
 

 
 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek II 
 

Onderwerp Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme; en: 
Algemene subsidieverordeningen gemeente Gooise Meren 

Datum 31 januari 2018 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Bellaart 
(D66): Kooij 
(CDA): Tilburg 
(PvdA): Winnubst 
(GL): Boudewijnse 
(HvBNM): De Rooij 
(50PLUS): Haije 
(Gewoon GooiseMeren): Philipse  
(GDP): Kwekkeboom 

Meesprekers Ernst Schmidt (Artes) 
Marian Buvelôt (Bibliotheek) 

Aanwezig namens college Van Meerten,  
Sanderse 

Ambtelijke ondersteuning  Frank de Groot, 
Jan Tilburgs (Stade advies)  

Voorzitter Potjer 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken kort 
toe.  
Dhr. De Groot geeft een korte presentatie. 
Dhr. Schmidt vraagt naar de indexering als de subsidie is vastgesteld. 
Mevr. Buvelôt maakt complimenten over het stuk en herkent zich erin. 
Ze vraagt naar wat er gemeld staat over bezuinigingen, en betekend dat iets 
voor Versa en de bibliotheek? 
Wethouder van Meerten gaat in op de vragen. 
CDA vraagt naar de prioritering van kernwaarden, en waarom hier de 
duurzaamheid niet onder valt. En op blz. 18 wordt gewerkt met het 
bouwblokkenmodel, daarop graag een toelichting. 
De wethouder gaat op de vragen in. 
Dhr. De Groot gaat er nader op in. 
PvdA vraagt waarom de sport niet genoemd wordt bij de algemene 
subsidieverordening. De aanbiedingsbrief bevat ook punten over 
bezuinigingen, die horen hier eigenlijk niet thuis. 
Wethouder Sanderse gaat op de vragen in. 
Wethouder Van Meerten gaat er nader op in. 
VVD vraagt hoe het staat met de voorspelbaarheid voor partijen waar dit voor 
gaat. En naar de vergelijking van vroeger en toekomst. 
Dhr. De Groot gaat op de vragen in. Wethouder Van Meerten geeft een 
voorbeeld over broedplaatsen. 
Dhr. Tilburgs gaat er nader op in. 
D66 vraagt nav blz 2 over de bibliotheek, of het gemeentelijk beleid hier niet 
veranderd wordt. 
Wethouder Van Meerten geeft antwoord. 
CDA vraagt naar de sector cultuur en sociaal domein. 



 

Wethouder van Meerten geeft antwoord. 
GL vraagt naar de sturing op samenwerking? 
Wethouder Sanderse gaat hier op in. 
PvdA vraagt over de bezuinigingen in de begeleidende brief. Hij vindt de 
koppeling niet gewenst. 
GL vraagt nader over de samenwerking. 
Dhr. De Groot gaat er nader op in. Wethouder van Meerten licht het toe. 
Wethouder Sanderse merkt op dat dit de uitkomst is van een 
participatietraject. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

VVD: besluitvormend 
D66: menignsvormend 
CDA: meningsvormend 
PvdA: meningsvormend 
GL: besluitvormend 
HvBNM: besluitvormend 
50PLUS: meningsvormend 
Gewoon GooiseMeren: besluitvormend 
GDP: meningsvormend 

 


