
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren 
 

Onderwerp Plenaire behandeling van de  
Jaarstukken 2016, het Voortgangsverslag 2017-1 en de 
Perspectiefnota 2018 

Datum 31 mei 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

VVD: Potjer-Scholten, Bellaart. 
D66: De Haan, Kooij. 
CDA: Zweers, De Hollander 
PvdA: Winnubst 
GL: Portengen, Vos,  
HvBNM: Van der Ham, Riksen 
50PLUS: Bergh. 
Gewoon GooiseMeren: Sweijen 
Fractie Kruijt: Kruijt  
Fractie Vlaanderen: Vlaanderen 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde, Van Meerten-Kok, Franx, Boland. 

Ambtelijke 
ondersteuning  

DT-MT-Controller 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie De Vries 

Besproken items 20.00 Presentatie 
Wethouder Franx en mw. Nascimento geven een korte presentatie over 
de Jaarstukken 2016, het Voortgangsverslag 2017-1 en Perspectiefnota 
2018. Voor de meningsvormende raad zal de definitieve hoogte van de 
Algemene uitkering bekend zijn. 
 
20.20u Gesprek Jaarstukken 2016 
Bestuurskrachtonderzoek en positie Gooise Meren. Totaal bedrag over 
te boeken budgetten en bestemming daarvan (verwijzing naar de bijlage 
2 op de site). Niet uitgegeven incidentele budgetten en risico op extra 
uitgaven in dit jaar. Mogelijke capaciteitsproblemen door harmonisatie. 
Beschikbare capaciteit voor inhaalslag nog op te stellen beleidsstukken. 
Uitgaven voor herindicatie en maatschappelijke gevolgen daarvan. 
Onderbenutting bedragen WMO. Mogelijkheid van oormerking WMO 
gelden. Meting klanttevredenheid via het burgerpanel en wijze van 
meten democratisch functioneren van de gemeente. 
Diverse verkeerde boekingen en de oorzaak daarvan. Uitvoering WMO-
taak conform de daarvoor geldende normen. Representativiteit van het 
burgerpanel. Aankoop/verwerving van de Brediusgronden. Regio Gooi 
en Vechtstreek/Veiligheidsregio en beheersbaarheid financiële bijdrage. 
Kritische houding van Gooise Meren over de bijdragen aan verbonden 
partijen. 
   
20.50u Gesprek Voortgangsverslag 2017-I 
Realisatie grondwal Nieuwe Vaart en tegenvallende (ontwikkel)kosten. 
Aansluiting van woonboten op riolering, de tegenvallende kosten 
daarvan en mogelijkheid van subsidiering. Overschrijding bij project 
Thijssepark/Keverdijk in  procenten en kosten van schade herstel in 
relatie tot garantie. Kosten bagger Singelgracht. Aankoop Crailo en 
hoogte onderzoekskosten, mede in relatie tot principe besluit van de 
raad. Verhoging kosten voor ict-licenties. Dienstauto’s en groene 
ambities. Diverse onjuiste boekingen en mogelijkheden tot voorkoming. 



 

Goois Natuurreservaat en voorzetting bijdrage Amsterdam. Geoormerkt 
bedragen voor aanleg Hockeyveld Muiderberg en tijdstip van realisatie.  
 
Gesprek Perspectiefnota 2018 
21.15 Ronde 1:  
Dienstverlening en veiligheid Programma’s 1 en 2 
Veiligheidsregio en zekerheid over definitieve hoogte van de bijdrage. 
Verplaatsen portocabins i.v.m. renovatie van kazerne en tijdsbeslag. 
Mogelijkheid van meting van klanttevredenheid anders dan door 
burgerpanel (noodzaak van nul-meting). Verdeling van de 
brandweerkazernes over de regio. Sluiten van servicepunten en 
duidelijkheid over de kosten. Kosten digitalisering en doorwerking in 
perspectief nota/open-einde-situatie. ICT samenwerking met Hilversum. 
 
21.35u Ronde 2:  
Openbare ruimte, wonen, economie en duurzaamheid Programma’s 3, 4 
en 5 
Afschaffing van precario en effect op onderhoud van de openbare 
ruimte. Digitalisering en voortzetting van de betreffende pilot voor de 
Omgevingswet. Rapportage omvang en effectiviteit revolvingfund en 
initiatievenfonds. Kosten invoering Omgevingswet in het bijzonder de 
risico’s van digitalisering. Verhogen begrotingsbedrag voor realiseren 
economische visie. Pilot gratis parkeren en bij welk effect wordt welk 
besluit genomen. Hoogte budget voor het integraal verkeersplan en de 
VRI’s. Uitvoeringskredieten herinrichten Kerkplan en Keverdijk (2020) en 
realisatie daarvan. Voorsorteren met Weesp op invoering omgevingswet. 
Ambitie voor energieneutraal worden van bestaande bouw. 
 
22.00 u Ronde 3:  
Inkomen, zorg, onderwijs, jeugd en ontspanning Programma’s 6, 7 en 8 
Nota subsidiering sport en cultuur en kostenontwikkeling. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in relatie tot voortbestaan 
Tomingroep en financiële gevolgen daarvan. Versa en vraaggericht 
welzijnswerk. Aanpassing subsidiesystematiek en gevolgen daarvan 
voor de hoogte van het subsidiebudget. Resultaten buurtsportcoaches. 
Schatting van de kosten van onderwijshuisvesting. Inzicht in bezuiniging 
op subsidies. 
Beschikbare middelen voor verbouwing Emmaschool en realisatie IKC 
Muiden. Sociale eenzaamheid en huiselijk geweld als onderdeel van het 
preventiebeleid. Verbondenheid in verscheidenheid en beschikbare 
middelen. Efficiency voordelen door samenvoeging 
zwembadorganisaties. Voortgang bij Stichting Goois Erfgoed.  
Noodzaak van nieuw beleid voor de drie decentralisaties in de 
Perspectiefnota. Juistheid. 
 
22.30u Ronde 4: Algemeen beleid en Financiën Inleiding, samenvattend 
financieel beeld, programma 9, financieel technische uitgangspunten en 
Meerjareninvesteringsplan. 
Afronden coalitieprogramma en het halen van de doelstellingen daarvan. 
ICT-kosten digitalisering en informatiebeveiliging. Inkomsten bij aankoop 
van Brediusgronden. Kosten invoering nieuwe privacywetgeving. 
Effectiviteit (aantal werkzame mensen) Tomingroep. Besparing op 
personeel en digitalisering/hardware. Afbouwen precario en financiële 
gevolgen. Kosten onderhoud kapitaalgoederen en bijbehorende marge 
en dekking voor het onderhoud. 

Toezeggingen college Schriftelijke  beantwoording van de vraag over: 



 

- Controle op de PGB gelden. 
- Niet opnemen ontwikkelkosten voor grondwal Nieuwe Vaart. 
- Kosten van schade herstel en mogelijkheid van garantie bij project  
  Thijssepark/Keverdijk. 
- Juistheid subsidiebedragen en gerealiseerde bezuinigingen wordt nog 
  uitgezocht. 
- Kosten renovatie brug Oud Blaricumerweg. 
- Efficiency voordelen door samenvoeging/samenwerking 
  zwembadorganisaties. 

Verdere procedure Voor technische vragen ingediend voor 6 juni, wordt er naar gestreefd 

deze voor 16 juni te beantwoorden. 
Het raadsdebat (meningsvormende raad) met algemene 
beschouwingen staat geagendeerd voor 21 juni as. aanvang 15.00 
uur.  
Besluitvorming zal plaatsvinden op 12 juli (is tevens reguliere 

raadsvergadering). 
 


