
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Plenaire beeldvormende bespreking  
Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 1 

Datum  
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Duyts, Bellaart, Marshall (VVD) 
Bruins, Van Harmelen (D66) 
Mastenbroek, Bartelet (CDA) 
Bekkema, Wiss (PvdA) 
Vonk, Portenge, Vos (GL) 
Le Noble, De Rooy, Van der Ham (HvBNM) 
Van der Schaaf (50PLUS) 
Elderman, Kwekkeboom, Kruijt  (GDP) 
Kamphuis (CU) 

Meesprekers - 

Aanwezig namens 
college 

Ter Heegde 
Luijten 
Hendriks 
Munneke – Smeets 
Boudewijnse 
Franx 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Paasen 
Pannekoek  

Voorzitter Potjer - Scholten 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
De volgende onderwerpen worden besproken. 
 
Jaarstukken 2017 
Ontbreken perspectief nota en uitvoeringsprogramma. Wijkwethouders. 
Klantgerichte dienstverlening. Financieel toezichtsregime provincie. 
Kwijtschelding belastingen en trend (toename). Jeugd GGZ en verschil 
met werkelijke situatie. Verklaring over- en onderschrijdingen (benodigde 
correcties). Hernieuwbare energie. Toename demografische druk. 
Vermelden van drugsgebruik. Verschillen bij jeugd zorg (bereiken van de 
mensen). Ontbreken prestatieindicatoren (wordt nazending) . 
Rapportages adviesraad werk- en inkomen. Verschillen in paragraaf 
financiering. Toevoeging aan algemene reserve voor sociale 
woningbouw. 
Nieuwe gaswet. 
 
Hangjongeren en extra BOA’s voor specifieke recreatievoorzieningen. 
Gesloten kiosk stand Naarden. Burgerparticipatie en initiatieven van 
derden. Uitvoering GMiB (toelichten niet gehaalde bezuinigingen). Leges 
bouwen en hondenbelasting. Verzuim in onderwijs en 
jeugdwerkloosheid. Actualiteit cijfers voortijdig schoolverlaten. Schade 
buitengebied (risicoparagraaf). Weerstandvermogen en solvabiliteit. 
Fietsparkeervoorzieningen bij stations. Zachte plancapaciteit voor 
sociale woningbouw. Toelichting op lagere uitgaven duurzaamheid. 
GMiB niet gerealiseerde bezuinigingen (vergroten taakstelling). Uittreden 
Amsterdam en provincie Noord Holland uit GNR. Robuustheid financiële 
positie. 



 

 
Voortgangsverslag 1  
Melden gevolgen mei-circulaire. Verhoging bijdrage RSA. Verhogen 
kredieten voor bouw scholen. Precario ondergrondse kabels. Extra 
personeel (omvang fte’s). Fusie/samenwerken veiligheidsregio’s. 
Aanschaf veegwagen. Uitsplitsing kostenstijging Emmaschool. 
Uitvoering / financiële verwerking GMiB. Kosten AVG/privacy-officer. 
Tekort budget buiig. IKC-Muiden (waarborgen ambitie). 
Sociaal plan en bovenformatieven. Uitvoering sport en beweegvisie. 
Extra personeel voor inwonersinitiatieven. Redactionele opmerking over 
vermelden “voordeel/nadeel”.  

Toezeggingen college Op diverse vragen zal het college (aanvullend) schriftelijk reageren. 
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Meningsvormende raad 27 juni as. 20.00 uur. 

 


