stichting Waarborgfonds Sport staan daar beide voor 

50% garant voor. Wij komen pas in beeld voor het nog openstaande bedrag als HCN financieel in de problemen komt en de 

lening niet meer kan aflossen. Op de lening, zo blijkt uit de overgelegde stukken, wordt inderdaad pas vanaf 2032 afgelost.

60 20 Jaarstukken Hart voor 

BNM

Fietsparkeerplaatsen “Daarnaast is sprake van een voordeel (€ 59k) doordat in 2021 minder initiatieven voor 

fietsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd..” Waarom was dit?

Het project fietsparkeren Bussum-Zuid is vertraagd, hierdoor is er een incidenteel voordeel ontstaan in 2021. 

61 21 Over te hevelen 

budgetten

Hart voor 

BNM

Leefbaarheid Punt 9: leefbaarheid.  “verzoeken voor zelf groenbeheer” door de buurt zou hier geld 

kosten, maar wordt in andere stukken voorgesteld als een bezuiniging voor de gemeente. 

Bespaart het geld, kost het extra geld of is het kostenneutraal?

Initiatieven tot groenbeheer door de buurt kost in eerste instantie geld. Initiatiefnemers mogen met een plan komen om het 

groen op te waarderen. Ze mogen dan meebeslissen over de beplanting die er komt. Voor het renoveren/opknappen van 

het groen wordt dan een bedrag van maximaal € 5.000 beschikbaar gesteld. Het moet wel breed gedragen worden en de 

initiatiefnemers moeten er wel iets voor terugdoen, zoals helpen bij de aanplant en het onderhouden van het groen. 

In eerste instantie kost een initiatief dus personele inzet en € 5000. Deze kosten worden pas op termijn terugverdiend. Daar 

staat tegenover dat initiatieven een belangrijke maatschappelijke waarde hebben en het groen van een hoger niveau wordt.

62 22 Accountant Hart voor 

BNM

G&V 1.2 aandachtspunten. “Vervoer Gooi- en Vechtstreek behoort niet tot de scope van de 

controleopdracht van de accountant van Regio Gooi- en Vechtstreek. Wij adviseren u de 

verantwoording over deze bestedingen te organiseren” Wat gaat hieraan gedaan 

worden? En hoe komt het dat dit niet is georganiseerd bij het optuigen van deze 

organisatie? Het gaat immers om ruim 100 auto’s en een groot budget.

De accountant van de Regio Gooi- en Vechtstreek heeft de B.V. Vervoer Gooi- en Vechtstreek niet binnen hun 

scope/opdracht, omdat de B.V. een eigen entiteit is. De B.V. heeft wel een eigen accountantscontrole. Deze wordt 

besproken bij de Regio die ook de aandeelhouder is. Mochten hier belangrijke bevindingen uit voortkomen dan worden 

deze gedeeld vanuit de Regio aan de deelnemende gemeenten.

63 23 Hart voor 

BNM

IPM teams Externe evaluatie IPM teams. Wat gaan ze precies evalueren? In het najaar van 2020 is gestart met de IPM-methodiek voor projecten op de afdeling BORG. IPM-methodiek staat voor 

Integraal Project Management en betreft een werkwijze volgens een model van Rijkswaterstaat. Met de evaluatie wordt 

bezien of dit de beste manier is om de opgave voor groot onderhoud en vervanging te managen.

64 24 Hart voor 

BNM

Beschermd wonen Beschermd wonen: het geld blijft bij de centrumgemeente, maar gaan de taken die nu op 

gemeenteniveau worden gedaan dan ook naar de centrumgemeente? Dan zou er toch 

geen nadeel zijn?

De vraag heeft betrekking op een structureel tekort van € 88.000 bij Bescherming & Opvang. Het betreft middelen die 

vanuit de regio ter beschikking kwamen voor inzet bij Maatschappelijke Zorg. Inmiddels is er een andere 

verdelingssystematiek, maar de middelen waren abusievelijk nog wel opgevoerd in de begroting voor 2022. Deze fout 

wordt gecorrigeerd.

65 25 Voortgangsverslag Hart voor 

BNM

Cloudsoftware De 65k zou nog schrifelijk worden toegelicht De kosten voor software en onderhoudscontracten zijn de afgelopen jaren sneller gestegen dan verwacht. Deze stijging 

wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in kwaliteit en continuïteit van ICT-dienstverlening, ingegeven door 

hogere eisen die worden gesteld aan informatieveiligheid en ter ondersteuning van het hybride werken. Het uitbesteden 

van ICT-diensten neemt toe, steeds meer applicaties worden overgezet naar de cloud. Hierdoor stijgen de kosten omdat de 

kosten voor hosting en technisch beheer in cloud-contracten verdisconteerd is.

Zoals toegezegd in de Raadsmededeling van 23 juni 2020, doen wij driejaarlijks mee aan de Benchmark ICT gemeenten, zo 

ook dit jaar. Na de zomer komt de benchmark-rapportage 2022 beschikbaar waarmee we middels een nieuwe 

Raadsmededeling gedetaileerd inzicht verschaffen in de kostenontwikkeling van ICT in Gooise Meren, in vergelijking met 

andere gemeenten.

66 1 Jaarstukken D66 Programma 3. 3.1.2. In deze paragraaf wordt in de inleiding gesproken over ‘de ambitie’. 

Vervolgens wordt aangegeven dat er in opdracht van de provincie begin 2022 een 

rapport gereed zal komen om tot een gemeentelijke vervolgstap te komen. Is dit rapport 

er al en kunnen we ervan uitgaan dat de vervolgstap aan de ambitie voldoet? 

Ja, maar dit rapport is niet openbaar i.v.m. de in het rapport opgenomen (op basis van schetsontwerpen gemaakte) 

ramingen. Ambities kunnen alleen worden waargemaakt wanneer de gemeente hier de noodzakelijke financiering voor 

beschikbaar stelt. In de lopende begroting is hiervoor nog geen budget opgenomen. Hierdoor kan alleen worden 

aangesloten op de al in de planning opgenomen onderhoudsprojecten.

67 2 Jaarstukken D66 Buitenruimte Programma 5. Deze paragraaf zegt 'We streven naar … met meer groen en biodiversiteit 

en minder stenen'. Kan het college kort aangeven hoe het staat met de zgn. groenindex 

en ziet het college dat er een omslag in gang is gezet naar een Gooise Meren met een 

hogere groenindex?

Afgelopen jaar is er voor het eerst het index getal bepaald voor de groenheid van onze gemeente. Dit getal is 0,5. Komende 

zomer wordt het indexgetal over 2022 bepaald. Vanaf begroting 2023 wordt de groenindex vermeld in de begroting. Om 

een goede trend te bepalen is het van belang meerjarig de groenindex te vergelijken.  De hoeveelheid groen in een jaar is 

van vele factoren afhankelijk. Afgelopen  januari hebben wij de raad over de inzet van een groenindex geïnformeerd door 

middel van een raadsmededeling  ( nr. 2371416 RM Groenindex).
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68 3 Jaarstukken D66 Co2 Programma 5. De CO2 footprint van de eigen organisatie is tot 2019 toegenomen. De 

afgelopen jaren zijn er wel beleidsmaatregelen genomen om CO2 uitstoot te verlagen. 

Wanneer verwacht het college de beleidsindicatoren te hebben over 2020 en 2021? 

Wanneer verwacht het college een omslagpunt te zien op weg naar een energie-neutrale 

gemeente? Ziet het college met de huidige middelen mogelijkheden dit te versnellen?

Vanwege capaciteitsgebrek is het niet gelukt de CO2 footprint van onze organisatie over de jaren 2020 en 2021 te 

berekenen. In de Jaarstukken 2022 wordt deze indicator geactualiseerd. Het is aan het volgend college om eventuele keuzes 

te maken die betrekking hebben op de weg naar een energie-neutrale gemeente.

69 4 Jaarstukken D66 Tozo Programma 6. 6.2.1 510 ondernemers hebben recht gehad op TOZO uitkering. 10 

Ondernemers hebben een bedrijfskrediet gehad. Hoe worden de ondernemers met een 

ondersteunend bedrijfskrediet verder geholpen en wordt de ontwikkeling van deze 

ondernemingen gemonitord?

De ondernemers die een krediet hebben via de TOZO-regeling hebben dat verkregen omdat hun bedrijfsactiviteiten werden 

geraakt door de corona-maatregelen. Sinds de maatregelen zijn opgeheven zijn de werkzaamheden/bedrijfsactiviteiten 

hervat. Deze ondernemers zijn in de regel voldoende vaardig om hun bedrijf te runnen en begeleiding is dan niet aan de 

orde. Hun bedrijf is immers niet door eigen toedoen/onjuiste keuzes geraakt, maar door externe factoren. Vanaf 1 juli 

moeten de gemeenten de uitgeleende gelden gaan innen. De kredieten dienen binnen 5 jaar te worden terugbetaald. 

Enkele ondernemers hebben de lening al terugbetaald aan de gemeente en met de anderen worden afspraken gemaakt 

waarbij wij maatwerk bieden en rekening houden met de situatie en de aflossingscapaciteit. Als een ondernemer zich wil 

ontwikkelen naar ander werk –of indien dat nodig is voor personeel-  is het Regionaal Mobiliteitscentrum opgericht (RMT) 

voor hulp en ondersteuning. Indien een ondernemer onvoldoende verder kan dan zijn er mogelijkheden voor (financiële) 

ondersteuning via de reguliere regeling Besluit Bijstandverlening aan zelfstandigen (Bbz).

70 5 Jaarstukken D66 Woonproblemen Programma 7. 7.2.1, Pilot kamers met aandacht. Gezien het geringe resultaat; is het 

verstandig deze pilot voort te zetten? Gezien het lage aantal matches. En de lage 

realisatie ten opzichte van de begroting (zie ook pagina 103). Wat gebeurt er met de niet 

bestede gelden? 

Zie antwoord bij vraag 128. 

71 6 Jaarstukken D66 Programma 7, 7.2. Tijdens technische infomarkt werd aangegeven dat beleidsindicator 

gegevens in de peilnota staan. Deze staat gepland voor mei. Is de peilnota al beschikbaar? 

Zo nee, wanneer komt de peilnota?

De peilnota wordt kort na 21 juni a.s. naar de gemeenteraad gestuurd, via een raadsmededeling. Gegevens over uitkeringen 

en re-integratietrajecten worden aan de raad verstrekt met periodieke factsheets ‘inkomen en participatie’. Recent bent u 

met RM 109179 geïnformeerd over het jaar 2021.

72 7 Jaarstukken D66 Eenzaamheid Programma 7. 7.4.1 Gezien de opmerking tijdens de technische vragenmarkt dat er veel 

vraag is naar de netwerkbijeenkomsten, moet er niet structureel ingezet worden om 

eenzaamheid tegen te gaan i.p.v. slechts twee netwerkbijeenkomsten? 

Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem, mede als gevolg van de corona-epidemie. Gelukkig zijn er veel 

initiatieven in de samenleving die pogen daar iets aan te doen. Dat is niet eenvoudig: eenzaamheid kent meerdere vormen 

en niet iedereen is geholpen met dezelfde interventie. Het is bovendien verborgen problematiek, inwoners trekken zelf niet 

snel aan de bel. Het netwerk bestaat uit maatschappelijke partners in het veld (en niet uit inwoners). Zij willen graag op de 

hoogte zijn van elkaars activiteiten, om uit te wisselen en elkaar te inspireren. De gemeente faciliteert dat door twee maal 

per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren. Die voorzien in een behoefte. Meer bijeenkomsten per jaar leiden niet 

automatisch tot meer activiteiten voor inwoners. Op de netwerkbijeenkomsten ontstaan verbindingen die tussentijds ook 

tot samenwerking leiden. 

73 8 Jaarstukken D66 Cultuur Programma 8. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd. Tijdens 

technische infomarkt kwam naar voren dat er nu drie lijnen door elkaar lopen 

(‘Muiderslot’ is coördinator van de gemeente; er zijn afspraken binnen de regio; scholen 

opereren autonoom). Kan dit niet gestroomlijnder? Kan het college aangeven hoe de 

organisatiestructuur er nu uit ziet en hoe deze verbeterd kan worden?

De samenwerking die wordt bedoeld betreft de cultuur educatie. Deze samenwerking verloopt zoals deze bedoeld is, in een 

heldere structuur met duidelijke rollen voor betrokken partijen. Het betreft een initiatief vanuit de regio (provincie en Plein 

C) waar zowel Blaricum en Laren als GM aan meedoen en samen optrekken. De gezamenlijke coördinator/projectleider is 

verbonden aan Muiderslot en opereert daarvandaan. Ze acteert vraaggericht vanuit de scholen. Het project (CMK III) loopt 4 

jaar. (zie ook vraag 136)

74 9 Jaarstukken D66 Monumenten Programma 8. 8,2,1 Onderhoudssubsidie voor eigenaren van gemeentelijke 

monumenten is geheel benut. Ziet het college mogelijkheden om deze subsidie uit te 

bouwen binnen het bestaande subsidiebudget? 

Nee, binnen de financiële kaders van onze begroting zien wij op dit moment geen mogelijkheid deze subsidie uit te bouwen. 

75 10 Jaarstukken D66 Musea Programma 8. Vraag: de lasten voor musea en monumenten waren 91k lager dan 

geraamd en daarna is de pot met dit bedrag verlaagd. Waarom deze keuze en niet de 

pot intact gelaten voor meer toekenningsruimte bij aanvragen? 

De lagere lasten zijn verwerkt in de begroting 2022. Zoals in eerdere perspectiefnota's afgesproken lichten we jaarlijks de 

begroting door (begrotingsscan), om ruimte te vinden voor (nieuwe) ambities. Het is de bevoegdheid van de raad om hier 

vervolgens nadere invulling aan te geven.

76 11 Jaarstukken D66 Kapitaallasten Programma 9. 9.1.1 Het kapitaallastenplafond is eerder ingevoerd. Blijft dit middel 

automatisch bestaan? Zo ja, is het dan niet nodig om hier beleid op te ontwikkelen? Bijv. 

ten aanzien van het automatisch corrigeren t.a.v. inflatie? 

Het kapitaallastenplafond is ingevoerd om grip te houden op een belangrijke begrotingspost. De noodzaak daartoe is nog 

steeds actueel. Om invulling te kunnen geven aan de ambities wordt inderdaad jaarlijks rekening gehouden met inflatie. 

Daarnaast is in de Perspectiefbrief 2023 voorgesteld om aanvullend te corrigeren voor de extreem gestegen bouwprijzen.

77 12 Jaarstukken D66 Kengetallen Programma 9. Vraag: de kengetallen lijken er beter uit te zien dan tijdens de 

behandeling PPN/begroting in 2021: wat vindt het college; komt dat door ingezet beleid, 

andere rekenmethoden of door meevallers vanuit het Rijk (gemeentefonds)? Of een 

combinatie van dit alles?

De kengetallen zien er in het realisatiejaar beter uit dan geraamd voor dat jaar, met name de schuldquote en de 

solvabiliteitsratio. We zien in de realisatie dat met name de investeringsuitgaven achterblijven bij de raming. Dit heeft een 

gunstig effect op de schuldquote. Ook het balanstotaal stijgt daardoor minder dan geraamd. Hierdoor wordt het eigen 

vermogen (dat nagenoeg gelijk blijft) als aandeel van dat totaal (de solvabiliteitsratio) hoger.
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Schriftelijke vragen over Jaarstukken 2021, VV1-2022 en Perspectiefbrief 2023
78 1 Jaarstukken PLEK 1.3 Leeswijzer (1.3.3 

Beleidsindicatoren 

Welke concrete (zelf ontwikkelde) eigen beleidsindicatoren voor het product 

Duurzaamheid zijn opgenomen in de jaarstukken om sturingsmogelijkheden te geven 

m.b.t. de effectiviteit van het beleid op het gebied van duurzaamheid? Zijn er meer 

beleidsindicatoren voor duurzaamheid in ontwikkeling?   

De volgende drie beleidsindicatoren voor Duurzaamheid zijn door Gooise Meren zelf opgenomen: 

1) % woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak, 

2) % circulaire inkoop (euro's) t.o.v. totale inkoop door eigen organisatie en 

3) CO2 Footprint eigen organisatie. 

Recent is in de organisatie een project opgestart om te verkennen of er aanvullende beleidsindicatoren voor de 

programmabegroting nodig zijn.

79 2 Jaarstukken PLEK Programma 3 In 2021 is gestart met het concreet maken van de Uitvoeringsagenda van de 

Mobiliteitsplan door enkele prioritaire projecten uit te werken naar projectplannen. 

Welke prioritaire projecten zijn dit? 

Het gaat hier om:

- de projecten verkeersveilig maken van schoolzone’s en school route’s

- de pilot Autoluwe Naarden Vesting

- moderniseren parkeren

80 3 Jaarstukken PLEK Programma 3 Gooise Meren doet mee aan het landelijke project ‘Het Nieuwe 30’, waarbij wegen 

worden afgewaardeerd van 50km/uur naar 30km/uur. Welke wegen staan hiervoor op de 

nominatie?

De deelname bestond uit het participeren in een landelijke werkgroep voor aanpassing van ontwerprichtlijnen. In het 

bijzonder wegen die door hun aard moeilijk categoriseerbaar zijn. Een voorbeeld van een een dergelijke weg is de Groot 

Hertoginnelaan in Bussum. De problematiek bij deze wegen is dat er vaak harder op wordt gereden dan waarvoor de weg is 

bedoeld en op is ontworpen. De nieuwe richtlijnen moeten dit in de toekomst gaan voorkomen. Deze nieuwe richtlijnen 

zullen (na vaststelling) worden toegepast bij toekomstig op te stellen wegontwerpen. Voor het aanpassen van bestaande 

wegen is geen apart budget in de begroting opgenomen. Hierdoor zal moeten worden aangesloten op het standaard 

onderhoudsprogramma wegen. 

81 4 Jaarstukken PLEK Programma 3 Wanneer kan de raad de nieuwe parkeerverordening verwachten en hoe wordt de hierin 

genoemde ambitie dat dat op een structureel duurzame manier gerealiseerd wordt 

bereikt?.

De Parkeerverordening wordt na het zomerreces aan de raad voorgelegd. In het document ‘Parkeerbeleid Gooise Meren 

'Visie op gastvrij parkeren' wordt de ambitie uitgesproken dat het parkeerbeleid op een structureel duurzame manier 

gerealiseerd wordt. Deze ambitie heeft betrekking op het parkeerbeleid in brede zin. De Parkeerverordening maakt 

onderdeel uit van het parkeerbeleid, maar is niet uitputtend. De Parkeerverordening heeft betrekking op het parkeren in 

vergunninghoudersgebieden al dan niet in combinatie met betaald parkeren. In ons nieuwe voorstel biedt de 

Parkeerverordening beleidskaders en de Nadere Regels een uitwerking van dit beleid. Dankzij deze ontvlechting wordt de 

Parkeerverordening een robuust document. De Nadere Regels is een dynamisch document dat de focus op de uitvoerende 

zaken legt. Deze aanpassing legt een duurzame basis bij het moderniseren van de parkeerketen.

82 5 Jaarstukken PLEK Programma 3 (3.4) 

Leefbaarheid

Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving (naast schoon ook gezond) met uitvoering 

van Actieplan Leefbaarheid. Welke concrete uitvoering (welke project of projecten) is 

hier aan gegeven m.b.t. de aanpak van plaatselijke luchtvervuiling o.a. houtrook en 

fijnstof en aan verbetering van de luchtkwaliteit in het algemeen?   

De gemeente is aangesloten bij het project Hollandse Luchten. Op dit moment worden de mogelijkheden voor het opzetten 

van burgermetingen middels dit project verkend. Vanwege vertragingen in de levertijden van de materialen van het 

meetapparatuur is het onduidelijk wanneer dit verder uitgewerkt kan worden. Onder het Actieplan Leefbaarheid worden 

ook andere acties uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het opstellen van het EU actieplan geluid. Eventuele acties die voortkomen 

uit dit actieplan zullen bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid binnen de gemeente. Afhankelijk van de 

maatregelen die er genomen worden zullen deze wellicht ook aan bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. 

83 6 Jaarstukken PLEK Programma 3 (3.4) 

Leefbaarheid

Hoeveel geld is in totaal uitgegeven aan uitvoering van de vastgestelde Actieplan 

Leefbaarheid in 2021? Wat is daarmee concreet gedaan? Welke concrete projecten zijn 

hierbij uitgevoerd en wat heeft dat als eindproduct/resultaat per thema rond 

leefbaarheid tot nu toe opgeleverd? (leefbaarheid thema’s geluid, groen, Schiphol, en 

luchtkwaliteit; waaronder fijnstof, stikstof en houtrook) 

Het actieplan leefbaarheid is opgesteld en is door het college vastgesteld. Er is uitvoering geven aan gemeentebrede 

opgaven rond leefbaarheid (geluid, groen, Schiphol, houtrook etc) en er zijn vier wijkagenda's opgesteld, waarin telkens de 

vijf hoofdopgaven van de wijk zijn uitgelicht. Vanuit het specifieke budget leefbaarheid is ondersteuning gegeven aan de 

wijkagenda's, is werk verricht in het kader van de zonnegeluidswal en het actieplan geluid. Voor de uitvoering van actie uit 

het actieplan worden ook budgetten uit groen en mobiliteit ingezet. De middelen uit het actieplan zijn in principe niet 

bedoeld voor structurele activiteiten. Er is in 2021 in totaal zo'n 26.000 euro uitgegeven in het kader van dit plan.

   

84 7 Jaarstukken PLEK Programma 3 Een actie uit het actieplan Leefbaarheid zou zijn het beschikbaar stellen van budget voor 

kleine acties leefbaarheid (100.000 euro was volgens de Actieplan Leefbaarheid hier 

voor gereserveerd voor 2021) Welke concrete acties zijn hiermee uitgevoerd? 

Het betreft vrijwel uitsluitend initiatieven op het gebied van groen. Hier zijn meerdere voorbeelden van, o.a. achter de 

Schout, de Graaf Willem de Oudelaan en het Spokenbos aan de Kolonel van Brienenstraat in Naarden. In de Barbaragaarde, 

Anne Franklaan, Bremstraat in Bussum. De Blauwe Wereld en Singelgracht in Muiden en de Hakkelaarsbrug in Muiderberg. 

Momenteel zijn er 24 overeenkomsten gesloten. (Idem als 149)

85 8 Jaarstukken PLEK Programma 3 Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord Holland. Op welke wijze wordt momenteel 

concreet gewerkt rondom verbetering luchtkwaliteit in regio- en provincieverband? 

Als gemeente zijn wij aangesloten bij het project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland. Op dit moment 

worden de mogelijkheden voor het opzetten van burgermetingen verkend. Daarnaast zijn we aangehaakt bij overleggen 

binnen verschillende samenwerkingsverbanden waarin ook aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp.

86 9 Jaarstukken PLEK Programma 4 Er is gewerkt aan het thematische programma biodiversiteit. Is dit uiteindelijk 

opgenomen in het Actieplan Biodiversiteit of is dit iets anders?

De raad heeft in 2018 de visie Buitenruimte vastgesteld. Als uitwerking van de Visie is het groenstructuurplan Buitenruimte 

in Beeld opgesteld (2020). Het onderdeel biodiversiteit uit het Groenstructuurplan is vervolgens nader uitgewerkt in het 

Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren(2021) voor het beheergebied van de gemeente. Het Programma Biodiversiteit is als 

uitwerking van de Omgevingsvisie opgesteld voor het hele grondgebied van Gooise Meren samen met stakeholders als 

Waternet, Provincie, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, vogelwerkgroep, GNR etc. Ieder heeft daarbij lopende en 

wenselijke projecten voor het verstreken van de biodiversiteit ingebracht.
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87 10 Jaarstukken PLEK Programma 4 Wordt er m.b.t. invoering Omgevingswet/-visie rekening gehouden met de juridische 

plicht bij invoering van de Omgevingswet dat gemeenten die de norm voor 

luchtkwaliteit overschrijden ook een actieplan luchtkwaliteit moeten opstellen voor 

2023? 

Als gemeente ben je niet verplicht om aan de WHO norm te voldoen en daarvoor metingen uit te voeren. Gooise Meren is 

aangesloten bij het project Hollandse Luchten van de Provincie. De werkwijze van Hollandse Luchten past als een 

beleidsinnovatie binnen het kader dat de omgevingswet schetst. 

88 11 Jaarstukken PLEK Programma 4 (4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit) Hoe staat het met de website over duurzaam 

ontwikkelen? Deze zou in 2022 beschikbaar zijn voor initiatiefnemers. Betekent dit dat 

elke initiatiefnemer wordt gewezen op de ambitie om duurzaam te ontwikkelen? En wie 

zijn dan deze initiatiefnemers? Zijn dat enkel projectontwikkelaars of zijn dit ook burgers 

die een bouwvergunning aanvragen?

Bij de beoordeling van initiatieven die niet in het bestemmingsplan vallen wordt de initiatiefnemer gewezen om duurzaam 

te ontwikkelen. Dit kunnen inwoners, projectontwikkelaars e.d. zijn. De afspraken worden vastgelegd in een anterieure 

overeenkomst. Wij werken aan de website om de maatregelen voor duurzaam ontwikkelen goed te kunnen delen met de 

initiatiefnemers.

89 12 Jaarstukken PLEK Programma 4 (4.3) Bij toekenning van een duurzaamheidslening. Wordt er een BKR toets gedaan bij 

aanvragen voor een lening? Krijgen mensen die kampen met de gevolgen van 

energiearmoede (m.a.w. de lagere inkomensgroepen) voorrang bij toekenning van een 

duurzaamheidslening? Welke overige verduurzamingsmaatregelen voeren aanvragers 

uit met hun lening behalve zonnepanelen? Worden verduurzamingsmaatregelen ook 

getoetst op de hoeveelheid reductie van uitstoot van broeikasgassen die ze kunnen 

opleveren per geleend geldbedrag om zodoende de meest efficiënte maatregelen toe te 

laten passen?

Bij elke aanvraag van een duurzaamheidslening wordt een BKR-toets gedaan. In de huidige Verordening 

Duurzaamheidsleningen Gooise Meren uit januari 2018 is energiearmoede geen criterium om indieners voorrang te 

verlenen. De duurzaamheidslening staat open voor iedere bewoner in Gooise Meren die een huis bewoont met een 

permanente woonbestemming. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Ongeveer 60% van de 

aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen. Ongeveer 40 % betreft een lening voor isolerende 

maatregelen zoals het aanbrengen van HR++ glas of spouwmuurisolatie en de installatie van een warmtepomp. Bij de 

toekenning van een duurzaamheidslening speelt de mate van broeikasgasreductie geen rol.

90 13 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.1.1) Maatregelen: Inzetten op zonnepanelen op daken. Watt Nu is in opdracht van de 

gemeente gestart met het project 1.000 daken. Hoeveel geld is er voor het project 

bestemd? 

In 2021 is hier 30.000 euro voor bestemd. Het is de intentie om hier meerjarig mee aan de slag te gaan met Wattnu. Op basis 

van voortgang en tussentijdse evaluatie wordt beoordeeld welke middelen hiervoor nodig zijn.

91 14 Jaarstukken PLEK Programma 5 en overige Wat is het totaalbedrag dat naar Watt Nu is overgemaakt in 2021 voor uitvoering van 

diverse projecten? Wat houdt het convenant tussen de gemeente Gooise Meren en Watt 

Nu precies in? 

• 75.000 euro is op basis van het convenant aan Wattnu overgemaakt. Het convenant houdt onder andere in de inzet van 

energiecoaches, ontwikkeling organisatie, evenementen en het aanjagen van de energietransitie in de brede zin.

• 30.000 euro voor het 1000 dakenplan, zoals ook in vraag 90 geantwoord. 

 

En voor de volledigheid nog twee voor Gooise Meren budgetneutrale geldstromen richting Wattnu:

• 180.000 euro voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) dat gold voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een rijkssubsidie 

die de gemeente heeft 'doorgegeven' aan Wattnu.

• 200.000 euro voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW), ook dit betreft een rijksregeling en rijksgeld 

en heeft nog een doorlooptijd tot medio 2022.

92 15 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.1.2) Warmtenet Muiderberg: ‘Besluitvorming voor realisatie vindt plaats rond de zomer 

2022. Hierbij zou een go/no go beslismoment plaatsvinden.  Als dit project geen 

doorgang vindt, welk alternatief vanuit de Transitievisie Warmte gaat dan uitgewerkt 

worden om als eerstvolgende wijk aardgasvrij te zijn?

Er zijn 15-17 verkenningswijken gedefinieerd. Dit zijn wijken met een collectieve oplossing of met een actief 

bewonersinitiatief. Gedurende de komende jaren, zodra er duidelijk wordt welke middelen er beschikbaar komen gaan we 

met deze verkenningswijken aan de slag. De verkenning moet aantonen of de waarschijnlijke oplossing daadwerkelijk 

voldoet aan de uitgangspunten van de TVW. Het tweede WUP wordt geschreven voor een wijk die opportuun uit de 

verkenning komt. We verwachten dat in de eerste verkenningsfase een duidelijke tweede wijk naar voren komt. Hiervoor is 

het niet nodig dat alle wijken zijn verkend. Zodra zich een mogelijkheid voor doet, zullen we deze benutten. De criteria voor 

prioritering, zoals opgenomen in de TVW, zullen hierbij ook een rol spelen. Voor 2026 is het streven om met een tweede 

WUP te starten.

93 16 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.1.3) Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise 

Meren. Welke concrete voorbeelden zijn er van projecten rondom biodiversiteit, 

circulaire economie en water? Welke initiatieven zijn ondersteund vanuit de middelen uit 

het Initiatieffonds en hoeveel geld is toegekend aan de diverse initiatieven? Met wie 

wordt er co-creatief samengewerkt? Op welke wijze worden deze initiatieven getoetst 

op het behalen van duurzaamheids- en klimaatdoelen? 

Antwoord zie bijlage 1.

94 17 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.1.3) Hoeveel geld is naar de samenwerking met Samen Sneller Duurzaam (SSD) gegaan in 

2021? Hoe wordt de duurzaamheidseffectiviteit van bestede geldbedragen aan SSD 

getoetst door de gemeente? Is er een jaarverslag 2021 van SSD?

In 2021 is € 100.000 in de samenwerking met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam geïnvesteerd. Hiervoor zijn 

Kwartiermakers uit de beweging aan de slag gegaan om initiatieven te ondersteunen en te verbinden met diverse partners, 

waaronder de gemeente. Verder is ingezet op diverse communicatieve uitingen en activiteiten om Samen Sneller 

Duurzaam over het voetlicht te krijgen. Met de Kwartiermakers worden afspraken gemaakt over de samenwerking en de 

specifieke inhoudelijke focus welke nodig is. De Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam bijvoorbeeld focust zich op het 

betrekken van ondernemers en het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving rond circulaire economie en 

stadslandbouw. Een tweede verslag van Samen Sneller Duurzaam over de jaren 2020-2022 is in voorbereiding.
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95 18 Jaarstukken PLEK Programma 5 

Duurzaamheid 

We missen in de stukken een uiteenzetting van een totale kostenplaatje van het 

Programma 5 Duurzaamheid. Wat is het totaalbedrag dat is uitgegeven aan het 

Programmaonderdeel Duurzaamheid en hoe is dat bedrag opgebouwd/uitgesplitst?

Aan het programma Duurzaamheid is in 2021 in totaal  € 1.150.000,-- uitgegeven.  Waarvan € 260.000,-- voor Samen 

Sneller Duurzaam (zie antwoord op vraag 17 voor meer details), inhuur, lidmaatschap kosten diverse organisaties, 

faciliteren werkgroep Fairtrade Gooise Meren en voor aanbod en ontwikkeling Natuur- en Milieueducatie in het onderwijs. 

Daarnaast is er in totaal € 171.000,-- vanuit het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren uitgegeven aan diverse projecten 

en activiteiten rond duurzaamheid (zie antwoord op vraag 93 voor meer details). 

In 2021 zijn grote stappen gezet m.b.t. de energietransitie. Zo is bijvoorbeeld de RES 1.0 vastgesteld. Dit heeft veel inzet 

gevraagd. Naast de kwartiermaker energietransitie is er een projectleider Warmtenet Muiderberg ingehuurd. Bovendien is 

de Transitievisie Warmte opgesteld. Hiervoor zijn een aantal onderzoeken gedaan door externe partijen. Bij elkaar opgeteld 

is voor de energietransitie in Gooise Meren 380.000 euro uitgegeven in 2021, waarvan 50.000 euro is gedekt door een 

bijdrage van de Provincie. Daarnaast is voor een bedrag van € 338.000 budgetneutraal aan subsidies verstrekt. 

96 19 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.1.4) Het Afwegingskader Duurzaamheid voor Gooise Meren is gemaakt. Hoe werkt dit 

Afwegingskader in de praktijk en waar is dit terug te vinden (in beleidsstukken)in de 

praktijk om zodoende inzicht te geven en verheldering te geven van de juiste 

beleidskeuzes met de meest effectieve duurzaamheidsmaatregelen? Kortom hoe 

kunnen we de werking van het Afwegingskader controleren?

Antwoord volgt nog.

97 20 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.1.4) Doelstelling Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld. Bij uitvoering van een 

nulmeting in 2021 om te zien of de gemeente goed op weg is naar 50% circulair inkopen 

in 2025 is gemeten dat de gemeente nu op de score ‘Zilver’ is beëindigd (tussen de 20 en 

49% circulair ingekocht) Dat is nogal een onduidelijke aanduiding, zitten we namelijk nu 

op 21% of bijna 49%?. Is het mogelijk om een exacte percentage te krijgen om zodoende 

veel betere inzicht te krijgen m.b.t. waar de gemeente nu precies staat?  

Antwoord volgt nog.

98 21 Jaarstukken PLEK Programma 5 en overige Maakt de gemeentelijke organisatie gebruik van een Energiemanagementsysteem voor 

besparing op energiegebruik en wordt ook een Milieuzorgsysteem gebruikt door de 

organisatie? We lezen hier niets over in de stukken.

Nee, we gebruiken als gemeente dergelijke systemen niet. Wel is er zicht op verbruik van energie en kan daarop gehandeld 

worden, omdat we dit per asset in beeld hebben.

99 22 Jaarstukken PLEK Programma 5 (5.3.3) Uitvoeren Milieubeheer. Om te streven naar een correcte uitvoering van de basis- en 

plustaken op milieugebied zijn de taken door Gooise Meren ondergebracht bij de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) Wordt er door de gemeente 

(pro-) actief gehandhaafd (via de OFGV) op de energiebesparingsplicht bij de 100 plus 

bedrijven in Gooise Meren die deze energiebesparingsplicht hebben? Worden boetes 

uitgedeeld bij achterblijvers? 

Middels Stimulerend Toezicht, een handhavingsstrategie van de OFVG, wordt er proactief gehandhaafd op de 

energiebesparingsplicht bij de 100 plus bedrijven in Gooise Meren met deze energiebesparingsplicht. Op dit moment 

worden er geen boetes uitgedeeld aan achterblijvers.

100 23 Jaarstukken PLEK Programma 6 (6.2.1) Er waren 85 gedupeerden van de toeslagenaffaire, 60 hadden behoefte aan een nader 

gesprek en slechts 17 hadden werkelijk hulp nodig. Was dit op basis van hun eigen 

beoordeling? Of zijn er ook gedupeerden ‘tussen wal en schip’ gevallen?

Iedereen die zich heeft gemeld als gedupeerde bij de belastingdienst wordt aangemeld bij de gemeente. Wij leggen 

telefonisch contact met alle gedupeerden. Wanneer dat (bij herhaling) niet tot stand komt, sturen wij een brief met een 

toelichting en de uitnodiging om contact met ons op te nemen. Alle gedupeerden ontvangen zo het aanbod voor onze 

hulpverlening. Mensen hebben zelf aangegeven of zij hulp nodig hadden. Aan mensen die hebben aangegeven geen hulp 

nodig te hebben is gecommuniceerd dat zij zich altijd mogen melden indien later hulp toch nodig blijkt. Enkele inwoners 

hebben dat op deze wijze gedaan. Inmiddels is het aantal huishoudens dat hulp nodig heeft van 17 (eind 2021) gestegen 

naar 21 (juni 2022). Zie een verdere beschrijving van onze dienstverlening voor de gedupeerden in het antwoord op vraag 

43.

101 1 Jaarstukken GDP Programma 1 Is Visie Burgerparticipatie ons streven (zoals staat aangegeven), of ons uitgangspunt? 

Voorts wordt gesproken over toenemende participatie met inwoners. Is dit alleen in 

kwantitatieve zin, of ook kwalitatief? Is dit cijfermatig te onderbouwen? (vgl. kosten 

afname, p24)

De visie burgerparticipatie geeft aan hoe we als gemeente op hoofdlijn willen omgaan met participatie. Dat is het kader. In 

de praktijk hebben we nog een aantal stappen in te zetten om daadwerkelijk op die manier te werken. Daarvoor zijn een 

aantal aanvullende kaders nodig. Uw raad wordt voor het eind van het jaar gevraagd om hierop nader richting te geven. We 

zetten het structureel beschikbare budget van 48K op samenkracht en burgerparticipatie gericht in op participatietrajecten. 

In 2021 zijn de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitgevallen, maar dat betekent niet dat er minder is geparticipeerd dan 

nodig. er was minder aanleiding om het budget in te zetten op participatie.  

De bedragen in 2020 wijken af vanwege extra beschikbaar gestelde middelen i.r.t. corona.

102 2 Jaarstukken GDP Programma 1 Is de leidraad participatie afgestemd met de KBG Burgerparticipatie? De leidraad is een ambtelijk document m.b.t. onze manier van werken in participatie trajecten. We werkende komende 

maanden aan een toevoeging op de kaders voor participatie. Informatie over de leidraad nemen we mee in de bespreking 

daarvan.

103 3 Jaarstukken GDP Programma 1 Wordt de nota strategische partijen bij een nieuw coalitieakkoord en andere 

ontwikkelingen (zoals de jeugdzorg) opnieuw door de raad vastgesteld?

Vigerende beleidsnota's worden niet aangepast bij een nieuw coalitieakkoord en blijven geldig tot nader order.
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104 4 Jaarstukken GDP Programma 1 Kunnen wij inzicht krijgen in de afhandelingstermijnen van de front office (p22) Ja dit kan. In 2021 zijn dashboards ontwikkeld met betrekking tot de afhandeling van door inwoners gestelde vragen en het 

afdoen van terugbelnotities door de verschillende vakafdelingen. Managers kunnen hiermee beter sturen op het afdoen van 

hun workload. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. In 2021 zijn 81% van de 7296 terugbelverzoeken binnen 48 uur 

afgedaan. In 2022 ligt dit percentage tot heden op 90%. Wat betreft de vragen aan de gemeente zijn in 2021, 2558 vragen 

gesteld. Hiervan is 79% van deze vragen binnen 5 werkdagen beantwoord. In 2022 ligt dit percentage tot heden op 86%. 

105 5 Jaarstukken GDP Programma 2 “Wij hebben geinvesteerd in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de 

veiligheid in hun buurt. We hebben ons met name gericht op georganiseerde groepen.” 

Hoe dan en zijn alle BPV’s, buurtplatforms, wijkraden, etc. benaderd?

Wij hebben contact met de georganiseerde groepen als het gaat om problematiek in de wijk met betrekking tot zaken die 

de veiligheid van de bewoner raakt. De bewoners worden gewaarschuwd en geïnformeerd over trends die voorkomen in de 

wijk op het gebied van vermogenscriminaliteit. Per casus wordt er wijkgericht gekeken naar georganiseerde groepen die 

geinformeerd dienen te worden. Bij een landelijk trend wordt breed gecommuniceerd. Bijvoorbeeld bij aanvang van de 

donkere dagen, net voor kerst, oud & nieuw en schoolvakanties. Dit zal via de contactpersonen van de Bpv, BPF, SR, DR of 

via de wijkadviseurs gebeuren.

106 6 Jaarstukken GDP Programma 2 Welke aandacht is er voor ‘hotspots’ waar overlast van de jeugd werd/wordt ervaren en 

denkt de gemeente hierbij alles in beeld te hebben? Kunnen wij hiervan een lijst 

ontvangen?

De jeugdoverlast wordt wekelijks door zowel de politie als gemeente gemonitord. Het beeld dat wij nu hebben is dat er 

geen echte hotspots zijn. De meldingen waar overlast jeugd wordt ervaren komen uit alle delen van de gemeente, vanaf 01 

januari 2022 zijn er vanaf 68 verschillende plaatsen in Gooise Meren meldingen gedaan met betrekking tot overlast jeugd. 

Als er een plaats is waar meerdere meldingen van overlast jeugd voorkomen dat worden de jeugdagent, de Boa's, de 

jongerenwerkers en de jeugdconsulent verzocht deze plaatsen in de ambulante ronde mee te nemen.

107 7 Jaarstukken GDP Programma 3 Verkeersveiligheid rond schoolzones is in 2021 niet opgepakt i.v.m. personele 

wisselingen. Aangegeven wordt dat dit in 2022 alsnog wordt opgepakt. Dit heeft wat 

ons betreft prioriteit, wanneer denkt het college hier tot concrete acties over te kunnen 

gaan en in welke vorm?

Het college heeft het voornemen om in 2022 een besluit te nemen op basis van een inventaristatie van de huidige 

vormgeving van schoolzones met daarbij een handelingskader voor de verschillende verkeerveiligheidsproblemen en 

omstandigheden rond scholen.

108 8 Jaarstukken GDP Programma 3 Steeds meer bussen worden elektrisch. Fossiel aangedreven bussen zijn minder duur dan 

elektrisch aangedreven bussen. In hoeverre heeft dit consequenties (gehad) voor het 

aantal uren dat bussen bereden werden/worden (frequentie), omdat budgets gelijk 

blijven?

Daar heeft de gemeente geen informatie over.

109 9 Jaarstukken GDP Programma 3 De gemeente is in 2021 aan de slag gegaan met het verbeteren van het fietsnetwerk. Is 

de snelfietsroute bij Muiden hierin ook opgenomen en kan dit met het oog op de 

veiligheid buiten de vesting om geleid worden? Op welke termijn wordt dit opgepakt?

zie antwoord vraag 34

110 10 Jaarstukken GDP Programma 3 ProRail heeft de dichtligtijden van de versmalde overwegen gemeten. De ervaring is dat 

er minder lang gewacht hoeft te worden. Hoeveel is minder lang/kunnen wij deze 

rapportage ontvangen?

De gemeente voert zelf geen metingen uit, maar beschikt wel over een rapportage van ProRail, zie bijlage 2.

111 11 Jaarstukken GDP Programma 3 Wat bedoelt de gemeente met “fiscaal parkeren” op pagina 39 en om welk gebied gaat 

dat?

Het parkeren wordt gereguleerd op basis van twee wettelijke kaders: administratief-rechtelijk en fiscaal parkeren. Voor 

beide geldt een andere wettelijke grondslag. Parkeren uitsluitend voor vergunninghouders is een voorbeeld van 

administratief-rechtelijk parkeerbeleid. Betaald parkeren (ook in combinatie met parkeervergunningen) betreft in het 

algemeen fiscaal parkeren. Bij fiscale maatregelen wordt parkeerbelasting geheven. Het parkeergeld wordt dan een 

gemeentelijke belasting. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen. In het algemeen wordt het administratief-rechtelijk 

parkeren in gebieden met weinig parkeerplaatsen toegepast. Naarmate het gebied met gereguleerd parkeren groter is, 

wordt fiscaal parkeren toegepast.

112 12 Jaarstukken GDP Programma 3 Inzake leefbaarheid/burgermetingen luchtkwaliteit? Wanneer verwacht de gemeente 

dat deze metingen daadwerkelijk worden opgepakt?

Op dit moment worden de mogelijkheden voor het opzetten van burgermetingen middels het project Hollandse Luchten 

van de provincie Noord-Holland verkend. Vanwege vertragingen in de levertijden van de materialen van het 

meetapparatuur is het onduidelijk wanneer dit verder uitgewerkt kan worden.

113 13 Jaarstukken GDP Programma 3 Wij lezen op p41 dat regulier planmatig onderhoud van wegen systematisch wordt 

beheerd. Wanneer staat groot onderhoud aan de trottoirs in het Rembrandtpark 

gepland? Dit is nu een grote lappendeken, ook i.v.m. recente aanleg van allerlei 

ondergrondse voorzieningen, waar stenen i.p.v. asfalt terug komen.

Het betreft met name: Rembrandtlaan vanaf Paulus Potterlaan tot Vermeerlaan, Paulus Potterlaan vanaf Rembrandtlaan 

tot Jan Steenlaan, Jan Steenlaan vanaf Paulus Potterlaan tot Vermeerlaan, Vermeerlaan vanaf Jan Steenlaan tot 

Rembrandtlaan, Gerard Doulaan vanaf Jan Steenlaan tot Rembrandtlaan. Inmiddels is de werkvoorbereiding gestart en 

medio september 2022 wordt meer duidelijk omtrent de planning van de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering 

van de onderhoudswerkzaamheden aan de trottoirs wordt gecombineerd uitgevoerd met de werkzaamheden van 

nutsbedrijven. Het betreft de aanleg van glasvezel en de vervanging van gasleidingen. Vanwege de 

boomwortelproblematiek moet mogelijk een andere verharding aangebracht worden zoals een halfverharding. De wijk zal 

worden betrokken bij de keuze van de verharding.
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114 14 Jaarstukken GDP Programma 3 Op pagina 40 wordt gesproken over het leefbaarheidsprogramma. Overweegt het 

college in dit kader de herinvoering van een kapvergunningsplicht. Idem voor het meer 

dan 50% verharden van de tuin.

In de voormalige gemeenten werd gewerkt met een kapvergunningstelsel en werd 95% van de kapaanvragen verleend. Het 

verwerken van alle aanvragen kostte veel ambtelijke capaciteit. Daarom is in 2012 in Naarden en Bussum gekozen voor een 

lijst Waardevolle bomen. Afgelopen jaren is het belang van bomen en groen in het algemeen toegenomen. Het aantal 

waardevolle gebieden op de lijst Waardevolle bomen is mede daardoor bij de actualisatie in 2020 uitgebreid. Een 

heroverweging van het werken met de lijst Waardevolle bomen ligt, gezien de toegenomen opinie over het belang van 

bomen, voor de hand. 

Kaders voor of regelgeving over het verharden van tuinen kan alleen, indien gewenst, in bestemmingsplannen geregeld 

worden. Wij zetten nu in op stimuleren van het vergroenen van tuinen.

115 15 Jaarstukken GDP Programma 4 Er zijn evaluaties uitgewerkt van diverse omgevingstafels. Kunnen wij deze ontvangen? De verschillende evaluaties voor de Omgevingstafels worden onderdeel van het proces om tot een participatieverordening 

en een handreiking participatie voor initiatiefnemers te komen. De participatieverordening en de handreiking worden ter 

vaststelling voorgelegd aan de raad, naar verwachting Q4 2022 of Q1 2023. 

116 16 Jaarstukken GDP Programma 4 Bij vroegtijdige burgerparticipatie: initiatiefnemers van kleine projecten moeten de 

participatie zelf vormgeven. Het is in 2021 meermaals voorgekomen dat dit niet goed 

gebeurde. Hoe heeft het college erop aangestuurd om dit beter te laten verlopen en hoe 

wil het college dat richting de toekomst doen?

Voor het besluit door de raad omtrent de aan te wijzen categorieën voor verplichte participatie bij bouwinitiatieven stellen 

we een participatieverordening en een handreiking participatie voor initiatiefnemers op. Hierin wordt het kader voor de 

verplichte participatie opgenomen. De participatieverordening en de handreiking worden ter vaststelling voorgelegd aan de 

raad, naar verwachting Q4 2022 of Q1 2023.

117 17 Jaarstukken GDP Programma 4 Er staat dat er in 2020 een voorstel komt waarbij complexe en minder complexe 

projecten worden gedefinieerd. Moet dit niet 2022 zijn?

De definiëring van projecten met impact op de woon- en leefomgeving is onderdeel van het proces om tot een 

participatieverordening en een handreiking participatie voor initiatiefnemers te komen. De participatieverordening en de 

handreiking worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad, naar verwachting Q4 2022 of Q1 2023.

118 18 Jaarstukken GDP Programma 4 Bij BOR gronden: in hoeverre wordt de voortgang van dit project beinvloed door de nog 

niet opnieuw vastgestelde geurcontour van Givaudan (en de tegenwerking daarbij door 

de provincie), net zoals bij het van der Roest terrein. Welke belemmering kan stikstof 

problematiek opwerpen? Graag onderbouwing.

Antwoord volgt nog.

119 19 Jaarstukken GDP Programma 4 Bij project Keverdijk: hoe is nu de samenwerking tussen de diverse partijen in het MFC 

en welke inzet toont de gemeente hierbij om problemen op te lossen?

Antwoord volgt nog.

120 20 Jaarstukken GDP Programma 4 Bij marketingorganisatie: zijn er al meetbare resultaten n.a.v. de inzet van de diverse 

marketing tools?

We verwachten op korte termijn het jaarverslag 2021 van de Gooise Meren Marketing te ontvangen. Op basis van deze 

verslaglegging kunnen we u meer vertellen over de bereikte resultaten.

121 21 Jaarstukken GDP Programma 4 Waarom is er door coronamaatregelen vertraging opgetreden bij het ontwikkelen van de 

vastgoedregistratie en -managementsysteem?

De beschikbare tijd en capaciteit is ingezet voor het uitvoeren van de coronamaatregelen binnen ons eigen vastgoed, 

beleidsmatig, financieel en praktisch, waardoor het ontwikkelen van het vastgoedregistratie en management systeem is 

vertraagd.   

122 22 Jaarstukken GDP Programma 5 “Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden.” Hoe verhoudt dit 

zich tot de woningbouwambities, waar juist groen wordt opgeofferd?

In het groenstructuurplan Buitenruimte in Beeld (2020) zijn voor nieuwe woningbouwlocaties richtlijnen opgesteld voor 

groen. Dit zijn o.a.:

- behoud van opgaand groen en waardevolle bomen die van betekenis zijn voor de biodiversiteit

- Minimaal 15% groen in de buurt met variatie aan inheemse soorten 

- Natuur-inclusief bouwen/ontwikkelen waarbij het uitgangspunt is dat een gebied na realisatie van het project meer 

biodiversiteit bevat dan bij aanvang aangetroffen. De tool ‘Duurzaam Ontwikkelen” die wordt opgesteld zal  handvatten 

geven aan initiatiefnemers en de ambtelijke organisatie om hieraan invulling te kunnen geven. Groen en de 

woningbouwambities hoeven elkaar niet te bijten als we gaan toestaan dat hoger bouwen mogelijk wordt.

123 23 Jaarstukken GDP Programma 5 Bij zelfbeheer openbare ruimte: is groenbeheer niet in de basis een gemeente taak, waar 

inwoners belasting voor betalen? Hoe worden hierover afspraken gemaakt en vindt er 

controle plaats op de uitvoering? Staat hier een vergoeding tegenover?

Het groenonderhoud is een gemeentelijke taak. Indien bewoners aangeven dat ze zelf willen onderhouden kan dat op twee 

manieren. 

1. De bewoners doen het onderhoud zonder vergoeding, maar brengen het op een hoger niveau. Er wordt alleen op 

toegezien dat het onderhoud niet onder het niveau komt dat de gemeente hanteert. In dat geval gaat de gemeente het 

weer zelf onderhouden. Hiervoor wordt in principe een overeenkomst opgesteld. De gemeente verricht dan meestal wel 

hand- en spandiensten of zorgt voor een extraatje, zoals bijvoorbeeld bollen. 

2. Bewoners komen zelf met een initiatief. Op verzoek van initiatiefnemers wordt nieuwe beplanting aangebracht. In dat 

geval wordt er een overeenkomst afgesloten waarin wordt afgesproken dat de initiatiefnemers het onderhoud overnemen. 

Dit wordt door de gemeente gemonitord.

124 24 Jaarstukken GDP Programma 5 Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie scheidingsstation Bussum. Binnen welke 

afstand van de bebouwde kom moet deze liggen?

Voor een nieuwe locatie van een scheidingsstation is er geen specifieke afstand tot de bebouwde kom verplicht. 
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125 25 Jaarstukken GDP Programma 5 Geldt er een herplantplicht voor de gemeente voor omgewaaide bomen? Bij alle bomen, zowel gemeentelijke bomen als particuliere bomen, die bij storm omwaaien is geen sprake van een 

vergunningsaanvraag. Als gevolg daarvan wordt geen herplantplicht opgelegd. Bij omgewaaide gemeentelijke bomen 

herplanten wij in principe altijd. Per situatie wordt beoordeeld of een herplant mogelijk en wenselijk is.

126 26 Jaarstukken GDP Programma 5 Is er ook sprake van zorgvuldig beheer van de begraafplaats in Muiderberg? Heeft het 

college overwogen om de beheerderswoning weer te laten bewonen door een 

beheerder, die voldoende toezicht kan houden?

Alle begraafplaatsen worden beheerd volgens het door de raad vastgestelde beheerplan. Op dit moment wordt intern 

onderzocht welke bestemming van de woning wenselijk is. Totdat dit onderzoek is afgerond, zal er geen besluit over de 

woning worden genomen. 

127 27 Jaarstukken GDP Programma 5 Waarom wijkt begroting en resultaat bij lasten Natuur & Milieu zo sterk af? (p78) De lasten zijn € 434k lager dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard doordat er in 2021 € 292k minder uitgaven zijn 

geweest voor gevelisolatie (hiervoor ontvangen we subsidie van het Rijk). Daarnaast waren de doorbelaste 

personeeelslasten € 124k lager dan geraamd.

128 28 Jaarstukken GDP Programma 7 Wat hebben we geleerd van de pilots rondom oplossing woonproblemen om effectiever 

onze doelen te bereiken?

De pilot Kamers met Aandacht is nog niet geëvalueerd. Bij de Pilot In Between Places is het knelpunt het tekort aan 

geschikte tijdelijke locaties.

129 29 Jaarstukken GDP Programma 7 Inzake kindcentrum Muiderberg, moet dit niet Muiden/Krijgsman zijn? En als in 

onderwijsruimte rekening is gehouden met een piek in 2030, hoe komt het dan dat er nu 

al sprake is van wachtlijsten?

De titel zou inderdaad Kindcentrum Muiderkring moeten zijn. Wij hebben vanaf de start gevraagd naar de monitoring van 

de aanmeldingen en recent signalen ontvangen dat de aanmeldingen veel harder gaan dan verwacht. Er is op dit moment 

geen sprake van een wachtlijst. Ouders wordt gevraagd te wachten met het aanmelden van kinderen tot de kinderen 2 jaar 

zijn. De meest recente prognoses uit 2021 lieten zien dat de verwachte piek opgevangen zou kunnen worden. Er is 

waarschijnlijk onder de nieuwe bewoners een veel groter aandeel jonge gezinnen dan waar de prognoses rekening mee 

hielden, waardoor de werkelijke aantallen kinderen hoger zijn. Wij zijn in gesprek met het schoolbestuur over deze 

ontwikkelingen en werken aan een oplossing.  

130 30 Jaarstukken GDP Programma 7 Wanneer kunnen wij integraal plan lokalen bewegingsonderwijs verwachten en op welke 

manier wordt de problematiek van de Jozefschool hierin meegenomen?

Wij hopen eind 2022 te kunnen starten met het integraal huisvestingsplan voor gymzalen, afhankelijk van de beschikbare 

capaciteit i.r.t. de andere opgaven die wij dit jaar willen realiseren (waaronder de inzet voor vluchtelingenonderwijs). Voor 

de Jozefschool is afgesproken dat er binnen de huidige school een speellokaal gerealiseerd kan worden zodat de jongste 

kinderen daar hun gymles kunnen krijgen. De oudere kinderen maken nu nog gebruik van de gymzaal bij de PC Hooftschool. 

Wanneer de Brediussporthal gereed is, zullen de oudere kinderen gebruik gaan maken van deze moderne sportfaciliteit.

131 31 Jaarstukken GDP Programma 7 Op pagina 95 lezen wij over extra bewegingsactiviteiten tijdens corona. Hoe kon dit 

conform de corona voorschriften plaatsvinden?

Dit kon door met kleinere groepen te werken en vooral veel buiten te bewegen. 

132 32 Jaarstukken GDP Programma 7 “Als gevolg van de corona maatregelen zijn de campagnes omtrent alcohol en jeugd stil 

gelegd” (p98) Waarom is hiervoor gekozen? Dacht de gemeente dat er toen onder 

jongeren geen alcohol werd gebruikt? En is er niet nagedacht over alternatieve manieren 

om de jeugd hierover te benaderen, bijv. via online kanalen?

Zie antwoord op vraag 13.

133 33 Jaarstukken GDP Programma 7 Op pagina 99 wordt geschreven dat zorg dichtbij moet blijven. Per maart 2023 wordt de 

dienstverlening in Ter Gooi Blaricum gestopt. Zet het college zich er ook voor in om een 

kleinschalig zorgcentrum met SEH en huisartsenpost in of nabij de eigen gemeente te 

behouden? Wat is hiervan de status?

Zie antwoord op vraag 7 en 8.

134 34 Jaarstukken GDP Programma 7 Zijn de problemen bij het Vogelasiel opgelost? Na de sluiting door het NVWA in 2019 is de werkwijze van het Vogelhospitaal aangepast waarna de opvang weer is 

geopend. Echter, is deze nieuwe werkwijze duurder dan de vorige werkwijze en in combinatie met de nodige maatregelen 

voor corona, en de toename van het aantal slachtoffers van de vogelgriep, zorgt dit voor een stijging van kosten. Door 

middel van onder meer extra bijdragen vanuit gemeenten, voor corona en de vogelgriep, en erfenissen is afgelopen jaar 

positief afgesloten maar zonder deze extra inkomsten was dit niet gebeurd. Een uitdaging voor het Vogelhospitaal is dus 

het genereren van meer structurele inkomsten. Er is een brief gestuurd naar het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit maar zolang de wetgeving niet versoepeld wordt blijft het voor het Vogelhospitaal lastig, omdat ze heel 

beperkt zijn in wat ze mogen doen en vaak een dierenarts moeten vragen wat ook weer leidt tot hogere kosten. Als 

gemeente, en penvoerder van het Vogelhospitaal voor de regio, proberen we het Vogelhospitaal breed te ondersteunen en 

in gesprek te gaan over oplossingen, maar daarin blijven we beperkt door wet en regelgeving. Daarnaast is de vogelgriep 

een steeds groter wordend probleem. Samen met het Vogelhospitaal kijken we naar de mogelijkheden voor een 

quarantaineruimte van slachtoffers van de vogelgriep. Dit is echter een lastig vraagstuk omdat het vogelhospitaal tegen de 

schootsvelden aan ligt.   

135 35 Jaarstukken GDP Programma 8 De kunstcollectie is getaxeerd en bevindt zich in een nieuw depot. Wat is de totale 

taxatiewaarde en waarom wordt deze kunst niet meer tentoongesteld voor onze 

inwoners?

De kunst in het depot in het gemeentehuis is getaxeerd op ca 428k. In het gemeentehuis hangt - waar mogelijk - onze eigen 

kunst. Er wordt een kerncollectie samengesteld en deze wordt vervolgens geregistreerd. Overwogen wordt of deze ook 

beschikbaar kan komen voor uitleen. 
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136 36 Jaarstukken GDP Programma 8 Bij cultuureducatie: Is deze projectleider voor de gehele gemeente aangesteld, wat is zijn 

opdracht en wat is er in 2021 gerealiseerd?

Ja, de betreffende persoon richt zich op de hele gemeente. De opdracht is voor vier jaar en houdt in dat scholen (met namen 

het PO) geholpen worden: 

• bij het opstellen van visie en beleidsontwikkeling 

• deskundigheidsbevordering van leerkrachten en vakleerkrachten 

• bij het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en vaardigheden in co-creatie met het (lokale) culturele veld passend bij de 

visie en werkwijze van de betreffende school. 

Daarnaast vinden er verschillende bijeenkomsten plaats om kennis en ervaring met elkaar te delen. 

Vanwege de lockdown zijn gesprekken met scholen digitaal gevoerd in 2021. En vanwege een vacature eind van het jaar 

worden praktische stappen in 2022 gezet, met de start van een nieuw aangestelde projectleider.

137 37 Jaarstukken GDP Programma 8 Nu er een positief boekresultaat is en de lasten voor monumenten structureel een kleine 

ton lager uitvallen, is er dan nu wel ruimte om de historische vlaglocaties arbo 

verantwoord te maken en weer in gebruik te nemen? 

De lagere lasten zijn verwerkt in de begroting 2022. Zoals in eerdere perspectiefnota's afgesproken lichten we jaarlijks de 

begroting door (begrotingsscan), om ruimte te vinden voor (nieuwe) ambities. Het is de bevoegdheid van de raad om hier 

vervolgens nadere invulling aan te geven.

138 38 Jaarstukken GDP Programma 8 Aangegeven wordt dat de inzet van buurtsportcoaches een aanvulling is op het reguliere 

sport aanbod van bestaande verenigingen. Dus niet gericht op mensen die al ergens 

anders sporten. Is dit cijfermatig te onderbouwen? 

Op dit moment is dit nog niet cijfermatig te onderbouwen. Onderzocht wordt of Team Gooise Meren Beweegt in de 

toekomst kan gaan werken met het buurtsportcoachkompas (https://buurtsportcoach-kompas.nl/). Dit zal ons mogelijk 

meer cijfermatig inzicht geven in relatie tot uw vraag.

139 39 Jaarstukken GDP Programma 8 “Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd”, kan worden aangegeven hoeveel 

mensen er door buurtsportcoaches zijn doorgestuurd naar de reguliere 

sportverenigingen?

Met bewegen in de openbare ruimte wordt bedoeld dat mensen kunnen sporten bij bijvoorbeeld het calisthenicspark naast 

het gemeentehuis of het basketbalveld in de groene long. Buurtsportcoaches stimuleren dat inwoners daar gebruik van 

maken en enthousiasmeren deelnemers altijd om lid te worden van een vereniging. Hoeveel mensen zijn doorgestuurd is op 

dit moment niet te zeggen, dit wordt niet actief geregistreerd.

140 40 Jaarstukken GDP Programma 8 Wat heeft de harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensport tot nu toe in financiële 

zin opgeleverd en wat zijn hiervan de verwachtingen naar de toekomst toe?

De buitensportharmonisatie is budgetneutraal uitgevoerd. Hierdoor levert de harmonisatie in financiele zin nu en in de 

toekomst niets op.

141 41 Jaarstukken GDP Programma 8 In de rapportage van de accountant m.b.t. de jaarrekening 2021 treffen wij op pagina 38 

tabel B “Bevindingen SiSa-bijlage (2)” aan. Hierin staat onder H8 een onzekerheid over 

lokale sportakkoorden ter hoogte van 774.694 Euro. In de toelichting staat dat er geen 

zekerheid is over de BTW-positie sportbedrijf Zandzee en dat de belastingdienst daarover 

nog een standpunt moet innemen. Kunnen wij een nadere toelichting krijgen bij deze 

onzekerheid? Heeft dit mogelijk (ook) betrekking op de buurtsportcoaches? Wordt met 

sportbedrijf Zandzee bedoeld Sportfondsen Gooise Meren BV?

 - In het concept ‘Accountantsverslag’  van 15-4-2022 staat nog een onjuist bedrag als onzekerheid. De onzekerheid hier 

betreft geen € 774.694, maar € 82.000. Dit is ook aangepast in het definitieve accountantsverslag. 

Reden van de onzekerheid is dat nog onduidelijk is of wij de btw terug kunnen krijgen via de Spuk Sport in verband met 

vergoeding aan Sportfondsen Gooise Meren. Of zij btw-plichtig zijn is een landelijk onderwerp waar de rechter nog een 

uitspraak over moet doen.

 - Dit heeft geen betrekking op de buurtsportcoaches.

 - Ja, met sportbedrijf Zandzee wordt bedoeld Sportfondsen Gooise Meren BV.

142 42 Jaarstukken GDP Paragrafen “De meeropbrengsten bij de ozb eigenaar woningen zijn te verklaren door de hogere 

stijgingen en ontwikkelingen in de woningmarkt” (p125) Is het niet het uitgangspunt dat 

de waardestijging gecorrigeerd wordt, zodanig dat dit per saldo neutraal is (behoudens 

de indexatie)? Dus meevallers worden teruggegeven aan de belastingbetaler. Hebben we 

niet teveel geheven en moet er tarief correctie worden toegepast?  

Er is in 2021 geen sprake van een meeropbrengst OZB-woningen, dit is een ommissie in de tekst van de paragraaf lokale 

heffingen. 

In augustus 2020 zijn op basis van de marktontwikkeling de WOZ-waardemutaties voor de begroting 2021 bepaald, terwijl 

de cijfers pas in januari 2021 definitief zijn. Tussen de cijfers die we gebruiken voor de begroting en de OZB-tarieven en de 

werkelijke cijfers m.b.t. de waarde-ontwikkeling kunnen verschillen zitten. Wel proberen we steeds dichter bij de werkelijke 

WOZ-waarden te calculeren, zodat die verschillen niet meer ontstaan of verwaarloosbaar worden. Het toepassen van 

tariefcorrectie is niet noodzakelijk en gebruikelijk (bij te lage tarieven doen we dat immers ook niet). 

143 43 VV2 GDP Programma 6 Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een (tijdelijke) nieuwe invulling 

van de achterlaatlocatie van de PC Hooftschool. Waarom is/wordt de raad hierin niet 

gekend, vanuit de kaderstellende rol?

Zie ook vraag 40. Het tijdelijk gebruik van gemeentelijke panden, door leegstandsbeheer of anderszins, valt onder de 

uitvoeringsbevoegdheden van het college.

144 44 VV2 GDP Projectenboek “De kans op een vastgoedcrisis is 10%”, waarop is dit gebaseerd en is dat nog up to date? 

Wat is ons ‘verlies’, indien de opbrengsten inzake project Crailo (toch) 20%  lager liggen?

Een vastgoedcrisis is nooit uit te sluiten, maar gezien de enorme krapte op de woningmarkt verwachten wij dat de kans op 

een forse prijsdaling heel klein is. Het effect van een eventuele prijsdaling op de grondexploitatie hangt ook af van de 

ontwikkeling van de kosten. Als de bouwkosten net zo hard dalen als de woningprijzen, valt het effect op de 

grondexploitatie mee.

145 1 VVD Financiele onderbouwing Omdat in de begroting was gerekend met een stijging van 3,1% over het gehele jaar leidt 

dit in 2021 tot een voordeel. Ook het lastig ingevuld krijgen van vacatures leidt tot een 

financieel voordeel. In de jaarstukken (pag 264) wordt externe inhuur op 12,7% van 

totale loonsom + totale kosten inhuur externen gestled. Het jaar ervoor op 12% hetgeen 

duidt op een meer structureel capaciteitsprobleem. Aan welk capaciteitsgebrek is de 

organisatie onderhevig en welke taken en /of programma's  staan hierdoor onder druk, 

kunnen deels of niet uitgevoerd worden als gevolg van het lastig ingevuld krijgen van 

vacatures?

De gehele organisatie ervaart de gevolgen van capaciteitsproblemen. Het niet of beperkt kunnen beschikken over voldoende 

gekwalificeerd personeel is niet alleen een lokaal, maar ook regionaal en landelijk een enorme uitdaging en merkbaar in alle 

sectoren. Daardoor ervaart de organisatie ook de gevolgen van capaciteitsproblemen van externe partijen (waaronder 

bijvoorbeeld aannemers).  Taken op het gebied van dienstverlening, ruimtelijke ordening/milieu, bouwkunde/civiele techniek 

en automatisering/ICT staan onder druk. Ook dit past in de landelijke trend. 

146 2 4.3.2 VVD Zorgvisie Wanneer wordt de zorgvisie verwacht? De woonzorgvisie is in concept opgesteld en zal na afronding in het derde kwartaal in de raad worden geagendeerd.
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147 3 4.4.1 VVD panden en gronden Is het Portefeuilleplan Vastgoed 2022 hetzelfde as de vastgoedstrategie? Wanneer 

wordt dit aan de raad voorgelegd?

De vastgoedstrategie is uitgewerkt in het Portefeuilleplan Vastgoed 2022. De raad is hierover in maart geïnformeerd via een 

thema uur. De uitwerking van het portefeuilleplan inclusief bijbehorend raadsvoorstel is door inzet voor het werven van 

opvang- en school locaties voor Oekraïense vluchtelingen doorgeschoven. Wij verwachten dit voorstel na het zomerreces 

ter besluitvorming in roulatie te brengen. 

148 4 5.6.3 VVD waterplanten maaien Wat is de actuele aanpak van Fonteinkruid? Wij zijn aangesloten bij de samenwerkingsorganisaties Gastvrije Randmeren (voor o.a. het Gooimeer) en de Samenwerking 

Maaien Waterplanten IJmeer - Markermeer. Deze organisaties stellen jaarlijks maaiplannen op en laten waar nodig 

fonteinkruid maaien. Het maaibeheer is gericht op het aantrekkelijk maken van de meren voor recreatief vaarverkeer.

149 5 5.3.1 VVD uitdagen…. Zijn er concrete voorbeelden van beheer van de buitenruimte door inwoners? Het betreft vrijwel uitsluitend initiatieven op het gebied van groen. Hier zijn meerdere voorbeelden van, o.a. achter de 

Schout, de Graaf Willem de Oudelaan en het Spokenbos aan de Kolonel van Brienenstraat in Naarden. In de Barbaragaarde, 

Anne Franklaan, Bremstraat in Bussum. De Blauwe Wereld en Singelgracht in Muiden en de Hakkelaarsbrug in Muiderberg. 

Momenteel zijn er 24 overeenkomsten gesloten. (Idem als 84)

150 6 VV1 VVD Samenvatting Het voortgangs verslag geeft een goed financieel beeld en dat van specifieke projecten 

met een financieel effect. Hoe wordt vastgesteld dat er uitgezonderd financiele 

bestedingen daadwerkelijk voortgang wordt geboekt op onderliggende programma's? 

Indien aanwezig, wat zijn geidentificeerde (majeure knelpunten) die voortgang hinderen 

en/of aandachstgebieden?

De Voortgangsverslagen worden conform de financiële verordening opgesteld als afwijkingenrapportage. Dit betekent dat 

indien er geen inhoudelijke afwijkingen worden gemeld dat dan de uitvoering volgens planning verloopt.

Bij invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college zal voor de inhoudelijke voortgang nadrukkelijker 

aandacht zijn.

151 7 VVD Opschalingskorting In de perpectiefbrief wordt de impact van autonome ontwikkelingen - veelal loon- en 

prijsstijgingen -  grotendeels doorgerekend tot 2023 en wordt er voor de jaren hierna 

geen rekening gehouden met een meerjarige ontwikkeling.  In het bijbehorend  

raadsvoorstel wordt melding gemaakt van een mogelijk neerwaartse bijstelling als 

gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds en besluiten van het kabinet Rutte 

IV. De geschatte hiervan lijkt niet te zijn meegenomen in de gepresenteerde mogelijk 

beschikbare financiele ruimte. Heeft de gemeente reeds gekeken naar mogelijke 

scenario's voor wat betreft de impact hiervan? Zo ja welke scenario's houdt men 

rekening mee en welke gevolhgen hebben deze voor de beschikbare financiele ruimte?

Wij gaan bij de opstelling van perspectiefnota/-brief en begroting uit van de meest recente beschikbare informatie, i.c. de 

circulaires van het Gemeentefonds. De opschalingskorting maakt daar onderdeel van uit en is één van de oorzaken van de 

dip (het ravijn) in 2026.

Wij geven bij het financiele beeld aan welke onzekerheden er zijn zodat de raad een afweging kan maken of alle financiële 

ruimte moet worden ingezet voor ambities.

Bij de begroting zullen we, zo nodig, scenario's voorleggen.
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