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Besproken items De voorzitter geeft een korte inleiding over het verloop van de avond. 
 
Voortgangsverslag 2017-2 
Er zijn drie vragen over het Voortgangsverslag 2017-2. De fractie van GGM 
heeft vragen over het bedrag dat genoemd staat over Bloemendalerpolder en 
het CDA heeft twee vragen, enerzijds over jeugd en anderzijds over De Lunet. 
 
Wethouder Boland geeft aan antwoord op de vraag en stelt dat het bedrag 
door de provincie gecommuniceerd is en dat de gemeente zich er niet bij 
neerlegt en dat het college met een zienswijze komt. Wethouder Struik geeft 
aan dat de afrekening op het gebied van jeugd later komt en dat de 
bekostigingssystematiek constant wordt verbeterd. Wethouder Sanderse 
geeft aan dat De Lunet deze raadsperiode open zou blijven met minimale 
investeringen en dat er bij latere besluitvorming over de zwembaden een keus 
wordt gemaakt en bij deze besluitvorming ook een meerjarig onderhoudsplan 
aan de orde komt, indien besloten wordt tot het openhouden van De Lunet. 
 
Programmabegroting 2018-2021 
De wethouder geeft een toelichting op de Programmabegroting 2018-2022. 
 
Er zijn is een meespreker: Janike Haakmeester, Haakmeester Advocaten 
namens Oud Valkeveen. Zij deelt haar mening over de vermakelijkheden 
retributie met de aanwezigen. 
 
Programma 1 en 2 
GroenLinks heeft een vraag over het burgerpanel met betrekking tot de 
spreiding van de leeftijden en ondervertegenwoordiging in de leeftijd 18-35. 
Wethouder Franx geeft aan dat dit klopt en dat er gekeken wordt om op een 
andere manier jeugd benaderen, bijvoorbeeld via sociale media, maar 
bijvoorbeeld ook door een onderwerp aan te snijden dat deze 
leeftijdscategorie aanspreekt. 
 
De VVD heeft een vraag over Wijkgericht werken. Wethouder Sanderse geeft 
aan dat het goed is om te weten hoe het in de wijk er voor staat. Het college 
kan op deze manier beter beslissen welke middelen op welke plek moeten 
worden ingezet, zodat de gemeentelijke doelen het beste behaald worden. 
 
Gewoon GooiseMeren (GGM) heeft een vraag over de verschillen in 



 

buurtplatforms, buurtpreventieverenigingen, dorpsraad en stadsraad en de 
mate waarin zij actief zijn. Wethouder Sanders geeft aan dat er verschillen zijn 
in hoe actief ze zijn en in ook in hoe ze georganiseerd zijn. Wethouder 
Sanderse geeft aan dat ze blij is dat er zoveel buurtplatforms actief zijn en 
wijst op de ‘Vrienden van het Bredius’ die zich kort geleden verenigd hebben 
en nog gaan kijken in welke structuur ze dat moeten doen. Er wordt altijd 
aangegeven wat de mogelijkheden zijn door de gemeente. Ook geeft zij aan 
dat de buurtpreventieteams altijd gekoppeld worden aan de buurtplatforms. 
De gemeente heeft geen dwingende rol en legt niet op hoe buurtplatforms 
zich moeten organiseren. GGM  vraagt zich af waarom de mate van 
betrokkenheid verschil en of de wethouder dit kan evalueren. Wethouder 
Sanderse geeft aan dat je betrokkenheid niet kunt afdwingen. GGM geeft aan 
dat een evaluatie goed zou zijn omdat je er dan achter kunt komen of het aan 
de structuur ligt of wellicht een andere oorzaak heeft, zodat de betrokkenheid 
kan worden vergroot. 
 
De VVD vraagt of er een raadsvoorstel komt over de toekomst van het 
Gemeentearchief. Wethouder Van Meerten antwoordt dat het college met een 
voorstel naar de raad komt als het onderzoek is afgerond. 
 
GroenLinks heeft een vraag over incidenten die gerelateerd kunnen worden 
aan het klimaat. Burgemeester Ter Heegde antwoordt dat de Dijkgraaf altijd 
aanwezig is bij de overleggen met de Veiligheidsregio. De eerste 
verantwoordelijkheid van het waterschap is dat hun beleid in lijn moet zijn met 
het landelijk beleid en dat is het geval. Er wordt ook geoefend met betrekking 
tot klimaatincidenten. Wethouder Boland vult aan dat ook in de preventieve 
sfeer gekeken wordt naar projecten van onder andere de Deltacommissie over 
bijvoorbeeld het waterpeil van het IJsselmeer. Ook wordt gekeken naar de 
grootste problemen bij hitte en grote regenbuien. 
 
GGM en 50PLUS vragen aandacht voor woninginbraken die in de gemeente 
Gooise Meren ver boven het landelijk gemiddelde liggen. Burgemeester Ter 
Heegde antwoordt dat er vaker sprake is geweest van inbraakgolven en dat de 
politie hier goed op in speelt. Onlangs is de Week van de Veiligheid geweest 
waar ook veel aandacht is geweest voor preventieve maatregelen om 
woningen beter te beveiligen tegen inbraak. 
 
Het CDA vraagt aandacht voor wietkwekerijen. Burgemeester Ter Heegde 
geeft aan dat hij ervaart dat er weinig wietkwekerijen zijn in deze gemeente 
ten opzichte van de vorige gemeente waar hij actief was als burgemeester. 
Wel geeft hij aan dat het gevaarlijke situaties oplevert als er wel 
wietkwekerijen worden aangetroffen. Hij roept inwoners op om meldingen te 
doen bij de politie op het moment dat er onraad geroken wordt. 
 
Programma 3, 4 en 5 
Het CDA heeft een vraag over vrijwilligers die de buurtbus in Muiden mogelijk 
moeten maken. Wethouder Sanderse antwoordt dat er gekeken wordt hoe de 
bus gereden kan worden. De wethouder snapt de opmerking van het CDA en 
de stadsraad Muiden niet helemaal, want zonder vrijwilligers rijdt de bus niet, 
dus er zijn wel eerst vrijwilligers nodig. Het CDA geeft aan dat de stadsraad 
Muiden aangeeft dat er pas vrijwilligers worden geworven op het moment dat 
de bus rijdt en vraagt zich af of het college en de stadsraad wel op 1 lijn zitten. 
Wethouder Sanderse geeft aan dat dit het geval is, maar de bus niet eerst kan 



 

rijden zonder vrijwilligers. 
 
GroenLinks mist duurzaamheid als prioriteit op sommige plekke, bijvoorbeeld 
de realisatie van een fietsstraat. Wethouder Sanderse geeft aan dat 
duurzaamheid een belangrijk punt is en breed benaderd wordt. In het GVVP is 
aandacht voor de opmerking die GroenLinks maakt. 
 
GroenLinks vraagt welke maatregelen het college gaat nemen tegen de 
geluidsbelasting. Wethouder Boland geeft aan dat er in het vervolg op het 
Thema-uur een notitie wordt gemaakt wat de gemeente al doet en wil doen 
aan geluidsoverlast. 
 
GroenLinks vraagt of de budgetten voor de voorbereiding implementatie 
Omgevingswet wel reëel is en of de afbouw niet te snel plaatsvindt. 
Wethouder Boland antwoordt dat er een benchmark is gedaan en het college 
een zuinig voorstel heeft gedaan. Het gaat daarnaast om de implementatie en 
daarvoor is extra budget noodzakelijk. Na de implementatie zijn de kosten 
opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering. De VVD vraagt of de wethouder al 
zicht heeft op mogelijke besparingen die gehaald worden met de invoering 
van de Omgevingswet. Wethouder Boland geeft aan dat hier nog geen enkel 
zicht op is. 
 
GroenLinks en D66 vragen of de verkoop van snippergroen niet ten koste gaat 
van biodiversiteit. Wethouder Sanderse vraagt zich af of er meteen regels 
gesteld moeten worden om de verkoop van snippergroen te reguleren. Het 
wordt wel een onderdeel in de Visie Openbare Ruimte. Daar krijgen 
biodiversiteit en duurzaamheid ook aandacht. 
 
D66 heeft een vraag over de bijdrage aan de Regionale Samenwerkingsagenda 
(RSA). Burgemeester Ter Heegde geeft aan dat dit onderwerp eerder aan de 
orde is geweest bij de jaarstukken van de Regio G&V. De tekst in de begroting 
beschrijft de opstelling van Gooise Meren. Aankomende donderdag wordt in 
het Algemeen Bestuur bepaald wat de bijdragen zullen zijn van de gemeenten. 
 
50PLUS vraagt zich af waarom in het onderdeel parkeren 300.000 euro wordt 
overgehouden. Wethouder van Meerten geeft aan dat er inderdaad een plus 
zit in de parkeerbegroting en dat dit bij de harmonisatie ook geconstateerd is. 
De raad had bij het voorstel dat reeds is goedgekeurd ook kunnen kiezen om 
hier niet mee akkoord te gaan en de dekking elders te vinden. 
 
50PLUS vraagt zich af in hoeverre bij afvalinzameling service, 
klanttevredenheid en kosten gewaarborgd worden. Wethouder Struik geeft 
aan dat inwoners de voorkeur geven aan een kliko boven een zak voor plastic 
afvalinzameling. Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel en daarom 
wordt gekozen voor een kliko boven een zak. 
 
De VVD is benieuwd naar de stand van zaken over de grondruil A1/A6. 
Wethouder Boland geeft aan dat de huidige status in de begroting staat en dat 
er nog een aantal zaken moeten worden afgerond. 
 
HvBNM is benieuwd hoe de doorstroom van woningen wordt bevorderd? 
Wethouder Sanderse geeft aan dat er meerdere actiepunten zijn opgenomen 
in de Lokale Woonvisie. Dat is de uitwerking van de manier waarop 



 

doorstroming wordt bevorderd. 
 
 
GGM en HvBNM delen de mening dat Scapino een breed project is dat gaat 
over woningbouw, verkeer, economie, etc. Wat is de impact van dit project 
voor 2018? Wethouder Boland geeft aan dat het in breed perspectief moet 
worden gezien. Het gaat ook Mariënburg, Vonk, etc., etc. De betrokkenheid 
van inwoners is hierbij ook belangrijk. Het CDA vraagt zich af of de 
Economische Visie leidend of een leidraad is? Wethouder Boland neemt aan 
dat als de Economische Visie wordt vastgesteld deze dan leidend is. 
 
Het CDA is benieuwd of het college bekend is met het nieuwe afvalcentrum 
Almere. Wethouder Struik geeft aan dat het college bekend is met het 
afvalcentrum, maar de regio zich nu met name focust op textiel. Het 
uitgangspunt is om lokaal de waarde van grondstof te benutten. Wethouder 
Van Meerten vult aan dat de MRA zich ook bezighoudt met grondstoffenbeleid 
en kijkt vanuit die hoedanigheid hoe Gooise Meren samen met de MRA kan 
werken aan een voortrekkersrol. 
 
Programma 6, 7 en 8 
De VVD vraagt wat het concreet betekent als er staat dat er meer mensen aan 
het werken moeten gaan. Wethouder Struik antwoordt dat het 
intensiveringsprogramma MVO in november is vastgesteld. Daar staan de 
kwalitatieve doelstellingen in. Er komt een raadsmededeling over de 
voortgang en daarna wordt ook een Thema-uur georganiseerd voor de 
raadsleden. 
 
De VVD vraagt zich af waar de poortwachtersfunctie, handhavingsbeleid, etc. 
toe moet leiden. Wethouder Struik benadrukt dat er maatwerk is voor re-
integratie om mensen weer naar werk te begeleiden. Mensen moeten zich wel 
zelf melden en dat moet je aantrekkelijk maken. Als dat niet gebeurd moet je 
wel maatregelen nemen en daarom moet de handhaving beter betrokken 
worden. Ook bij de schuldhulpverlening worden stappen gezet om dit beter in 
te richten, zodat uitval voorkomen kan worden. De VVD leest dat er de schijn 
wordt gewekt dat er misbruik wordt gemaakt, maar als dat een verkeerde 
conclusie is horen zij dat graag. Wethouder Struik geeft aan dat het inderdaad 
een verkeerde conclusie is, maar er wel meer aandacht nodig is, omdat eerder 
veel aandacht naar MVO Gooise Meren is gegaan. 
 
De VVD vindt dat de sociale kaart er moet komen in 2018 en vraagt zich af of 
de wethouder dit ook vindt. Wethouder Struik geeft aan dat er regionaal net 
een sociale kaart voor individuele voorzieningen gelanceerd is. Inwoners zitten 
daarmee zelf aan het stuur met betrekking tot de zorg. Vrij toegankelijke 
voorzieningen zijn nog een aandachtspunt. Ook daar zijn ontwikkelingen om 
te zorgen dat ook hier een sociale kaart voor wordt ontwikkeld en dat dit met 
name ontstaan is vanuit de behoefte van het voorveld, bijvoorbeeld de 
bibliotheek. 
 
De VVD mis de rol van het SGE in het behoud van het cultuurhistorisch 
erfgoed. Wethouder Van Meerten antwoordt dat in 2017 bij de behandeling 
van de Vastgoedportefeuille nog terug wordt gekomen op de rol van SGE en 
het besluit daarover zal leidend zijn voor de rol van SGE in 2018. Om die reden 
is het niet benoemd in de begroting 2018. 



 

 
 
 
 
50PLUS vraagt zich af waarom er in Gooise Meren zo weinig lopende re-
integratievoorzieningen zijn. Wethouder Struik geeft aan dat dit vorig jaar ook 
aan bod is geweest. Er wordt anders geteld in Gooise Meren. Er wordt gekeken 
hoe deze telling gelijk kan worden getrokken met overige gemeenten, zodat 
deze cijfers beter vergeleken kunnen worden. 
 
GroenLinks mist een update van de monumentenlijst in de begroting als 
speerpunt. Wethouder Van Meerten antwoord dat er op dit moment een 
inventarisatie wordt gedaan. Er komt nu een eerste selectie en dan wordt er 
een traject gestart om van sommige objecten eventueel monumenten te 
maken. Als er meer duidelijkheid is komt het college terug naar de raad met 
een voorstel. 
 
Programma 9 
D66 vraagt waarom er gezien de risico’s en het ontoereikende budget niet 
meer geld is voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor bijvoorbeeld 
meer duurzaamheid. Wethouder Boland geeft aan dat door het opstellen van 
het IHP nu meer bekend is over het investeringsvolume en dat het risico met 
name veroorzaakt wordt door de mogelijk hogere kosten van onder andere 
bouwmaterialen. 
 
D66, CDA en Fractie Kruijt vragen wanneer er meer informatie komt over het 
voorstel over de vermakelijkheden retributie. Wethouder Franx geeft aan dat 
het voorstel aankomende donderdag in de agendacommissie wordt besproken 
en daarna komt het naar de raad. Fractie Kruijt vraagt aanvullend waarom de 
wethouder kiest voor deze volgorde. Wethouder Franx geeft aan dat 
ambtenaren en het college in gesprek zijn geweest met verschillende partijen 
en dat heeft zoveel tijd gekost en om die reden het raadsvoorstel nu pas 
verstuurd wordt naar de raad. De raad heeft zelf opdracht gegeven tot 
vermakelijkheden retributie en daar is ook een bedrag voor opgenomen. Als 
de raad een andere dekking wilt dan moet de raad met een voorstel komen. 
 
D66 en CDA hebben een vraag over de OZB. Wethouder Franx geeft aan dat 
wanneer er geld over is dit geld dan mogelijk teruggeven kan worden aan de 
inwoners. In 2018 zit het er niet in, maar voor 2019, 2020 en later waarschijnlijk 
wel. Er wordt op dit moment nog wel gekeken of er nog middelen zijn, maar 
als het geld er niet is kan het niet worden teruggeven. Wethouder Franx geeft 
aan dat er in de komende twee weken nog zaken kunnen zijn die mee- of 
tegenvallen, als dat niet zo is dan moeten we het doen met het stuk dat nu 
voorligt. De OZB-stijging voor inwoners van Naarden en Muiden gaat om een 
inflatiecorrectie. 
 
Fractie Kruijt vraagt zich af wanneer iets wel wordt opgenomen in de 
begroting en wanneer niet? Bijvoorbeeld bij de Economische Visie en 
vermakelijkheden retributie wel en SGE niet. Wethouder Van Meerten geeft 
aan dat 160.000 euro beschikbaar wordt gesteld in de begroting van 2018, 
maar dat is niet alleen voor de Economische Visie. Heeft ook te maken met 
een bijdrage aan bijvoorbeeld de Regio G&V. 
 



 

VVD is benieuwd welke kwalificatie de wethouder geeft aan het 
weerstandsvermogen van de gemeente. Wethouder Franx ziet het als een 
ruime voldoende. De VVD geeft aan dat het al een aantal jaar erg hoog is. 
Wethouder Franx geeft aan blij te zijn met dit cijfer en hoopt dat Gooise Meren 
nooit onder de wenselijke norm zakt. 

Toezeggingen college Het college zal de schriftelijk vragen die nog worden ingediend naar aanleiding 
van de plenaire beeldvorming beantwoorden. 

Verdere behandeling van 
de besproken stukken 

Voortgangsverslag 2017-2  
Besluitvormend: VVD, GGM, D66, GL, CDA, PvdA en HvBNM 
Meningsvormend: Fractie Vlaanderen en 50PLUS 
 
Programmabegroting 2018-2021 
Er worden door diverse fracties amendementen voorbereid op de 
programmabegroting 2018-2021. De programmabegroting 2018-2021 wordt 
besproken in de meningsvormende raad. 

 


