
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Begroting Tomingroep 2019 

Datum 16 mei 2018 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Timmerman (VVD) 
Van Harmelen (D66) 
L. Schimmel (PvdA) 
Vonk (GL) 
N. Schimmel (HvBNM) 
Van der Schaaf (50PLUS) 
Elderman (GDP) 
Kamphuis (CU) 

Meesprekers - 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten - Kok 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Scholtz 
Oskam (directeur Tomingroep) 

Voorzitter De Lange 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken kort toe. De wethouder en directeur Tomengroep geven een korte 
toelichting op het voorstel en de organisatie van de Tomingroep. 
De volgende onderwerpen worden besproken. 
Definitieve bijdrage ministerie en financiële risico’s. Komende 
tegenvallers en verwerking in de begroting. Zijn er voldoende banen. 
Inbesteding van werk door gemeenten. Grote beschikbaar van werk in 
huidige markt. Minder uitstroom bij Tomin dan wettelijk verwacht, maar 
effect in 2019 beperkter. Wanneer zicht op succes van ingezette 
koerswijziging. Kwantificering genoemde risico’s in de begroting. 
Gesubsidieerde uren op basis van de Participatiewet. Kunnen risico’s 
van eventueel tegenvallende economische ontwikkeling worden 
opgevangen. Loondispensatie versus loonkostensubsidie en gevolgen 
voor de Tomingroep. Prestatiemonitor voor voortgang nieuw bedrijfsplan. 
Consequenties uitreden Weesp uit de regio (over 4 jaar). Benodigde 
nieuwe investeringen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Soorten 
personeelskosten (verschillende regelingen) en inzage daarin. 
Talentontwikkeling en scholing door de Tomingroep. Benutting winst 
voor werkgelegenheid (startups). Overwinst gaat middels dividend naar 
het schap en resulteert vervolgens in lagere bijdragen van gemeenten 
(reserve sociaal domein). Investeringen in duurzaamheid. Aantal 
mensen (p-wetters) genoemd in Strategienota voor Gooise Meren en in 
totaal. Taakstelling beschutwerken. Verschillen Almere en Gooise Meren 
bij bedrijfsonderdeel Tractio (bijdrage daaraan vanuit Gooise Meren). 
Werkgelegenheid voor ouderen in de Tomingroep. Lijst van vacatures en 
het beschikbare potentieel. Verwachting aantal p-wetters in banen (geen 
vaste aantallen). Taken die Gooise Meren inbrengt. Opleidings-
problematiek statushouders. 

Toezeggingen college Beantwoording vraag mw. L. Schimmel over bedrijfsonderdeel tractio. 
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Alle aanwezige fracties bevelen besluitvormend aan. 
 

 


