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Beeldvormende raad
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord

1 Jaarstukken 2017 Programma 7 Graag meer informatie over de indicatiestellingen, is dit het 

gevolg van herindicatie ?

In 2015 en 2016 zijn herindicaties gehouden vanwege de wetswijziging Wmo. Hulp bij het huishouden is opnieuw geindiceerd 

dmv huisbezoeken en daarnaast zijn alle nieuwe cliënten die overkwamen vanuit de AWBZ per 1-1-2015 in de loop van 2015 

en 2016 thuis bezocht voor een herindicatie. Doel van de herindicaties was hulp op maat en een rechtmatige beoordeling. In 

de praktijk bleek dat in een groot aantal gevallen de indicatie kleiner werd, maar het kwam ook voor dat de indicatie juist 

werd uitgebreid. Onder aan de streep zien we dat de omvang is afgenomen. Omdat het herindicatieproject in 2016 is 

afgerond zien we hiervan het financiële effect in 2017.

2 Jaarstukken 2017 Paragraaf financiering Toelichting op staat leningen.

Wanneer je de stand per 1 jan 2017 pakt en de nieuwe leningen en 

aflossingen verrekent, kom je niet uit op de gepresenteerde stand 

van de jaarrekening 2017.

In onderstaande tabel is per abuis de stand van de leningen op 1.01.2018 vermeld. De stand op 1.01.2017 is 98.859, dit 

kunnen wij bij de balans terug vinden. 98.859 + 11.500 - 6.983 = 103.377. In de balans jaarrekening 2017 p.115 zien wij het 

bedrag van 98.932, dat betreft 98.859 (leningen) + 73 (waarborgfondsen) = 98.932 Totaal (op 31-12-2016).

3 Jaarstukken 2017 Energielabel 0.1 Kan er een prognose worden gegeven over het energielabel 0.1? 

4 Jaarstukken 2017 Programma 5 Een verdere toelichting op de verdere toename van de 

demografische druk 

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen het aantal jongeren plus ouderen enerzijds en het aantal 20-64-

jarigen anderzijds. Tussen 2000 en 2050 zal het aantal mensen tussen de 25 en 50 jaar afnemen. De groep ouderen zal als 

gevolg van de vergrijzing juist toenemen. Dit betekent dat de demografische druk in 2050 aanzienlijk hoger is dan in 2000. 

Ook uit prognoses voor Gooise Meren blijkt dit (https://www.volksgezondheidenzorg.info/kaart/demografische-druk-2012-

2040-0). De economische visie noemt zorg daarom specifiek als kansrijke sector en vanuit de visie Buitenruimte wordt veel 

aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte.  

5 Jaarstukken 2017 Bijlage GMiB Op pagina 78 wordt aangegeven dat er een aantal bezuinigingen 

zijn heroverwogen met als voorbeeld de bibliotheek. Welke 

worden er nog meer niet gehaald? Voor 2018 betreffen het nog 

grote bedragen, dit is zorgelijk. Bijvoorbeeld Inkoop.

Het klopt dat er in 2017 een aantal eerder voorgestelde bezuinigingen is heroverwogen door de raad. De bibliotheek wordt 

hiervan als voorbeeld genoemd. De andere twee betreffen de vermakelijkhedenretributie en bezuiniging op verbonden 

partijen (zie ook Bijlage 4 van de Jaarstukken). Van deze drie onderdelen is door de raad besloten om af te zien van de 

voorgestelde bezuiniging, daarom worden deze ook niet meegenomen bij de berekening van het percentage dat is 

gerealiseerd.

Daarnaast zijn er een aantal bezuinigingen die in 2017 niet of gedeeltelijk zijn gehaald. Dit is in Bijlage 4 van de Jaarstukken 

aangegeven met een oranje kleur. De toelichtingen zijn terug te vinden in de voortgangsverslagen van 2017 bij Programma 9.

In 2017 is het grootste deel van de (meerjarige) bezuinigingen gehaald. Dit is ook meerjarig verwerkt in de begroting. De 

grootste bezuiniging blijft de inkooptaakstelling. Hierover is in het tweede voortgangsverslag en het overdrachtsdossier 

(p.50) gerapporteerd over de stand van zaken. Daarin is aangegeven dat dit onderdeel extra aandacht vraagt en de raad bij het 

tweede voortgangsverslag 2018 uitgebreider wordt geïnformeerd over wat haalbaar is in de komende jaren.

6 Jaarstukken 2017 Hondenbelasting Wat is de reden dat de opbrengsten van de leges van de 

hondenbelasting niet zijn gerealiseerd?

De opbrengst van de hondenbelasting is teruggelopen omdat er de afgelopen jaren geen controles zijn gehouden op het 

houden van honden in Naarden, Muiden en Bussum. Afgelopen winter heeft er weer een controle plaatsgevonden in de 

gehele gemeente. Door de inmiddels aangemelde (opgespoorde) honden bedraagt de structurele meeropbrengst in de 

komende jaren ongeveer € 20.000.

Beantwoording Raadsvragen Jaarstukken 2017 en Voortgangsverslag 2018-1

Bij nadere beschouwing laat de Klimaatmonitor het volgende zien:  
 

 2014 
 

2016 

Totaal bekend 
elektriciteitsgebruik in GM 

805Tj 759Tj 

Totaal hernieuwbare 
elektriciteit in GM 

4Tj 7Tj 

Aandeel hernieuwbare 
elektriciteit op totaal in % 

0,49% 0,92% 

 
Wat zien we? Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit op het totaal bekende  
elektriciteitsgebruik is in Gooise Meren van 0,49% in 2014 gestegen naar 0,92% in 2016. 
 
In de jaarstukken wordt als ijkpunt 2014 en 2016 gehanteerd.  
Cijfers over 2017 staan nog niet in de Klimaatmonitor. 
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7 Jaarstukken 2017 Kostendekkendheid Leges alsog in rekening brengen bij de bouwer ihkv 

kostendekkenheid?

Aan het begin van het project A1-A6 zijn legesafspraken gemaakt voor de bouwonderdelen binnen de grenzen van het 

Tracebesluit, niet erbuiten; alle leges zijn inmiddels geint.

8 Programma 7 Waarom is het verzuim van scholen gestegen en waardoor kan dit 

voorkomen worden?

Schoolverzuimcijfers fluctueren. De laatste cijfers van het RBL, schooljaar 2016-2017, vertonen juist weer een flinke daling. 

We krijgen de verzuimende leerlingen steeds beter in beeld zetten steeds meer in op preventie.  Dit lukt ook doordat het RBL, 

de samenwerkingsverbanden onderwijs en jeugd en gezin nauwer zijn gaan samenwerken. Bij zorgen rondom verzuim kan er 

snel een professional op af.

9 Jaarstukken 2017 Programma 8 we zien een toename van het aantal werkloze jongeren. Kunt u 

aangeven hoe die toename zich heeft ontwikkeld gedurende de 

afgelopen jaren? 

Het aantal werkloze jongeren bedroeg in 2015: 162; 2016: 204 en ultimo 2017: 100.  

10 Jaarstukken 2017 Bijlage GMiB Door het niet halen van de taakstelling in 2017, wordt de 

taakstelling in 2018 groter, klopt dit?

Voor 2018 is de totale taakstelling al groter dan in 2017, gaat dit 

wel worden gerealiseerd?

Er is een aantal bezuinigingen die in 2017 niet of gedeeltelijk zijn gehaald. Dit is in Bijlage 4 van de Jaarstukken aangegeven 

met een oranje kleur. De toelichtingen hiervoor zijn terug te vinden in de voortgangsverslagen van 2017 bij Programma 9. 

Bezuinigingen die in 2017 niet of gedeeltelijk zijn gehaald schuiven niet door naar 2018, omdat het al meerjarig in de 

begroting is verwerkt. De meeste bezuinigingen die in 2017 zijn gehaald werken ook meerjarig door en de verwachting is dat 

in 2018 rond de 77% wordt gehaald. Dit is ook weergegeven in het overdrachtsdossier (p.50).

De grootste bezuiniging blijft de inkooptaakstelling. Hierover is in het tweede voortgangsverslag en het overdrachtsdossier 

gerapporteerd over de stand van zaken. Daarin is aangegeven dat dit onderdeel extra aandacht vraagt en de raad bij het 

tweede voortgangsverslag 2018 uitgebreider wordt geïnformeerd over wat haalbaar is in de komende jaren.

11 Jaarstukken 2017 Paragraaf 

weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Voor de solvabiliteit geldt een kengetal van meer dan 20%, maar 

valt net binnen Categorie B (20-50%) 'Matig Risico'. Hoe kan dit 

kengetal verbeterd worden?

De solvabiliteitsratio voor Gooise Meren ligt voor de afgelopen jaren tussen de 20-30%. Dit komt overeen met het 

gemiddelde van gemeenten tussen de 50.000-100.000 inwoners (26.9%).

De ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door alle passiva, waaronder de schulden. 

Het ratio kan verbeterd worden door enerzijds het eigen vermogen (reserves) te vergroten door te sparen en anderzijds door 

de schuldpositie te verkleinen. 

Dit kan door het verkopen van gebouwen en/of minder investeren, waardoor de financieringsbehoefte lager wordt en er 

minder geleend hoeft te worden.

12 Jaarstukken 2017 Fietsparkeren Wanneer wordt het fietsparkeren bij Bussum-Zuid definitief 

aangepakt?

Er zijn in de gemeente Bussum indertijd werkzaamheden uitgevoerd bij station Bussum zuid. Het kost ons meer tijd om 

nadere informatie hierover op te halen. U wordt hier later over geïnformeerd.

13 Jaarstukken 2017 Programma 6 In het verleden ontving de raad de verslagen van de ARWI. Nu 

niet meer. Hoe komt dat en kunnen we die weer ontvangen.

De verslagen van de adviesraad Werk & inkomen zijn in het verleden niet aan de raad verstuurd. Wel wordt het jaarverslag van 

de Adviesraad Werk & Inkomen jaarlijks aan de raad verstuurd. De gemeenteraad kan het jaarverslag 2017 op korte termijn 

verwachten.

14 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 9 Hoe krijgt de formatieuitbreiding van wijk en kerngericht werken 

verder vorm?

Om de meer complexe vraagstukken en initiatieven uit de samenleving op te kunnen pakken is versterking van de organisatie 

noodzakelijk. Het betreft dan met name strategische advisering in combinatie moet het voeren van regie op het proces van 

de vertaling van de vraag/het initiatief naar het realiseren van een concreet resultaat. Hiervoor wordt een drietal 

beleidsregisseurs geworven. Deze regisseurs zullen vooral op basis van (de aard van) het vraagstuk integraal werken en 

verbindingen leggen over de vakafdelingen heen. Verder is het wijk- en kerngericht werken versterkt met een (extra) 

wijkadviseur. De wijkadviseur is de contactfunctionaris van de wijk- en buurtplatforms, stadsraad en dorpsraad en de linking 

pin met de organisatie.   

15 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 6 Hoe kan het toekort op BUIG worden voorkomen, oftewel zijn er 

nog effecten te verwachten in 2018 van dit beleid? 

Het college heeft een pakket aan in- en externe maatregelen genomen die moeten leiden tot een reductie van de 

overschrijding van het budget. De raad heeft op 23 mei 2018 ingestemd  met de verklaring met betrekking tot de getroffen 

maatregelen om te komen tot verdere tekortreductie op het in het kader van de Participatiewet ontvangen budget 

(Raadsvoorstel Verklaring Vangnetuitkering BUIG 2017, 760475).

Voorbeelden van de maatregelen die het college heeft genomen en neemt zijn ondermeer:

-het programma MVO Gooise Meren, gericht op het bevorderen van de uitstroom en beperken van de instroom in 

samenwerking met ondernemers;

-het deelnemen aan de landelijke benchmark Wer&Inkomen, waarmee de effectiviteit van beleid en uitvoering wordt 

gemonitord en vergeleken met andere gemeenten.

17 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 7 Waardoor zijn de lasten van de Emmschool € 700 k hoger dan 

geraamd?

Het krediet van € 2,4 gevoteerd in 2013 (tbv onderwijsruimte) is ontoereikend. De raad heeft onlangs het IHP vastgesteld. In 

het IHP zou voor een totale renovatie (vernieuwbouw) op baisis van het afwegingskader circa € 3,4 miljoen worden toegekend 

voor dit project. De verbouwing betreft een uitbreiding (nieuwbouw) en een verregaande renovatie van het gebouw, circa 

80% van 3,4 miljoen = € 2,7 miljoen. Zoals eerder gemotiveerd, hebben we te maken met hogere advieskosten als gevolg van 

o.a. de bestemmingsplanprocedure.  Tevens zijn er noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd aan de gymzaal die zijn gedekt 

uit hetzelfde krediet. De marktwerking waarnaar in verschillende voorstellen ten behoeve van voorzieningen 

onderwijshuisvesting is gerefereerd, heeft ook hier nadelig uitgepakt. De aannemer met de beste prijs-kwaliteit verhouding 

heeft 10% hoger ingeschreven dan we hadden geraamd. Ter info, de aannemer op de 2e plek heeft 35% hoger ingeschreven. 

Dit resulteert in de volgende onderbouwing in miljoenen euro’s:

- 2,70 budget cfm IHP

- 0,11 werkzaamheden gymzaal

- 0,19 marktwerking

- 0,11 juridisch, planologische en externe inhuur ambtelijke uren. 

In totaal circa 3,1 miljoen en het beschikbaar gesteld krediet in 2013 bedraagt 2,4 miljoen. 
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18 Voortgangsverslag 2018-1 Bijlage GMiB Waarom worden sommige bezuinigingen niet gehaald? Er is een aantal bezuinigingen die in 2017 niet of gedeeltelijk zijn gehaald. Dit is in Bijlage 4 van de Jaarstukken aangegeven 

met een oranje kleur. De toelichtingen zijn terug te vinden in de voortgangsverslagen van 2017 bij Programma 9. 

Voor veel bezuinigingen geldt dat we pas later in het jaar zeker weten of het wel of niet wordt gehaald. Voor het eerste 

voortgangsverslag 2018 waren er geen wijzigingen ten opzichte van de begroting of was het nog niet duidelijk wat precies de 

afwijking zal zijn. Bij het tweede voortgangsverslag zal hier meer duidelijkheid over zijn.

19 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 3 Veegwagen, hoe staat met de aanbesteding van de nieuwe 

veegmachine?

De veegmachine (uit voormalig Naarden) was al geruime tijd financieel afgeschreven. In aanloop naar de fusie/start Gooise 

Meren is er voor gekozen om niet direct een nieuwe machine aan te schaffen. De oude veegmachine is langer in bedrijf 

gehouden. Voorafgaand aan de  aanschaf van een nieuwe veegmachine is 

-een gedegen afweging gemaakt tussen de aanschaf van een eigen machine en de werkzaamheden uitbesteden. Een pilot 

heeft uitgewezen dat het zowel financieel technisch als in kader van dienstverlening wenselijk is om een eigen veegmachine 

in te kunnen zetten. 

-onderzocht of het mogelijk is om veegmachine van buurgemeenten gedeeltelijk te gebruiken. Dat bleek niet het geval.

-het inkoopproces voor de veegmachine afgestemd met het inkoopproces van het straatreinigingsbestek. Op de piektijden 

(bloesem- en bladperiode) wordt extra veegcapaciteit via het straatreinigingsbestek ingehuurd.  

-financiën op orde gebracht. Na de fusie was geen geld meer gereserveerd voor vervanging van de veegmachine, noch was er 

geld opgenomen in de begroting om veegwerk uit te besteden.  Dit leidde tot een financieel probleem op het moment dat de 

oude veegmachine buiten bedrijf is geraakt. 

Inmiddels is op de investeringslijst budget opgenomen voor vervanging van de veegmachine. De inkoopprocessen van zowel 

de veegmachine als het straatreinigingsbestek lopen

Echter om de gewenste beeldkwaliteit op orde te houden in de overbruggingsperiode is het noodzakelijk een veegmachine in 

te huren.

20 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 7 Hoe kan het IKC inhoudelijk verder vorm gegeven worden? De samenwerking betreffende de ambitie (inhoud) wordt door de partijen zelf gewaarborgd.  De komende periode wordt er 

gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin nadere afspraken worden vastgelegd met betrekking tot gebruik en 

exploitatie (fysiek en organisatorisch). Hiertoe is eerder een gezamenlijke visisdocument opgesteld en vastgesteld. Vervolgens 

is het programma van eisen en het definitief ontwep vastgesteld door de stuurgoep IKC Muiden. Leegstandsrisico 

onderwijsruimten ligt bij de schoolbesturen. Ingeval van onderhuur en medegebruik moeten de schoolbesturen conform wet- 

en regelgeving toestemming vragen aan het college. Verhuur deel kinderopvang is gabaseerd op het standaard ROZ-model, 

waarbij minimale looptijd 15 jaar zal zijn. In het ontwerp is rekening gehouden met een zodanige compartimentering die het 

afzonderlijk gebruik van deze ruimten mogelijk maakt. 

21 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 9 Sociaal plan en bovenformatieven, waar bestaat dit uit?  De gemeente Gooise Meren heeft de voorziening personele kosten. Hierin is op dit moment nog geld opgenomen voor de 50-

70-100 regeling uit het sociaal plan. Budget voor de kosten van bovenformatieven zijn hierin niet opgenomen. Tot 2018 was 

er hiervoor budget in de begroting opgenomen. Omdat er van uit was gegaan dat eind 2017 alle bovenformatieven geplaats 

waren of elders een baan zouden hebben gevonden, is hiervoor in 2018 geen budget meer voor opgenomen.

22 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 9 kwijtscheldingen, wat is de trend en de criteria? Ter beoordeling van een kwijtscheldingsaanvraag kijken we naar het totaal aan inkomen en vermogen van de aanvrager. We 

volgen hierbij de landelijk vastgestelde leidraad Invordering en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Op basis hiervan 

stellen we via een berekening vast of men al dan niet over voldoende financiële middelen beschikt om de belasting te kunnen 

dragen en of we de kwijtschelding toekennen. Het aantal aanvragen en toekenningen kwijtschelding is de laatste jaren stabiel. 

23 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 7 Jeugd, hoe gaat het college om met de signalen die 

binnenkomen over de Jeugd GZZ

Er zijn inderdaad signalen over wachtlijsten in de JGGZ. Sommige signalen zijn zorgelijker dan andere. Voor de minder 

complexe problematiek ligt de oplossing in preventie en een breed aanbod: met de inkoop Jeugd GGZ zijn een groot aantal 

aanbieders gecontracteerd. Deze aanbieders moeten hun wachttijden inzichtelijk maken, zodat inwoners de aanbieder 

kunnen kiezen met de minste wachttijd. Soms kiezen inwoners er echter voor om toch voor een specifieke aanbieder te gaan, 

ook al is daar een wachttijd. Voor de meer specialistische GGZ is die keuzevrijheid minder aanwezig, omdat hiervoor minder 

aanbieders zijn, die ook nog eens bovenregionaal werken. Deze wachtlijsten zijn voor het college zorgelijker en minder 

makkelijk op te lossen omdat het deels een landelijk probleem is. We werken hier op regionaal niveau actief aan door samen te 

werken met verschillende zorgaanbieders in een expertteam. Dit team bestaat nu een aantal maanden heeft 

doorzettingsmacht om knelpunten op te lossen of door bijvoorbeeld overbruggingszorg in te zetten. We blijven het 

probleem monitoren en onderzoeken of meer maatregelen in de toekomst nodig zijn.

24 Voortgangsverslag 2018-1 Programma 5 Bedrag besteed aan duurzaamheid is aanzienlijk lager, hoe is dit 

veroorzaakt? 

Voor 2017 waren middelen voorzien om initiatieven uit de ontstane beweging Samen Sneller Duurzaam te faciliteren. Pas in 

het najaar van 2017 is deze beweging met bijbehorend Actieplan op stoom gekomen. Als gevolg hiervan zien we dat in 2018 

initiatieven ontstaan die om een substantiële bijdrage vragen.
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Vragen van HvBNM
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord
25 Jaarstukken 

(raadsvoorstel en pagina 

4)

HvBNM Resultatenrekening In de jaarstukken staat een ander resultaat genoemd dan in het 

raadsvoostel. De Jaarrekening eindigt met positief resultaat van 

4,9 miljoen euro. Het raadsvoorstel met 4,856 miljoen. Wat is de 

verklaring voor dit verschil?

In het hoofdstuk Hoofdlijnen is het Jaarrekeningresultaat 2017 van € 4,856 mln. afgerond op één decimaal. Het bedrag in het 

raadsvoorstel sluit aan op het resultaat zoals gepresenteerd in de Jaarstukken 2017 op blz. 84.

26 Raadsvoorstel 

(7. Financiële 

onderbouwing)

HvBNM Uitgestelde taken Bij uitvoering uitgestelde taken staat: extra inhaalslag 

vergunningen. Is dit bedrag van €320.000 (voor onder andere 

extra capaciteit om een inhaalslag op vergunningaanvragen te 

doen) incidenteel of structureel?

Dit betreft een incidenteel budget om taken die in 2017 zijn blijven liggen in 2018 alsnog op te pakken.

27 Jaarstukken (pagina 5) HvBNM Algemene reserve Er is meer onttrokken uit de algemene reserve waardoor het 

vermogen is gedaald van 57 miljoen naar 52 miljoen. Wat zijn 

hiervoor de belangrijkste redenen? Is er een verwijzing naar waar 

dit is te vinden? 

De belangrijkste onttrekking betreft de afboeking van het Regiokantoor na verkoop in 2017. De verkoopopbrengst bedroeg € 

9,4 mln. bij een boekwaarde van€ 13,6. Het verschil van € 4,2 mln. is onttrokken aan de Algemene Reserve, zoals bij het 

tweede Voortgangsverslag 2017 is gemeld.

28 Jaarstukken (pagina 21) HvBNM Veiligheid Keverdijk Welke verklaring is er voor toename melding jeugdoverlast en 

inbraken Keverdijk? Is er een onderlinge relatie? In de 

adviesnotitie veiligheid Keverdijk wordt hiervoor geen verklaring 

gegeven; de toename van de klachten komen niet uit de buurt 

van hangplekken.

Wij zien dat het aantal meldingen jeugdoverlast en het aantal inbraken is afgenomen in 2017 t.o.v. 2016. Echter, begin 2018 

heeft er een inbraakgolf plaatsgevonden in de Keverdijk. Er is geen eenduidige verklaring te geven waardoor er in de Keverdijk 

in de jaren 2014 - 2016 een verhoogd aantal inbraken en meldingen jeugdoverlast plaatsvonden. Diverse factoren zijn hierop 

van invloed, zoals de aanwezigheid van daders, de fysieke omgeving, sociale controle, sociale cohesie, aanwezigheid buit, het 

preventiegedrag van inwoners en preventiemaatregelen die genomen zijn. Deze factoren zijn eveneens behandeld in de 

adviesnotitie veiligheid Keverdijk. Er is geen onderlinge relatie tussen inbraak en meldingen jeugdoverlast in de Keverdijk. 

29 Jaarstukken (pagina 36, 

paragagraaf 4.2)

HvBNM Sociale woningbouw Er wordt gemeld dat er 70 woningen zijn opgeleverd op o.a. MOB-

complex, Naardereiland, Gewestgebied, waarvan de helft een 

verkoopprijs beneden €200.000 had. Waar staan deze 35 

nieuwbouwwoningen precies? 

tekst was onjuist. Wordt in de definitieve jaarstukken ( 4 juli) aangepast. 

30 Jaarstukken HvBNM Woonlasten Daling woonlasten, waar is deze door te verklaren? Zie: 

Eénpersoons huishoudens begroting €632 en jaarstukken 2017 

€551 Meerpersoons huishoudens begroting €751 en 

jaarstukken 2017 €668

De tabel op blz. 38 heeft mogelijk tot enige verwarring geleid: de kolom begroting 2017 geeft namelijk alleen aan welk 

bronjaar in de begroting 2017 is gehanteerd, i.c. 2015. Die gegevens komen uit de website ’Waar staat je gemeente’. In 2016 

en 2017 is geen rioolheffing in rekening gebracht voor grondgebied Bussum. OZB tarieven zijn met ingang van 2016 voor 

Muiden en Naarden lager geworden. Hierdoor is de realisatie 2017 lager dan die in 2015

31 Jaarstukken (pagina 47, 

paragraaf 5.4)

HvBNM Duurzaamheid Welke vijf gemeentelijke panden zijn met ESCO-

constructie verduurzaamd?

Het betreft de volgende panden: Gemeentehuis, zwembad De Zandzee, Jan Ligthart centrum (Brinklaan 36a, 38-40), De 

Rijver in Muiden en het Stadhuis te Naarden. De stand van zaken is dat het college in januari dit jaar besloten heeft om de 

verduurzaming van de vijf gebouwen via een ESCo in gang te zetten. Zoals aangekondigd in de daarna verzonden 

Raadsmededeling (649560) heeft in april en mei 2018 een marktconsultatie plaatsgevonden om scherper in beeld te krijgen 

wat marktpartijen kunnen leveren en op welke wijze de markt aankijkt tegen ESCo-constructies. Ook is getoetst of deze 

aanbesteding naar verwachting voor marktpartijen interessant genoeg is om op in te schrijven. Op dit moment wordt de 

aanbesteding voorbereid. Naar verwachting kan eind september de aanbestedingsprocedure starten.

32 Jaarstukken (pagina 54, 

paragraaf 6.1)

HvBNM Participatiewet Wat is de reden dat er in 2017 geen mensen in een beschutte 

werkplek zijn geplaatst? 

In 2017 waren er drie mensen die aan de criteria voor beschut werk voldeden. Om verschillende redenen zijn deze (nog) niet 

geplaatst. 

33 Jaarstukken (pagina 56, 

tabel taakveld 6)

HvBNM Participatiewet Hoeveel jongeren (16-22 jaar) waren in 2017 werkloos (percentage 

en aantal)? En hoe wordt de lichte stijging verklaard tussen 2012 

en 2015 en zet deze ook door in 2017?  

Er zijn momenteel ongeveer 100 werkloze werkzoekende jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het aantal werkloze jongeren 

bedroeg in 2015: 162; 2016: 204.  

34 Jaarstukken (pagina 56, 

tabel taakveld 6)

HvBNM Participatiewet Re-integratie: Wat is de verklaring van stijging van 2015 (45) naar 

2017 (59)?

De stijging is veroorzaakt door een meer effectieve inzet van beschikbare voorzieningen en registratie van deze 

voorzieningen.  

35 Jaarstukken (pagina 61, 

paragraaf 7.1)

HvBNM WMO Wat waren de ergste knelpunten bij de eigen bijdrage 

regeling WMO en de verordening WMO? 

Inwoners met een hoog inkomen en een dure voorziening, zoals specialistische begeleiding bij NAH, hadden een hoge eigen 

bijdrage waardoor in men soms afzag van de ondersteuning. Per 1 januari 2018 is de eigen bijdrage voor dure voorzieningen 

'afgetopt'

36 Jaarstukken (pagina 61, 

paragraaf 7.2)

HvBNM Jeugd Jongerenwerk zet zich in voor jongere statushouders. Gebeurt 

deze extra taak binnen het budget of wordt er extra budget 

gegeven voor deze taken?  

Er wordt extra budget verstrekt voor deze taken. Dit extra budget ontvangen wij van het Rijk voor maatschappelijke 

begeleiding van statushouders.

37 Jaarstukken (pagina 67, 

tabel toelichting 

verschillen 

Programma 7)

HvBNM Jeugd Zijn de kosten voor JOGG gekoppeld aan 

buurtsportcoachregeling? Zijn deze wel geoormerkt voor JOGG-

taken? 

De taken voor JOGG en de buurtsportcoach worden in samenhang met elkaar uitgevoerd. Een kwart van de middelen voor 

JOGG komen vanuit de buurtsportcoachregelen, dus ja dit is gekoppeld en mag ook zo worden ingezet.

38 Jaarstukken (pagina 86, 

tabel tarieven Gooise 

Meren 2017) 

HvBNM Hondenbelasting Hondenbelasting, klopt het dat bij een 2e hond de kosten €132,12 

per hond zijn en bij 1 hond €76,44. Waarom is bij meerdere 

honden de prijs per hond het dubbele? 

Ja dit klopt. In gemeenten waar hondenbelasting wordt geheven probeert men de aanwezigheid van honden binnen de 

gemeente beperkt te houden door voor een tweede hond binnen een huishouden een hoger tarief te hanteren ten opzichte 

van de eerste hond. Zo ook al jaren in Muiden, Naarden en Bussum. Hiermee wordt overlast door bijvoorbeeld hondenpoep 

enigszins beperkt.
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39 Jaarstukken (pagina 91, 

tabel)

HvBNM Milieu Wat is de stand van zaken met de geurcirkel van de manege 

bij Crailo? 

De geurcirkel van de manege ligt op het grondgebied van Hilversum. Hilversum laat hier onderzoek naar doen. Dit onderzoek 

is bijna afgerond. Met de gegevens uit het onderzoek wordt het beleid aangepast. De raad van Hilversum moet dit beleid 

vaststellen. 

40 Jaarstukken (pagina 92) HvBNM Geluid SAAOne: is hier nog een juridische aansprakelijkheid  voor 

mogelijk? Of zijn hier potjes voor bij Rijksoverheid of provincie? 

De geschatte schade op de wegen buiten het UVO-gebied als gevolg van het project SAAOne, bedraagt ca 250.000 à 

300.000,= Als gedeeltelijke tegemoetkoming hebben RWS en SAAOne gezamenlijk een bedrag ter waarde van 150.000,= 

gecompenseerd.

41 Jaarstukken (pagina 94) HvBNM Solvabiliteit Graag korte uitleg waarom deze op 23% (categorie B) uitkomt en 

of dit zorgelijk is. 

De solvabiliteitsratio voor Gooise Meren ligt voor de afgelopen jaren tussen de 20-30%. Dit komt overeen met het 

gemiddelde van gemeenten tussen de 50.000-100.000 inwoners (26.9%).

De ratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door alle passiva, waaronder de schulden. 

Het ratio kan verbeterd worden door enerzijds het eigen vermogen (reserves) te vergroten (sparen) en anderzijds door de 

schuldpositie te verkleinen. 

Dit kan door het verkopen van gebouwen en/of minder investeren, waardoor de financieringsbehoefte lager wordt en er 

minder geleend hoeft te worden. 

De ratio ligt tussen de 20-30% en wordt niet als zorgelijk gezien, maar blijft wel een aandachtspunt.

42 Jaarstukken 

(pagina 125)

HvBNM Exploitaties Graag onderbouwing voor uitgangspunt: Storklocatie en 

landgoed Nieuw Cruysbergen een negatief eindresultaat 

verwacht? 

Het verwachte negatieve eindresultaat bij de Storklocatie wordt veroorzaakt door enige vertraging in de uitvoering. Inmiddels 

is de uitvoering gestart. Het verwachte licht negatieve resultaat bij Landgoed Nieuw Cruijsbergen wordt veroorzaakt door 

hogere kosten voor het woonrijp maken.

43 Jaarstukken 

(pagina 136)

HvBNM Borgstellingen 

en achtervang

Waarom staat de gemeente garant voor leningen aan 

commerciële organisaties, zoals aan Spant en St kinderopvang 

Bussum/Naarden? 

Gemeentes mogen uitsluitend leningen garanderen voor de uitoefening van de publieke taak (wet Fido).  De gemeente staat 

garant voor de leningen aan stichting “t Spant” vanaf 2007 en aan de stichting Kinderopvang Bussum/Naarden vanaf 2009, 

beide zijn geen commerciële organisaties.

44 Jaarstukken 

Programma 5

HvBNM Belastingen De relatief hogere belastingdruk wordt verklaard door het ruime 

aanbod voorzieningen in GM. Hoe scoren wij met onze 

voorzieningen tov het landelijke gemiddelde, graag (ook) 

kwantitatief onderbouwd? 

Onder voorzieningen rekenen we zaken als sport, financiële regelingen, culturele voorzieningen, zorg en welzijn. Gooise 

Meren stelt dat we op dit vlak een ruim aanbod hebben.  Hoe scoren we ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Er zijn 

veel gegevens die worden bijgehouden die hier iets over zeggen.  Het CBS bijvoorbeeld verzamelt deze gegevens en stelt ze 

beschikbaar via statline. Om een goede vergelijking te maken is het nodig dat meerdere gegevens gecombineerd worden die 

gezamelijk iets zeggen over het voorzieningenniveau. Hiervoor kunnen we gebruikmaken van: Waar staat je gemeente, 

Kinderen in tel, Atlas van gemeenten, CBS. Ook Elsevier onderzoekt periodiek waar het goed wonen en leven is. In lijstjes 

zoals deze staat Gooise Meren (en haar voorgangers) in de regel hoog. In het Kinderen in tel, dat de voorzieningen en 

uitkomsten voor jeugd en gezinnen in kaart brengt, staat Gooise Meren in 2016 bijvoorbeeld op plaats 365 van alle 

gemeenten (plaats 390 staat in dit geval voor de best scorende gemeente). In het meest recente onderzoek van Elsevier staat 

Gooise Meren op plek 8. Voor het opstellen van deze ranglijst zijn de gemeenten beoordeeld op de aanwezigheid van 

voorzieningen, de arbeidsmarkt, de fysiek bebouwde en de natuurlijke omgeving en rust, ruimte en leefbaarheid. 

45 Jaarstukken 

Programma 5

HvBNM Jeugd Op oa P5 van de jaarstukken wordt gesproken van het beeld dat 

ontstaat dat de kosten voor jeugdzorg structureel stijgen. In het 

voortgangsverslag staat dat er de komende jaren met een 

(aflopend) begrotingsvoordeel rekening gehouden wordt. Spreekt 

dit elkaar tegen? 

In het voortgangsverslag gaat het over een administratieve correctie op het budget voor jeugdgezondheidszorg.  Dit budget 

wordt ingezet ten behoeve van de gezondheid van alle jeugdigen in Gooise Meren. In de jaarstukken wordt een ander budget 

bedoelt, namelijk voor maatwerkvoorzieningen Jeugd. Dit wordt ingezet voor jeugdigen die wat extra's nodig hebben zoals 

ambulantie jeugdhulp of jeugd GGZ. 

46 Jaarstukken 

Pagina 10 1.1 

HvBNM Openbare Orde en 

Veiligheid 

Komt er actief beleid om de BPV’s in Bussum om te bouwen/ te 

ontwikkelen tot buurtplatforms?  

Binnen de gemeente is ruimte en aandacht voor Wijk- en Kerngericht Werken. Er is nadrukkelijk gekozen om geen gebruik te 

maken van een blauwdruk maar aan te sluiten bij de organisatiekracht en organisatiewens in de wijk. Als de wijk voorkeur 

heeft voor een smaller platform op het gebied van Veiligheid dan is een BPV de meest logische keus. Daar waar de wens en 

behoefte bestaat naar uitbreiding naar een BPF faciliteert de gemeente dit graag.

47 Jaarstukken 

Programma 2 blz 20 

HvBNM Openbare Orde en 

Veiligheid 

In Oostereng wordt een BPV opgezet, waarom is hier gekozen 

voor een BPV, terwijl gemeente juist als 

missie heeft wijkplatforms voor burgerparticipatie op te 

richten? Komt er parallel hieraan ook nog een wijkplatform in 

de Oostereng?  

We gaan door met het bevorderen van de Doe-democratie en het stimuleren van vormen van samenwerken in de wijken, 

zoals in het wijk- en kerngericht werken en bij wijkplatforms, dorp- en stadsraden of buurtpreventieverenigingen. Daarbij is 

het aan inwoners om de organisatievorm te kiezen die hen past.

48 Pagina 23 HvBNM Openbare Orde en 

Veiligheid 

Er zijn minder verwijzingen naar HALT en minder jongeren voor 

de rechter, maar meer geweldsmisdrijven en vernielingen. 

Betekent dit dat de pakkans is gedaald? Hangt dit samen met de 

verhoogde focus op woninginbraken (is er minder focus op 

geweld en vernielingen geweest waardoor deze weer zijn gaan 

stijgen)? 

Een verwijziging voor jongeren (12 - 18 jr.) naar HALT dient te voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Niet alle 

incidenten komen bij HALT en niet alle incidenten komen voor de rechter. Daarbij worden geweldsmisdrijven en vernielingen 

niet slechts door jongeren gepleegd.  Dit betekent niet dat de pakkans is gedaald. In 2017 nam het aantal geweldsmisdrijven 

met 4% af, het aantal vernielingen nam met 19% af t.o.v. 2016. In de eerste 4 maanden van 2018 nam het aantal 

geweldsmisdrijven in Gooise Meren af met 12,5% en het aantal vernielingen met 6,4% t.o.v. diezelfde periode in 2017. Naast 

de focus op de aanpak van woninginbraak heeft gemeente Gooise Meren onverminderd ingezet op andere thema's, zoals 

geweldsdelicten. 
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49 Jaarstukken 

Pagina 23 

HvBNM Openbare Orde en 

Veiligheid 

Wat zijn de kenmerken van een ‘harde kern jongere’, wanneer 

hoor je bij deze groep?

De harde kern wordt gedefinieerd als de groep van strafrechtelijk minderjarige jongeren(12-18 jaar), die herhaaldelijk ernstige 

strafbare feiten plegen. Kenmerkend is dat de harde kern bewust bezig is om de pakkans te verkleinen. Ze opereren alleen of 

in een kleine groep. Op individueel niveau pleegt de harde kern de ernstigste delicten. De ernstige delicten zijn vooral 

mishandeling, intimidatie, inbraak en bedreiging. De harde-kern beperkt zich niet alleen tot het plegen van ernstige delicten, 

maar vernielen veel en maken zich vaak schuldig aan eenvoudige diefstallen. Ook blijkt dat deze jongeren vaak in het bezit 

zijn van wapens en is er vaak sprake van een criminele carrière.

50 Jaarstukken 

Pagina 49

HvBNM Opbrengsten

 van heffingen 

De kosten van afvalstoffen en riool in 2017 gerealiseerd op deze 

pagina, en de gerealiseerde opbrengst van deze heffingen in 2017, 

komen niet overeen met de gerealiseerde opbrengsten en kosten 

in de tabellen op pagina 88. Waar komt dit verschil vandaan? 

In de lasten en baten op blz. 49 zijn ook stortingen in de egalisatievoorziening (indien de opbrengsten hoger zijn dan de 

lasten) resp. onttrekkingen aan de egalisatievoorziening (indien de lasten hoger zijn dan de opbrengsten) opgenomen. Deze 

worden in de presentatie op pagina 88 buiten beschouwing gelaten om juist dat verschil te tonen. 

51 Jaarstukken 

Pagina 71

HvBNM Cultuur In de Cultuur paragrafen wordt bijna uitsluitend gesproken over 

het historisch erfgoed.Wat hebben we bereikt op het gebied van 

Culturele Vorming, los van het historisch erfgoed ?

De eigen kunstcollectie zowel van binnen het gemeentehuis als in de openbare ruimte van de gemeente Gooise Meren is 

geinventariseerd. We faciliteren culturele evenementen en werken ook binnen de regio hier aan mee.

52 Pagina 87 HvBNM Financien De inkomsten reclamebelasting zijn 6% lager uitgevallen dan 

begroting. Hoe komt dat?  
De reclamebelasting is structureel te hoog begroot. Ook in 2016 was dit al het geval. Dit wordt aangepast in de begroting.

53 Jaarstukken 

Pagina 91

HvBNM Financien Kan er een bandbreedte worden aangegeven bij 91.1   De geschatte schade op de wegen buiten het UVO-gebied als gevolg van het project SAAOne, bedraagt ca 250.000 à 

300.000,= Als gedeeltelijke tegemoetkoming hebben RWS en SAAOne gezamenlijk een bedrag ter waarde van 150.000,= 

gecompenseerd.

54 Jaarstukken 

Pagina 103

HvBNM Financien Er is 1,2 mln minder afgelost dan begroot. Betrof het hier geen 

verplichte aflossing? 

In de begroting 2017 hebben wij 20,5 mln als nieuwe leningen opgenomen, omdat wij dachten dat wij meer zouden gaan 

investeren. Op basis van het totaal begrote bedrag werd het aflossingsbedrag berekend. In dit geval betreft het hier geen 

verplichte aflossing. Wij hebben minder geleend dus hoeven wij ook minder af te lossen.

55 Projectenboek Muiden 

buiten de vesting

HvBNM Muiden buiten de 

vesting

Muiden buiten de vesting is Unesco-erfgoed; zijn er gelden uit 

subsidies beschikbaar voor uitvoering, zijn die aangevraagd? 

Ja, de vestingprogramma's (Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden) worden voor een substantieel deel 

gefinancieerd vanuit subsidies. Na het zomerreces zullen tijdens een themauur de programma's nader worden toegelicht en 

projectinformatie is te vinden op de bestuurlijke website onder plannen en projecten. We zijn inmiddels gestart.

56 Projectenboek Muiden 

buiten de vesting

HvBNM Groen/verkeer p.13: wie is verantwoordelijk voor fijnstofabsorberende 

beplanting? De ontwikkelaar of de gemeente?

p.14: Wanneer worden de verkeerstellingen als nulmeting 

uitgevoerd?

Afhankelijk van wie het openbaar gebied gaat inrichten is het of de gemeente of de ontwikkelaar. Hierover worden afspraken 

gemaakt en vastgelegd in een anterieure overeenkomst. In geval van de BORgronden zal dat de ontwikkelaar zijn. Afspraken 

over soorten beplanting, waar fijnstof absorberende beplanting een van de mogelijk toepasbare soorten is, worden vastgelegd 

in een beplantingsplan dat door de gemeente wordt getoetst. Met de ontwikkelaar van de BORgronden zijn gesprekken over 

fijnstof absorberende beplanting reeds opgestart. 

Op het moment van schrijven vinden er verkeerstellingen plaats, o.a. rondom Muiden, in het kader van het Mobiliteitsplan. 

Deze kunnen gebruikt worden als 0-meting.  Eerder zijn er in juni 2014, voor de oplevering van de Spieringbrug, en in 

februari/maart 2017  verkeerstellingen geweest op de wegen in en rondom Muiden.

57 Jaarstukken HvBNM IKC Dor wie  en op basis van welke criteria wordt gekozen welke 

commerciele partij (namelijk een kinderopvang organisatie) zich 

mag vestigen in het IKC?

De gemeentelijke visie op IKC vorming staat in hoofdstuk 2 van het IHP dat op 24 januari 2018 is vastgesteld door de raad.  

De schoolbesturen hebben een zorgplicht voor kinderopvang en zijn autonoom in hun keuze. 

58 Jaarstukken HvBNM IKC Ligt er een plan ten grondslag aan de invulling van het IKC, die er 

voor zorgt dat de ambitie van het IKC ook bij wisseling in 

huurders gewaarborgd blijft, zodat het zich niet in loop van de 

tijd ontwikkelt tot een gewoon bedrijfsverzamelgebouw? Welke 

rol gaat de gemeente hier in spelen?

De samenwerking betreffende de ambitie (inhoud) wordt door de partijen zelf gewaarborgd.  De komende periode wordt er 

gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin nadere afspraken worden vastgelegd met betrekking tot gebruik en 

exploitatie (fysiek en organisatorisch). Hiertoe is eerder een gezamenlijke visisdocument opgesteld en vastgesteld. Vervolgens 

is het programma van eisen en het definitief ontwep vastgesteld door de stuurgoep IKC Muiden. Leegstandsrisico 

onderwijsruimten ligt bij de schoolbesturen. Ingeval van onderhuur en medegebruik moeten de schoolbesturen conform wet- 

en regelgeving toestemming vragen aan het college. Verhuur deel kinderopvang is gabaseerd op het standaard ROZ-model, 

waarbij minimale looptijd 15 jaar zal zijn. In het ontwerp is rekening gehouden met een zodanige compartimentering die het 

afzonderlijk gebruik van deze ruimten mogelijk maakt. 

59 Jaarstukken HvBNM IKC Is de Meetlat die de Rekenkamercommissie heeft opgesteld naar 

aanleiding van Breeduit, gebruikt als toetsing bij de ontwikkeling 

van het IKC in Muiden?

De meetlat die naar aanleiding van Breeduit is opgesteld in Bussum is geïntegreerd in de methode projectmatig werken van 

de gemeente Gooise Meren. Ten opzichte van Breeduit is het aandeel onderwijshuisvesting (zorgplicht) veel groter en het 

toegepaste beleid helder vastgesteld in het IHP.
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Vragen van GDP
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord
60 Jaarstukken GDP Pagina 4 wat is de reden van de her-allocatie van budgetten tussen WMO 

en Jeugdwet 

Een financiële integrale benadering van het Sociaal Domein past binnen onze werkwijze. Hier wordt ook op gestuurd vanuit 

het rijk door de middelen voor Wmo, Jeugd en Participatie middels een brede integratie uitkering Sociaal Domein ter 

beschikking te stellen. Heralloceren tussen Wmo en Jeugd hangt samen met een stabilisatie van de uitgaven op de post 

'maatwerk Wmo', terwijl de uitgaven maatwerk Jeugd ieder jaar licht stijgen. Een toekomstige overschrijding op het budget 

maatwerk Jeugd ligt in de lijn der verwachting, terwijl we verwachten dat er op het budget 'maatwerk Wmo' jaarlijks een 

(ruime )onderschrijding zal blijven. 

61 Jaarstukken GDP Programma 1 Pagina 10. In de jaarstukken wordt aangegeven dat: “We hebben 

alle voorbereidingen getroffen voor het digitaal aanvragen en 

laten bezorgen van reisdocumenten. Dit moet begin 2018 gereed 

zijn.”

Vraag: Is dit al gereed en zo nee, wat is de status?

Dit is helemaal gereed.

62 Jaarstukken GDP Programma 1 Punt 1.2., pagina 10. Klantgerichte dienstverlening. Het GDP 

bereikt nog steeds veel berichten van zeer latente reacties op 

brieven en e-mailberichten van inwoners en bedrijven. De afspraak 

fusieraad 2015 is binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie of 

tenminste een ontvangstbevestiging, voorzien van een datum 

waarop een inhoudelijke reactie ontvangen zal worden.

Vraag: Wanneer wordt dit onderdeel van de dienstverlening 

conform afspraak gerealiseerd?

Uitgangspunt is dat een behandelend ambtenaar de ontvangstbevestiging verstuurt en de brief uiteraard inhoudelijk 

beantwoordt. Vanuit DIV wordt er standaard zo snel mogelijk ook een bewijs van ontvangst verstuurd naar burgers die de 

gemeente brieven sturen. Bij digitale verzoeken krijgt de afzender sowieso standaard een automatische reply als 

ontvangstbevestiging. We herkennen ons in het beeld dat niet elke afdeling een ontvangstbevestiging verstuurt. Er vindt op 

dit moment een campagne Dienstverlening plaats om hier meer bewustzijn voor te genereren op de afdelingen. 

63 Jaarstukken GDP Programma 1 Pagina 10. Klantgerichte dienstverlening. 

Vraag: Voldoet de woensdagavond-openingstell ing? Zorgt de 

combinatie van de Raadsaanwezigheid, de opbouw van de 

markt op het marktterrein en hierdoor wegvallen van 

parkeerplekken aldaar voor een tekort aan parkeerplaatsen 

voor bezoekers op deze specifieke avond(en)?

De woensdagavond-openingstelling voldoet. De combinatie met de Raadsaanwezigheid geeft drukte op de woensdagavond . 

Deze drukte leidt niet tot een tekort aan parkeerplekken..

64 Jaarstukken GDP Programma 1 Pagina 12. Gooise Meren als werkgever heeft te maken met een 

relatief hoog ziekteverzuim.

Vraag: Is het bekend wat de oorzaken hiervan zijn en is er een 

actieplan om het ziekteverzuim omlaag te krijgen en/of is het 

verzuim reeds dalend?

De oorzaken zijn divers. GM heeft in dit kader de Arbo dienstverlener verzocht een analyse van de verzuimcijfers te maken. 

Deze analyse is aan het MT en Or gepresenteerd, met een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is in overleg met het is in 

overleg met het MT en OR verder geconcretiseerd en uitgevoerd.. Sommige middelen zijn reeds ingezet zoals het aanbieden 

van verzuimtrainingen voor leidinggevenden.

65 Jaarstukken GDP Programma 2 Pagina 21. Westereng. In 2017 is een start gemaakt met een 

veiligheidsanalyse in deze wijk.

Vraag: Is dit onderzoek afgerond? 

Vraag: Wat zijn de bevindingen en waaruit bestaat het plan van 

aanpak? (Verwijs naar het plan van aanpak Keverdijk).

In maart 2018 is het onderzoek naar de wijze waarop burgerparticipatie een bijdrage kan leveren aan de sociale veiligheid in de 

Westereng afgerond.  Daarnaast zijn in het onderzoek ook de omvang en aard van inbraken, overlast en 

onveiligheidsgevoelens meegenomen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verkeersoverlast en vervuiling is een probleem 

in de wijk. Bewoners in de Westereng geven aan zich vaker onveilig te voelen dan gemiddeld in Nederland. Een lichtpunt is 

dat de bewoners hun eigen buurt als veiliger beoordelen dan  plekken buiten de eigen wijk. Omtrent inbraken is de Westereng  

relatief gezien minder vaak slachtoffer van inbraken, dan gemiddeld in de gemeente Gooise Meren. Met betrekking tot 

inbraken valt in de Westereng  winst te behalen. Uit het onderzoek kwam tevens de conclusie voort dat er onvoldoende 

mogelijkheden zijn om de sociale veiligheid in de wijk te verbeteren door middel van burgerparticipatie. In het 

onderzoeksrapport zijn aanbevelingen voor zowel team OOV als het programma Doe Democratie gedaan.

Structureren en waarborgen van burgerinitiatieven; 

Verkennen wat de mogelijkheden zijn om schakelpunten tussen burgers, burgerinitiatieven en de professionals op wijkniveau 

in te bedden in beleid;

Organiseren van een  periodiek een integraal wijkoverleg ten behoeve van sociale veiligheid en burgerparticipatie in de 

Westereng.

66 Jaarstukken GDP Programma 2 Pagina 24. De totale lasten brandweer en handhaving is gestegen 

met ruim 1.233 miljoen euro.

Vraag: Graag een toelichting op deze enorme kostenstijging.

Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het opsporen en ruiming van explosieven (KNSF) terrein. De kosten 

die hiervoor zijn gemaakt worden vergoed d.m.v. een suppletie-uitkering Bommenregeling van het Gemeentefonds. 

67 Jaarstukken GDP Programma 3 Hondenpoep is ergernis nummer 1 onder onze inwoners.

Vraag: Wat waren de baten van het uitschrijven van een boete bij 

het overtreden van regels voor het opruimen van hondenpoep?

Hondenpoep niet opruimen is een overtreding op grond van de APV. Hiervoor wordt een bestuurlijke strafbeschikking 

uitgeschreven. Dit wordt naar het CJIB in Leeuwarden gestuurd die vervolgens dit afhandelen. De baten verdwijnen in de 

schatkist (niets naar de gemeente). We hebben geen inzicht in de baten in de schatkist hiervan van het Rijk.
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68 Jaarstukken GDP Programma 6 Punt 6.2., pagina 54. Bijdrage aan de Wet Banenafspraak. Eind 

2017 is een begin van een inhaalslag gemaakt om kandidaten 

banenafspraak in te voeren in de landelijke banenverkenner. 

Vraag: Zijn ultimo maart 2018 alle mogelijk kandidaten nu 

ingeschreven in dit digitale bestand. Zo nee wanneer wel.  

De inhaalslag die ultimo 2017 is uitgevoerd heeft geleid tot het actualiseren van het doelgroepregister in januari 2018.

69 Jaarstukken GDP Programma 6 Er staat: “Gooise Meren voldeed in 2017 als werkgever aan de 

taakstelling banenafspraak.”  Vraag:  Graag een toelichting 

wanneer voldoet GM aan de Taakstelling banenafspraak. Of wel 

om hoeveel mensen (FTe’s) gaat het derhalve?

Alle partijen die binnen het cluster ‘gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’ vallen hebben een even zware 

verantwoordelijkheid bij het realiseren van de banenafspraak. verantwoordelijkheid van gemeenten zwaarder weegt dan die 

van een GR-partij. Gelet op het aantal partijen binnen het cluster ‘gemeenten en gemeenschappelijke regelingen’ en gelet op 

de samenstelling van de GR-partijen, is er uitgegaan van een fifty-fifty verdeling: 50% van de banen (27) wordt gerealiseerd 

door gemeenten en 50% (27) van de banen wordt gerealiseerd door GR-partijen (in 2025.

-Voor Gooise Meren betekent dat in 2017 2 fte en in 2018 2.5 fte. Hier voldoen we aan. 

70 Jaarstukken GDP Programma 6 Vraag: Zijn alle mensen woonachtig in Gooise Meren die onder de 

Participatiewet vallen en niet 100% van het wettelijk 

minimumloon kunnen verdienen en/of in de Wajong zitten en /of 

met een WSW –indicatie en of met een WiW of ID baan 

ingeschreven in de doelgroepregister dan wel voorgedragen aan 

het UWV om opgenomen te worden in dit belangrijke en 

randvoorwaardelijk register?

Inwoners van Gooise Meren die voldoen aan de criteria voor de banenaafspraak worden opgenomen in het doelgroepregister 

zodra zij zich melden of worden gemeld door een van de ketenpartners zoals UWV en onderwijs (vso/pro-instellingen). Dit 

conform de landelijke richtlijnen en regionaal vastgestelde werkwijze.

71 Jaarstukken GDP Programma 6 Punt 6.3, pagina 55. Armoede. Vraag: Is het onderzoek naar de 

effecten van het inzetten van sociale media om de doelgroep te 

bereiken al afgerond?

De effectiviteit van inzet social media bij de realisatie minima-beleid is onderdeel van de programmabegroting 2018.

72 Jaarstukken GDP Programma 6 Vraag: Zo nee, wanneer wel en wanneer wordt de Raad 

geïnformeerd over de wijze waarop de doelgroep optimaal 

geïnformeerd gaat worden?

De resultaten van de beoordeling van de effectiviteit van inzet social media bij de realisatie minima-beleid wordt in de 

jaarstukken 2018 aan de Raad gerapporteerd.

73 Jaarstukken GDP Programma 8 Pagina 72. Hier wordt gesteld dat er in 2017 onderzoek is gedaan 

naar de mogelijkheden van een gecombineerde exploitatie van De 

Lunet en De Zandzee en dat een van de scenario’s de gemeente 

uitzicht biedt op lagere kosten. Vraag: Wat zijn de uitkomsten 

van dit onderzoek en voor welk scenario wil het college kiezen? 

Dit onderzoek is in 2017 gestart, maar nog niet afgerond. 

74 Jaarstukken GDP Programma 8 Pagina 96. De beleidsnota’s van Naarden, Bussum en Muiden 

t.a.v. openbare verlichting zijn verlopen. Vraag: Is er al 

geharmoniseerd beleid voor openbare verlichting? 

Begin dit jaar is de integrale visie buitenruimte vastgesteld. De beleidskaders voor openbare verlichting zijn hierin ook 

vastgelegd. Tevens bevat de Visie een Uitvoeringsp[lan voor de gezamelijke bezittingen met een korte termijn planning. 

Verdere uitwerking van de Visie wordt verwerkt in de beheerplannen per bezitting. De beleidsnota's van de voormalige 

gemeenten zijn geharmoniseerd in de Visie Buitenruimte

75 Jaarstukken GDP Programma 8 Vraag: Idem voor speelruimteplan en waterwegen. Begin dit jaar is de integrale visie buitenruimte vastgesteld. De beleidskaders voor spelen en waterwegen zijn hierin ook 

vastgelegd. Tevens bevat de Visie een Uitvoeringsplan voor de gezamelijke bezittingen met een korte termijn planning. 

Verdere uitwerking van de Visie wordt verwerkt in de beheerplannen per bezitting. De beleidsnota's van de voormalige 

gemeenten zijn geharmoniseerd in de Visie Buitenruimte

76 Jaarstukken GDP Programma 9 Vraag: Wat zijn de baten van de verkoop van het onroerend goed 

geweest? Wat is de verhouding tussen de taxatie-, boekwaarde en 

verkoopprijs?

77 Jaarstukken GDP Aanvullende vraag Graag opgave van het  aantal medewerkers omgerekend in FTe’s 

werkzaam bij de Gemeente Gooise Meren, peildatum 01-01- 2017 

en 31-12-2017 

De werkelijke bezetting in dec. 2016 was 334, 75 fte. De werkelijke bezetting in dec.2017 339,86 fte.

78 Voortgangsverslag GDP Programma 3 (Jelmer): Pagina 9. Er moet een veegmachine gehuurd worden, 

omdat de oude machine is afgeschreven en er niet op tijd een 

nieuwe is besteld. Vraag: Hoeveel veegmachines heeft de 

gemeente?

De veegmachine (uit voormalig Naarden) was al geruime tijd financieel afgeschreven. In aanloop naar de fusie/start Gooise 

Meren is er voor gekozen om niet direct een nieuwe machine aan te schaffen. De oude veegmachine is langer in bedrijf 

gehouden. Maar op goed moment niet meer te repareren. Daardoor is er nu geen machine in bezit, maar wordt tijdelijk 

ingehuurd

79 Voortgangsverslag GDP Programma 3 Vraag: De nieuwe aanschaf was te voorzien, waarom is het 

aankooptraject niet eerder gestart? 

Na de fusie moesten veel contracten opnieuw op de markt gezet worden. hierin zijn prioriteiten gesteld. Er is bovendien eerst 

een gedegen afweging gemaakt tussen de aanschaf van een eigen machine en de werkzaamheden uitbesteden. Een pilot 

heeft uitgewezen dat het zowel financieel technisch als in kader van dienstverlening wenselijk is om een eigen veegmachine 

in te kunnen zetten.  Onderzocht of het mogelijk is om veegmachine van buurgemeenten gedeeltelijk te gebruiken. Dat 

bleek niet het geval.

 Verkoop Boekwaarde 

Verkoop Gewestkantoor 9.400.000,- 13.625.000,- 

Verkoop Heidezicht     350.000,-       394.000,- 

Verkoop erfpachtgrond     368.100,-          10.328,- 

 

Zoals ook verwoord in Voortgangsverslagen 2017 en Jaarstukken 2017 
(incidentele lasten en baten) 
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80 Voortgangsverslag GDP Programma 3 Vraag: Verder l i jkt €100.000,- voor huur erg duur, is het niet 

mogelijk om de levensduur van de oude veegmachine te 

verlengen bijv. door reparatie?

€ 100.000 is voor inhuur machine, machinist en onderhoud (vervanging borstels, brandstof, etc). Er is geen veegmachine 

meer. Machine was al afgeschreven en op goed moment niet meer te repareren.

81 Voortgangsverslag GDP Programma 7 Pagina 14. Er wordt hier gesproken over de Taakgroep 

Jeugd.Vraag: Wat wordt hier precies onder verstaan?

Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel huurinkomsten de gemeente ontvangt specifiek voor peuterspeelzaalwerk in 

het gemeentelijk vastgoed omdat dit niet zo geregistreerd wordt. Er is wel sprake van huurders die peuterspeelzaalwerk 

aanbieden in gemeentelijk vastgoed maar in die gevallen is sprake van een combinatie van activiteiten voor kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Overigens zit het peuterspeelzaalwerk ook niet alleen in gemeentelijke 

gebouwen maar ook in gebouwen van andere eigenaren. Uitgangspunt is dat huurders van gemeentelijk vastgoed een 

marktconforme huur betalen, ook als het gaat om gesubsidieerde activiteiten zoals peuterspeelzaalwerk. De 

huisvestingskosten zijn onderdeel van de subsidie. Op die manier blijven de kosten en opbrengsten transparant. De 

huurafspraken met peuterspeelzaalwerk worden dan ook niet beïnvloed door de harmonisatie.

82 Voortgangsverslag GDP Programma 7 Pagina 14. Doordat peuterspeelzaalwerk wordt geharmoniseerd 

met kinderopvang, gaat een aantal geldstromen anders lopen. 

Vraag: Wat zijn de huurinkomsten van de gemeente op vastgoed 

dat wordt ingezet voor peuterspeelzaalwerk?

Het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel huurinkomsten de gemeente ontvangt specifiek voor peuterspeelzaalwerk in 

het gemeentelijk vastgoed omdat dit niet zo geregistreerd wordt. Er is wel sprake van huurders die peuterspeelzaalwerk 

aanbieden in gemeentelijk vastgoed maar in die gevallen is sprake van een combinatie van activiteiten voor kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. Overigens zit het peuterspeelzaalwerk ook niet alleen in gemeentelijke 

gebouwen maar ook in gebouwen van andere eigenaren. Uitgangspunt is dat huurders van gemeentelijk vastgoed een 

marktconforme huur betalen, ook als het gaat om gesubsidieerde activiteiten zoals peuterspeelzaalwerk. De 

huisvestingskosten zijn verdisconteerd in de totale subsidie die de instellingen ontvangen voor het organiseren van de 

activiteit peuterspeelzaalwerk. Op die manier blijven de kosten en opbrengsten transparant. De huurafspraken met 

peuterspeelzaalwerk worden dan ook niet beïnvloed door de harmonisatie.

83 Voortgangsverslag GDP Programma 7 Vraag: Wanneer zijn de tarieven voor het laatst herzien? De huurtarieven worden conform huurovereenkomst jaarlijks geïndexeerd. Bij verlenging van de huurovereenkomst na afloop 

(meestal na 5-10jaar) of bij een nieuwe huurder wordt de huurprijs obv een onafhankelijke taxatie opnieuw bepaald.

84 Voortgangsverslag GDP Programma 7 Vraag: Zijn de tarieven naar het oordeel van het college 

marktconform?

zie bovenstaande antwoord

85 Voortgangsverslag GDP Programma 7 Vraag: Wat zijn hierover de afspraken voor wat betreft het IKC in 

Muiden?

Kinderopvang betaalt een marktconforme prijs voor de vierkante meters die ze gaan huren conform vastgesteld beleid 

(Strategisch accommodatie beleidsplan)

86 GDP Vragen waarvan het college heeft aangegeven erop te zullen 

terugkomen. Ter controle opgenomen in deze vragenlijst. 

87 Jaarstukken GDP Programma 3 (Jan): In de doelenboom staat uitbreiding fietsparkeerplekken bij 

stations.  Vraag: Waarom is er ook in 2017 niets gedaan bij station 

Bussum-Zuid. Al in 2015 heeft de Raad haar fiat gegeven om 

€130.000 (50% Retour van NS/ProRail) te gaan investeren om de 

fietsparkeersituatie aldaar te verbeteren.

Er zijn in de gemeente Bussum indertijd werkzaamheden uitgevoerd bij station Bussum zuid. Het kost ons meer tijd om 

nadere informatie hierover op te halen. U wordt hier later over geïnformeerd.

88 Voortgangsverslag GDP Programma 9 Pagina 17. Er gaat structureel extra personeel worden geworden 

om meer ruimte te scheppen voor vragen en initiatieven uit de 

samenleving en de raad.  Vraag: Hoe krijgt dit feitelijk vorm? 

Om de meer complexe vraagstukken en initiatieven uit de samenleving op te kunnen pakken is versterking van de organisatie 

noodzakelijk. Het betreft dan met name strategische advisering in combinatie moet het voeren van regie op het proces van 

de vertaling van de vraag/het initiatief naar het realiseren van een concreet resultaat. Hiervoor wordt een drietal 

beleidsregisseurs geworven. Deze regisseurs zullen vooral op basis van (de aard van) het vraagstuk integraal werken en 

verbindingen leggen over de vakafdelingen heen. Verder is het wijk- en kerngericht werken versterkt met een (extra) 

wijkadviseur. De wijkadviseur is de contactfunctionaris van de wijk- en buurtplatforms, stadsraad en dorpsraad en de linking 

pin met de organisatie.   

89 Voortgangsverslag GDP Pagina 17 Pagina 17. Er wordt aangegeven dat het voor 2 personen niet 

gelukt is om in het kader van het sociaal plan een andere functie 

te vinden. Daarom wordt er voor 2018 een bedrag van €138.000,- 

bijgeraamd. Vraag: Hoe moeten wij dit zien? Staan deze personen 

op non-actief? Hoeven zij op geen enkele manier een 

tegenprestatie te leveren? Er is binnen de gemeente toch genoeg 

te doen? 

Bij de start van GM waren 8 personen bovenformatief. Besloten is toen om iedereen te plaatsen, in de verwachting dat we 

voor deze relatief kleine groep een plek weten te vinden. Dat is in 2016 /17 gelukt voor 6 personen binnen de toegestane 

formatie. Voor twee personen nog niet . Deze mensen zijn gewoon aan het werk. De bovenformatieve 

dekkingsmogelijkheden zijn echter komen te vervallen, vandaar dat de 138.000 euro wordt bijgeraamd . De verwachting is dat 

ook deze personen structureel kunnen wordenm ingepast of dat zij elders kunnen worden geplaatst.  

90 Voortgangsverslag GDP Pagina 17 Vraag: Zijn er geen mogelijkheden voor uitleen aan andere 

gemeenten? 

zie beantwoording hierboven 

91 Voortgangsverslag GDP Pagina 17 Vraag: Is er een sollicitatieplicht? zie beantwoording hierboven 

92 Voortgangsverslag GDP Pagina 17 Vraag: Hoe lang kan de verplichte loonbetaling nog doorlopen? zie beantwoording hierboven 
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Technische vragenmarkt (schriftelijk beantwoord)
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord
93 Jaarstukken 2017 Kunt u aangeven waarom er een groot verschil is binnen het 

product gemeentelijke gebouwen. Pagina 39.

Het verschil tussen de primaire begroting en de begroting inclusief wijzigingen 2017 wordt veroorzaakt door de mutaties uit 

de voortgangsverslagen

94 Jaarstukken 2017 Welke afspraak is gemaakt over de kosten van de 

hondencontrole?

Aan 3 verschillende bedrijven is offerte gevraagd. De laagste aanbieder heeft de controle mogen doen.

95 Jaarstukken 2017 Pagina 91/92. Er is meer schade ontstaan aan onderliggend 

wegennet door de aanleg van de A1. Hoe gaan wij daar mee om. 

Krijgen wij die kosten vergoed?

Antwoord volgt 

96 Jaarstukken 2017 Erfpacht is afgekocht en heeft voor extra inkomsten gezorgd. 

Hierdoor vervallen de structurele jaarlijke opbrengsten. Hoeveel 

derven wij daardoor?

Voor 2017 is sprake van het sluiten van koopovereenkomst in het vierde kwartaal van 2017 omtrent de afkoop van de 

erfpacht met betrekking tot een beperkt aantal woningen, met daardoor een marginale structurele derving van jaarlijkse 

opbrengsten. De effecten voor 2018 e.v. zijn nog onduidelijk en afhankelijk van met name het ingaan op het aanbod voor 

afkoop door andere eigenaren van woningen en eigenaren van bedrijfspanden, zoals ook aangegeven in het raadsbesluit van 

29 maart 2017 ‘Harmonisatie erfpachtbeleid Gooise Meren 2017’ (zaak 282892).

97 Jaarstukken 2017 Waarom wordt de begrote opbrengst van de reclamebelasting 

niet gehaald? Hoe zijn de inkomsten in vergelijking met 

voorgaande jaren?

De reclamebelasting is structureel te hoog begroot. Ook in 2016 was dit al het geval.

98 Jaarstukken 2017 Programma 8 Wat is Cultuur Carrousel pag 69 De cultuur en sportcarrousel is een voorziening voor kinderen die in armoede leven. Zij krijgen regelmatig een aanbod om 

gratis te kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Voorbeelden zijn: vrij zwemmen, 

kinderfestival, vestingeiland, fimfestival, afvalfestival, toneel

99 Jaarstukken 2017 Programma 8 Verklaring van de verschillen op pag 74 66 begroot en 4 

gerealiseerd bij monumenten en musea.

De opbrengst van monumentale panden in het product monumenten en musea zijn  geboekt bij programma 4 

Gemeentelijke gebouwen.

100 Jaarstukken 2017 Programma 8 Op welke wijze wordt IKC ambitie gewaarborgd, zodat het geen 

bedrijfsverzamelgebouw wordt. 

De samenwerking betreffende de ambitie (inhoud) wordt door de partijen zelf gewaarborgd.  De komende periode wordt er 

gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin nadere afspraken worden vastgelegd met betrekking tot gebruik en 

exploitatie (fysiek en organisatorisch). Hiertoe is eerder een gezamenlijke visisdocument opgesteld en vastgesteld. Vervolgens 

is het programma van eisen en het definitief ontwep vastgesteld door de stuurgoep IKC Muiden. Leegstandsrisico 

onderwijsruimten ligt bij de schoolbesturen. Ingeval van onderhuur en medegebruik moeten de schoolbesturen conform wet- 

en regelgeving toestemming vragen aan het college. Verhuur deel kinderopvang is gabaseerd op het standaard ROZ-model, 

waarbij minimale looptijd 15 jaar zal zijn. In het ontwerp is rekening gehouden met een zodanige compartimentering die het 

afzonderlijk gebruik van deze ruimten mogelijk maakt. 

101 Jaarstukken 2017 Programma 8 Uitleg over hoogte toename IKC pg. 15 VV1-’18 (GL) Antwoord volgt 

102 Jaarstukken 2017 JS v- programma 5.2 In de tekst staat "grote variatie van groen". 

Waar is dat op gebaseerd?

Gooise Meren ligt op een unieke plek, waar verschillende landschapstypen samen komen. Van nattere veengronden tot hoger 

gelegen droge zandgronden Er is een variatie aan open landschap, weilanden, zanderijen, heidevelden, droge bossen, natte 

bossen  hakhoutwallen en kruidenrijke vegetatie.  Maar ook meren als het Gooimeer en Naardermeer en lijnvormige wateren 

als Bussummervaart, Naarder trekvaart en Mouwtje etc.  Binnen de stedelijke omgeving kennen we een variatie aan 

cultuurhistorische parken met water en groenstructuren. Daarnaast is er een grote variëteit aan boomsoorten en 

beplantingstypen zoals sierplantsoenen met meer gecultiveerde plantsoorten, bosplantsoenen met inheemse plantsoorten, 

vaste planten, hakhoutwallen, bloemrijke bermen en gazons met bloembollenmengsels.

103 Jaarstukken 2017 Js pagina 49 Inkomsten water? Wat is dat? Verklaring verschillen 

(21 -11-3)

Antwoord volgt 

104 Jaarstukken 2017 Js pagina 49 Groen, verklaring verschillen (3955 - 3460 -3296) Omdat de in 2017 geplande aanbesteding voor onderhoud bomen pas in 2018 wordt afgerond, is alleen het noodzakelijke 

onderhoud uitgevoerd. Vooral hierdoor is er onderuitputting ontstaan van het beschikbare budget.

105 Voortgangsverslag 2018-1 VV1 verklaring veegmachine De veegmachine (uit voormalig Naarden) was al geruime tijd financieel afgeschreven. In aanloop naar de fusie/start Gooise 

Meren is er voor gekozen om niet direct een nieuwe machine aan te schaffen. De oude veegmachine is langer in bedrijf 

gehouden. Voorafgaand aan de  aanschaf van een nieuwe veegmachine is: -een gedegen afweging gemaakt tussen de 

aanschaf van een eigen machine en de werkzaamheden uitbesteden. Een pilot heeft uitgewezen dat het zowel financieel 

technisch als in kader van dienstverlening wenselijk is om een eigen veegmachine in te kunnen zetten.  -onderzocht of het 

mogelijk is om veegmachine van buurgemeenten gedeeltelijk te gebruiken. Dat bleek niet het geval. -het inkoopproces voor 

de veegmachine afgestemd met het inkoopproces van het straatreinigingsbestek. Op de piektijden (bloesem- en bladperiode) 

wordt extra veegcapaciteit via het  straatreinigingsbestek ingehuurd.   -financiën op orde gebracht. Na de fusie was geen geld 

meer gereserveerd voor vervanging van de veegmachine, noch was er geld opgenomen in de begroting om veegwerk uit te 

besteden.  Dit leidde tot een financieel probleem op het moment dat de oude veegmachine buiten bedrijf is geraakt.  

Inmiddels is op de investeringslijst budget opgenomen voor vervanging van de veegmachine. De inkoopprocessen van zowel 

de veegmachine als het straatreinigingsbestek lopen. Echter om de gewenste beeldkwaliteit op orde te houden in de 

overbruggingsperiode is het noodzakelijk een veegmachine in te huren. huur veegmachine (inclusief brandstof, onderhoud, 

vervanging veegborstels en zo nodig vervangende machine bij uitval) en inhuur veegmachinist.
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106 Jaarstukken 2017 Getallen wegen en parkeren verschillen tussen primitieve en 

definitieve begroting

Het verschil tussen de primaire begroting en de begroting inclusief wijzigingen 2017 wordt veroorzaakt door de mutaties uit 

de voortgangsverslagen

107 Jaarstukken 2017 Js pagina 30; Mutaties reserve wegen . Oorzaak: 1.169 - 20 Het verschil tussen de primaire begroting en de begroting inclusief wijzigingen 2017 wordt veroorzaakt door de mutaties uit 

de voortgangsverslagen

108 Jaarstukken 2017 Waarom is percentage hernieuwbare elektriciteit tussen 2014 en 

2017 met 0,1 procent gedaald? (zie blz. 48 Jaarstukken)

109 Jaarstukken 2017 Bij afval en riool zijn baten hoger dan de lasten. Hoe is dit te 

verklaren? (zie bladzijde 49 Jaarstukken)

Afval en riool zijn kostendekkende producten. Dit betekent dat de baten niet hoger mogen zijn dan de lasten. Echter voor 

deze vergelijking mogen de BTW-kosten als aanvullende last worden meegeteld. Die BTW-kosten zitten niet in de 

gepresenteerde lasten omdat we de lasten netto registreren. Zie hiertoe ook de uitleg op blz. 88 van de Jaarstukken.

110 Jaarstukken 2017 Hoe zit met kostendekkendheid riooltarieven. Wanneer bekend? Antwoord volgt 

111 Jaarstukken 2017 Is er een inventarisatie van beplantingstypen en waterlopen? (zie 

blz. 44 5.2 Jaarstukken)

Antwoord volgt 

112 Voortgangsverslag 2018-1 Waarom worden hier septictanks genoemd, deze zijn toch 

verboden? (zie blz. 11 Voortgangsverslag)

Antwoord volgt 

113 Jaarstukken 2017 Zijn kosten onderhoud groen gedaald omdat we niet meer maar 

minder willen uitgeven? Of omdat we op een andere wijze 

(goedkoper) het groen onderhouden?

Omdat de in 2017 geplande aanbesteding voor onderhoud bomen pas in 2018 wordt afgerond, is alleen het noodzakelijke 

onderhoud uitgevoerd. Vooral hierdoor is er onderuitputting ontstaan van het beschikbare budget. Het is dus niet gekomen 

doordat we perse minder willen uitgeven. We zullen natuurlijk wel altijd zo voordelig mogelijk willen aanbesteden. Met de 

vastgestelde kwaliteit voor een goede prijs.

114 Jaarstukken 2017 Vraag: blz 41 staat de opbrengst uit 3 woningen genoemd, welke 

woningen zijn dit en wat is de opbrengst geweest (boekwaarde)? 

Beoogd antwoord: dit moeten we nazien (schriftelijke 

beantwoording). Het was iig geen gemeentelijk bezit.

Antwoord volgt 

115 Jaarstukken 2017 Vraag: beheer gemeentelijke gebouwen: dit is van 5 miljoen naar 

20 miljoen gegaan. Vanwaar deze verschillen?

Het verschil tussen de primaire begroting en de begroting inclusief wijzigingen wordt veroorzaakt door de mutaties uit de 

voortgangsverslagen. De grootste mutatie komt voort uit de verkoop van het regiokantoor. 

116 Jaarstukken 2017 Wie onderhoudt formeel de randmeren? De aanliggende gemeenten hebben zich verenigd in de Cooperatieve Vrije Randmeren, die het onderhoud uitvoert van 

aanlegplaatsen, bodemverdiepingen en het maaien van waterplanten. Daarnaast heeft rijkdswaterstaat een rol bij het maaien 

van waterplanten in de vaargeulen en Waternet voor het waterpeil en waterkwaliteit. 

117 Jaarstukken 2017 MOB complex: hoe kan het dat hier zoveel appartementen 

verkocht zijn onder de 2 ton? 

Tekst was onjuist. Wordt in de definitieve jaarstukken ( 4 juli) aangepast. 

118 Jaarstukken 2017 Opmerking: de toelichting op pagina 81 is erg summier, er staat 

helemaal niks toegelicht.

De tabel op blz. 81 is bedoeld als nadere uitleg over de totstandkoming van de op blz. 80 genoemde afwijking van € 3,710 

mln op overhead/doorbelastingen. In die tabel wordt de aansluiting zichtbaar gemaakt tussen de afwijkingen op 

doorbelastingen van de Programma's 1 t/m 8 ten opzichte van Programma 9, waarna een feitelijk verschil resteert op 

personeelslasten, hetgeen vervolgens is toegelicht.
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119 Jaarstukken 2017 Vraag: blz 37 punt 16, over het vestigingslimaat bedrijven. Zijn er 

ook vergeijkingen bekend met Huizen en Hilversum
Uit LISA-gegevens over 2017 blijkt dat er per 1.000 inwoners (met leeftijd 15-64) 175,4 vestigingen zijn in Gooise Meren. In 

Hilversum zijn dat er 149,4 en in Huizen 123,4.

120 Jaarstukken 2017 Vraag: hoe duidt je het resultaat in de tabellen van de grex? Kun 

je die herleiden uit de tabellen? Zone, waarom niet?

Functiemenging in Gooise Meren in 2017 is 44,2%. In Hilversum is dat 52,3% en in Huizen 40,7%. (Bron: LISA 2017 via 

waarstaatjegemeente.nl) 

121 Jaarstukken 2017 Vraag: blz 41 Bensdorp 2018-2019. Stuk je tekst m.b.t. de 

positieve afwijking van 175K. Dit stukje tekst is voor tweeërlei 

uitleg vatbaar.

Medio 2017 is het project Geweststrook afgerond. Omdat de naastgelegen projectlocatie Bensdorp op zichzelf geen 

grondexploitatie is voor de gemeente Gooise Meren wordt de grondexploitatie Geweststrook Bensdorp eind 2017 afgesloten. 

In de grondexploitatie was rekening gehouden met advies- en begeleidingskosten voor Bensdorp in 2018 en 2019. In het 

eerste voortgangsverslag van 2018 wordt de raad gevraagd deze kosten (totaal circa € 132.000) te dekken uit de Algemene 

reserve grondexploitatie. Na aftrek van deze kosten bedraagt de bijdrage aan de reserve circa € 184.000. Begroot was een 

voordelig exploitatie resultaat van circa € 175.000. Per saldo dan dus een kleine afwijking ten opzichte van het begrote 

resultaat. (zie ook de paragraaf grondbeleid, blz. 111)

122 Jaarstukken 2017 Onder programma 4 staat dat bij project MOB de helft van de 

opgeleverde appartementen onder de 2 ton was. Klopt dat wel?

Tekst was onjuist. Wordt in de definitieve jaarstukken ( 4 juli) aangepast. 

123 Jaarstukken 2017 Precario Hoe wordt er rekening gehouden met de afschaffing van de 

Precarioheffing op kabels en leidingen. En waar kan dit worden 

teruggevonden in de begroting/jaarstukken? Over 5 jaar mag dit 

niet meer, gaan we het tot dan nog heffen?

In Perspectiefnota 2018 is al rekening gehouden met het vervallen van de precariobelasting vanaf 2022, waaraan ook 

gemeente Gooise Meren zich moet en zal conformeren, met de volgende toelichting: in het kader van deugdelijk financieel 

beleid wordt hiermee vanaf 2019 stapsgewijs rekening gehouden. Dit is vervolgens verwerkt in de Programmabegroting 2018.

124 Jaarstukken 2017 Kengetallen Hoe zijn de verschillen in kengetallen tussen begroting en 

realisatie te verklaren?

Verschil netto schuldquote (Begroot 103% - Realisatie 58%)

Door verkoop van vastgoed en minder investeringen hoefde de gemeente minder leningen aan te gaan dan was begroot. 

Omdat de leningenportefeuille niet sterk is gestegen, drukt de rentelast niet extra op de exploitatie. 

Verschil Structurele exploitatieruimte (Begroot 1% - Werkelijk 5%)

Het cijfer voor 2017 wordt met name bepaald door hogere structurele baten dan lasten en is in lijn met de cijfers van 2016.  

De begrotingscijfers 2017 (opgesteld ruim vóór de totstandkoming van de Jaarstukken 2016) sloten hier nog onvoldoende op 

aan.

Overige kengetallen kennen een verschil dat nagenoeg nihil is.

125 Jaarstukken 2017 Paragraaf Verbonden 

partijen: Tabel 

verbonden partijen met 

bijdragen

Waarom staat er bij twee partijen bij de bijdrage PM? De PM post wordt vermeld bij de verbonden partijen Talent Primair en NV Bank Nederlandse Gemeenten. Aan deze twee 

partijen verstrekt gemeente Gooise Meren (GM) geen jaarlijkse gemeenschappelijke bijdrage.  Met betrekking tot Talent 

Primair heeft de gemeente GM een renteloze lening verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting. Voor wat 

betreft NV Bank Nederlandse Gemeenten heeft de gem. GM aandelen in zijn bezit en heeft men zeggenschap in de BNG via 

het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. 

126 Jaarstukken 2017 Programma 9 Er is een groot verschil tussen het aantal kwijtscheldingen in 2016 

en 2017. Wat is hiervoor de verklaring?

In de jaarcijfers 2016 zijn per abuis alleen de ambtshalve geautomatiseerde toekenningen (467) opgenomen. Deze aanvragen 

worden automatisch getoetst en zijn al tijdens de aanslagoplegging verleend. Naast de ambtshalve toekenningen zijn er 554 

aanvragen toegekend of gedeeltelijk toegekend. Dat betekent dat in 2016 een totaal aantal van 1030 aanvragen is toegekend. 

Het aantal toegekende kwijtscheldingen in 2017 is nagenoeg gelijk aan het aantal in 2016.     
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Technische vragenmarkt (deels tijdens vragenmarkt beantwoord)
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord
127 Programma 6 Hoe is het tekort in de Buig te verklaren? Pag 56:  buig realisatie 

en lasten is dat het verschil dat we als gemeente moeten 

opvangen? 

Ondanks de resultaten die zijn behaald bij het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden is het totaal aantal uitkering 

niet gedaald doordat daar ook weer nieuwe instroom tegenover stond. De tabel zal in het volgende verslag duidelijker worden 

opgesteld.

128 Programma 6 Wanneer wordt het bedrag uit de vangnetregeling 2017 

ontvangen; wanneer en hoe wordt dat in de stukken verwerkt?

Uiterlijk medio augustus 2018 wordt de aanvraag ingediend. Recent (23 mei) heeft de Raad ingestemd met de aanvraag en 

onderbouwing. De ontvangst van de vangnetregeling over 2017 wordt verwacht in (de loop van) 2019. In VV1  2019 wordt 

hierover gerapporteerd; dit bedrag is terug te vinden in de reserve sociaal domein. 

129 Programma 6 Hoe groot is het risico dat we de vangnetregeling niet ontvangen 

en welk bedrag lopen we dan mis?

Bij ongewijzigde regelgeving is die kans zeer klein; in dat geval lopen we als gemeente een bedrag van € 391.000 mis.

130 Programma 6 Hoeveel jongeren tussen de 16 en 22 jaar zijn werkzoekend? Er zijn momenteel ongeveer 100 werkloze werkzoekende jongeren tussen de 16 en 27 jaar. 

131 Programma 6 Wat is de reden van werkloosheid van jongeren? Komen er ook 

jongeren voor in. de groep langdurig bijstandsgerechjtigden”?

Deze jongeren ondervinden in veel gevallen een combinatie van psychosociale problematiek met andere problemen, 

waardoor zij tijdelijk op een uitkering zijn aangewezen. Het beleid is dat jongeren tot 27 jaar werken of een opleiding volgen. 

132 Programma 6 Er is een groot verschil tussen het aantal kwijtscheldingen in 2016 

en 2017. Wat is hiervoor de verklaring?

In de jaarcijfers 2016 zijn per abuis alleen de ambtshalve geautomatiseerde toekenningen (467) opgenomen. Deze aanvragen 

worden automatisch getoetst en zijn al tijdens de aanslagoplegging verleend. Naast de ambtshalve toekenningen zijn er 554 

aanvragen toegekend of gedeeltelijk toegekend. Dat betekent dat in 2016 een totaal aantal van 1030 aanvragen is toegekend. 

Het aantal toegekende kwijtscheldingen in 2017 is nagenoeg gelijk aan het aantal in 2016.     

133 Programma 6 Goed formuleren waaruit het kindpakket is opgebouwd Bij de ontwikkeling van het kindpakket zal duidelijk worden aangegeven waaruit dit pakket bestaat. 

134 Programma 6 Op pag 53 is vermeld dat 586 aanvragen om aanvullende zorg zijn 

toegekend; hoeveel aanvragen zijn in totaal ingediend en hoeveel 

daarvan zijn afgewezen? Op welke grond zijn deze aanvragen 

afgewezen?

In 2017 zijn in totaal 718 aanvragen Tegemoetkoming Aanvullende Ziektekosten gedaan. Van deze 718 aanvragen zijn er: 581 

toekenningen, 57 afwijzingen, 1 intrekking en 73 buiten behandeling gesteld. De afwijsgrond is met name het niet hebben van 

een aanvullende zorgverzekering en een  inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Aanvragen worden buiten 

behandeling gesteld als we, na een herinnering, onvoldoende gegevens van de aanvrager hebben ontvangen om het recht te 

kunnen vast stellen.  

135 Programma 6 Op pag. 54 is vermeld dat het aantal lopende re-

integratievoorzieningen afwijkt door een systeemfout; is deze 

systeemfout inmiddels opgelost? Van welk aantal lopende re-

integratievoorzieningen is daadwerkelijk sprake?

Ja, de systeemfout is inmiddels opgelost. In de eerstvolgende rapportage zal het feitelijk aantal  geleverde voorzieningen 

worden gepresenteerd.

136 Programma 6 Vermeld is dat het aanstellen van aanjagers voor de 

Banenafspraak vertraging heeft opgelopen. Wat is de reden van 

deze vertraging? Is er inmiddels wel resultaat geboekt t.a.v. het 

nakomen van de Banenafspraak; hoeveel banen zijn gerealiseerd? 

Is er sprake van compensatie met t.w.k. vanaf 2016 toen de 

Banenafspraak niet is gerealiseerd?

Met het oog op een voor de werkgevers in de regio uniforme werkwijze is gekozen voor een regionale aanpak. De afstemming 

tussen de verschillende partijen vergt tijd maar verdient zich terug door een voor betrokken partijen in de regio duidelijke 

aanpak. De bijdrage aan de afspraak door gemeenten is gerealiseerd en de regio levert een bovengemiddeld resultaat aan de 

banenafspraak.

137 Programma 6 Zijn de beschikbare gelden voor het jeugd sport en –cultuurfonds 

volledig benut? Wat is er gebeurd met de eventuele 

onderbenutting? Wat is de stavaza m.b.t. het aantrekken van 

intermediairs om benutting van deze gelden te optimaliseren?

 Het sportcultuurfonds ontvang jaarlijks een bedrag, op basis van de werkelijke aantallen van het jaar daarvoor. Voor sport 

wordt is dit in 2017 volledig benut, voor cultuur niet helemaal. De mogelijkheden om aanspraak te maken op het fonds voor 

cultuur worden daarom bij scholen en andere intermediars nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.

138 HVBNM Programma 6 Wat zijn de aantallen statushouders met een uitkering over 2016 

en 2017? Is er sprake van een toename, en zo ja, hoeveel?

Het aantal statushouders in ons uitkeringsbestand neemt toe. Deze toename is te verklaren door de taakstelling huisvesting 

statushouders die wij als gemeente opgelegd krijgen. Het aantal statushouders in ons uitkeringsbestand van 2014-2017:           

2014 – 71

2015 – 112

2016 – 165

2017 - 194

139 Programma 6 N.a.v. het aantal opgelegde boetes is gevraagd hoe wordt 

afgewogen of en wanneer een boete wordt opgelegd. Wordt er 

ook rekening gehouden met omstandigheden?

Via diverse kanalen en op verschillende momenten worden bijstandsontvangers geïnformeerd over hun rechten en plichten 

m.b.t. het ontvangen van een uitkering. Dat gebeurt zowel op gebied van het inkomen (rechtmatigheid) als op gebied van de 

arbeidsverplichting (doelmatigheid).  Zo informeren we de bijstandontvanger op de website, op schrift bij de beschikking, in 

de gesprekken in de spreekkamer en sinds kort ook mondeling bij informatiebijeenkomsten, die worden aangeboden zodra 

men voor een uitkering in aanmerking komt. Bij schending van de inlichtingenplicht wordt altijd gekeken naar de hoogte van 

het benadelingsbedrag en naar de mate van verwijtbaarheid. De hoogte van de boete  wordt bepaald in evenredigheid met de 

mate waarin de inlichtingenplicht is geschonden, de omstandigheden van de persoon en de mate van verwijtbaarheid. Een 

ander is terug te vinden in de vastgestelde Beleidsregels bestuurlijke boete PW en IOAW/ IOAZ Gooise Meren 2016.
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140 Programma 6 Wat zijn de redenen voor  instroom in de bijstand? De voornaamste redenen voor instroom in de bijstand zijn resp. nieuwkomers (statushouders) die volgens een vastgestelde 

taakstelling worden toebedeeld aan gemeenten, verhuizing naar de gemeente en (dit jaar tot dusver) het bereiken van de 

max. termijn WW (doorval vanuit WW). 

141 Programma 6 Hoeveel mensen van boven de 48 jaar zitten er in de bijstand? 

Welk percentage van het bestand is dit? Is er sprake van 

leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt?

Het aantal mensen van 49 jaar en ouder in de bijstand bedraagt 412; dat is ongeveer 46,5% van het bestand. Dit vraagt om 

een nadere analyse van de reden van instroom van deze groep en de daarbij wenselijke ondersteuning om hen te kunnen 

bemiddelen naar werk. 

142 Programma 6 Hoe wordt de vermindering van de rijksbijdrage aan Tomin 

opgevangen en hoe wordt hierop gestuurd? 

In het bedrijfsplan ‘Tomin maakt er werk van 2019-2022’, beschikbaar gesteld aan de raad en besproken tijdens het thema-

uur op 16 mei 2018, is beschreven welke maatregelen zijn en worden genomen om de effecten afbouw van de SW te 

beheersen. Onderdeel van de afspraken met Tomin is dat een prestatiemonitor wordt ontwikkeld waarmee periodiek de 

ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. 

143 Programma 6 Wordt evt. samenloop van meerdere (aanvragen voor) 

minimaregelingen op hetzelfde adres gesignaleerd?

We hebben zicht op de verschillende aanvragen en toekenningen per gezin. Er zijn verschillende minimaregelingen, waarmee 

we gezinnen financieel ondersteunen op verschillende gebieden, zoals tegemoetkoming eigen risico, tegemoetkomen 

aanvullende zorgverzekering. Minimaregelingen worden individueel beoordeeld en toekenning is niet afhankelijk van 

eventueel toegekende andere minimaregelingen. We kijken wel bij iedere aanvraag naar de financiële situatie van de klant.    

144 Programma 6 Wat is het aantal inwoners dat onder de armoedegrens leeft? In 2016 had 6,4% van het totaal aantal inwoners een laag inkomen (Bron CBS 01-2018). Cijfers over 2017 zijn via het CBS nog 

niet bekend.

145 HVBNM Programma 7 7.2: is er extra budget nodig voor jongeren? Op dit moment is er voldoende budget

146 HVBNM Programma 7 wat zijn harde kern jongeren? Toegelicht door Uitvoeringsdienst: betreft overlastgevende hangjongeren in beeld bij politie/  Halt

147 HVBNM Programma 7 7.3 wat wordt bedoeld met het woord bijdrage bij positieve 

gezondheid?

Het gaat hier niet om een financiële bijdrage, maar om bijdragen aan het verspreiden van het gedachtegoed.

148 HVBNM Programma 7 7.5 wat wordt bedoeld met aanvullende en aansluitende 

voorzieningen?

We bevorderen een doorgaande ontwikkelingslijn voor het (jonge) kind waarbij school, opvang en andere activiteiten voor 

kinderen op elkaar aansluiten en elkaar versterken en bij voorkeur ook in samenhang met elkaar worden aangeboden, met 

extra aandacht voor kinderen met een achterstand. Hierbij gaat het om activiteiten zoals voorschoolse educatie, eerste 

opvangonderwijs en de verlengde schooldag.

149 PvdA Programma 7 Wanneer worden de wijkscans opgeleverd? Ze zijn gereed. Dit wordt meegenomen in het gezondheidsbeleid en ze worden nog ter info naar de raad gestuurd

150 PvdA Programma 7 Is er een indicator voor het aantal achterstandsleerlingen: hoe 

hebben we ze in beeld en wat is het percentage tov alle 

leerlingen? 

De landelijke indicator voor achterstandsleerlingen is tot 1 januari 2019, het opleidingsniveau van de ouders. De zogenaamde 

‘gewichtenregeling.’ Gemeenten zijn echter vrij om hun eigen doelgroep te bepalen. In Gooise Meren is deze indicator 

uitgebreid met een aantal aanvullende indicatoren, zoals taalaanbod, moedertaal en sociaal medische indicatie. Alle peuters 

die worden toegeleid naar een voorziening voor voorschoolse educatie zijn in beeld, zij worden geïndiceerd door de JGZ. De 

doelgroep bedraagt ongeveer 7% van het totale aantal. Met de nieuwe uitkering Onderwijsachterstanden heeft het ministerie 

ook een nieuwe gewichtenregeling, gebaseerd op andere indicatoren voor achterstand, in het leven geroepen. Met het 

opstellen van nieuw Onderwijsachterstandenbeleid zullen we bepalen of en hoe we deze nieuwe indicatoren zullen 

meenemen bij het bepalen van de doelgroep. Binnenkort wordt uw Raad over het proces om te komen tot nieuw 

Onderwijsachterstandenbeleid, geïnformeerd middels een Raadsmededeling. 

151 D66 Programma 7 Onderwijsachterstandenbeleid. Is er iets bekend over de gelden 

die we gaan krijgen en wanneer we met de potjes om tafel 

kunnen?

De hoogte van de specifieke uitkering Onderwijsachterstanden per 2019 is inmiddels door het ministerie bekendgemaakt. 

Binnenkort wordt uw Raad hierover en over het proces om te komen tot nieuw Onderwijsachterstandenbeleid, met de 

beschikbare middelen, geïnformeerd middels een Raadsmededeling.

152 D66 Programma 7 Hoe kan het dat het aantal jongeren met jeugdhulp is gedaald, 

terwijl de taakgroep Jeugd moest worden uitgebreid?

Dit komt omdat de taakgroep Jeugd er taken heeft bij gekregen, die voorheen door Jeugdbescherming werden uitgevoerd.

153 Groenlinks Programma 7 Waarom staanbij de indicator schoolverlaters (p64) de cijfers o uit 

2014 2X vermeld en zijn er geen recentere cijfers?

Deze vraag is later op de avond door financiën beantwoord. Cijfers uit 2016 inmiddels door DUO aan geleverd

154 Groenlinks Programma 7 Hoe monitor je het aantal schoolverlaters: de cijfers lijken zo laag, 

klopt dit wel?

Dit aantal krijgt de gemeente aangeleverd van het ministerie van Onderwijs en ook het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) 

heeft alle jongeren in beeld. De cijfers zijn laag, omdat onze Regio zeer succesvol is in het bestrijden van voortijdig 

schoolverlaten. De Regio Gooi en Vechtstreek bezet een plek in de top vijf van regio’s met het minst aantal jongeren dat 

zonder startkwalificatie van school gaat. 

155 Groenlinks Programma 7 Waarom zitten we boven het landelijk gemiddelde met de 

indicator maatwerkvoorzieningen(p32)? 

Hoog percentage beschermd wonen (meer dan Hilversum), oudere doelgroep die veel gebruik maakt van 

maatwerkvoorzieningen als hh en wmo taxi.

156 50+ Programma 7 Individuele maatwerkvoorzieningen Wmo: p. 66  Waarom houden 

we zoveel over?

Mensen vinden steeds vaker zelf een oplossing. Met name voor hulpmiddelen zoals trapliften en scootmobielen, die 

bijvoorbeeld via marktplaats worden aangeschaft. Ook zijn we als gemeente zelf steeds doelmatiger omgegaan door oa 

hergebruik van oude trapliften. We zien binnen de individuele maatwerkvoorzieningen wel een stijging in het aantal 

aanvragen voor begeleiding en dagbesteding. 

157 50+ Programma 7 Is de reserve Sociaal Domein voldoende voor de komende 

periode?  

De hoogte van de reserve is een politieke afweging. Deze afweging zal opnieuw gemaakt worden in het kader van de nog op 

te stellen nota reserves en voorzieningen, liefst met een tijdvak.

158 50+ Programma 7 Hoe werkt het keukentafelgesprek? Na een melding gaat de consulent op huisbezoek. De afspraakbevestiging wordt per post naar de inwoner gestuurd, met 

voldoende informatie zodat de inwoner zich kan voorbereiden. Bijvoorbeeld dat het goed is om  iemand uit het netwerk bij 

het gesprek aanwezig te laten zijn. Tijdens het gesprek wordt de situatie van de inwoner in kaart gebracht. Het is een breed 

gesprek zodat ook de vraag achter de vraag aan bod kan komen. Na afloop maakt de consulent een verslag dat de inwoner 

desgewenst kan ontvangen.
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Technische vragenmarkt (beantwoord)
Nr. P&C-product Partij Onderwerp Vraag Antwoord
159 Jaarstukken 2017 Begraven is niet 100% kostendekkend. Hoe wordt het tekort gedekt?Het nadelig saldo zit in het jaarrekeningsaldo van € 4,9 miljoen verwerkt.

160 Jaarstukken 2017 Waarom is de overhead in 2016 “0” en in 2017 12.878.000 Door gewijzigde regelgeving is er vanaf 2017 een nieuw product aan de begroting van alle gemeenten toegevoegd. Voorheen 

werden de overheadkosten verdeeld over de programma’s; vanaf 2017 is hiervoor een apart product. Hiermee wordt de 

onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten beter.

161 Jaarstukken 2017 Waarom staat er in 2017 bij rekening baten en lasten geen bedrag. Het saldo van de jaarrekening ad €4,9 miljoen staat onderaan de tabel op pagina. In 2016 is per abuis het saldo van € 

5.479.000 op 'rekening baten en lasten' terecht gekomen. Dat had ook onderaan tabel moeten staan.

162 Jaarstukken 2017 in de onderste tabel van pagina 93 ontbreekt de kopteksten. Er moet staan: Realisatie 2016 – Begroting 2017 – Realisatie 2017

163 Jaarstukken 2017 Waarom wijkt de ratio weerstandsvermogen af van werkelijk De risico’s worden meegenomen op basis van het actuele beeld. Bij de begroting wordt geen inschatting van de toekomst 

gemaakt. Daarnaast maken wij van de reservepositie een inschatting en de wekelijkheid kan afwijken. Hierdoor wijkt het cijfer 

iets af.

164 Jaarstukken 2017 D66 Beleidsindicator 

Formatie en Bezetting

Wat zijn de cijfers vanuit de begroting 2017 en waarom is een 

vergelijking met de jaarstukken niet zinvol?

Het cijfer voor de beleidsindicator formatie , zoals vermeld in de PB 2017 is 6,27. Dit was gebaseerd op de toegestane 

formatie in fte van het ambtelijk voor het peildatum 1 januari 2017. Een vergelijking ten opzichte van de jaarstukken is niet 

zinvol, omdat deze is gebaseerd op het vastgestelde formatieplan in fte  van het ambtelijk apparaat gedurende het 

verslagjaar.

165 Jaarstukken 2017 Het cijfer voor de beleidsindicator bezetting , zoals vermeld in de PB 2017 is 5,52. Dit was gebaseerd op het werkelijke aantal 

dat werkzaam is op 1 januari 2016. Een vergelijking ten opzichte van de jaarstukken is niet zinvol, omdat deze is gebaseerd op 

werkelijke aantal fte's gedurende het verslagjaar 2017.

166 Jaarstukken 2017 Financiële effecten van 

niet besteedde middelen

Wat zijn de financiële effecten van de niet besteedde middelen 

uit 2017, maar die in 2018 worden uitgegeven.

Het financieel effect is € 700.888. Dit bestaat uit de volgende componenten, t.w.: Over te boeken budgetten ad. € 380.888 

en Uitvoering van uitgestelde taken ad. € 320.000.

167 Jaarstukken 2017 De prestatie indicatoren misdaadcijfers staan niet in de 

jaarstukken.

De indicatoren staan niet in de jaarstukken omdat de  veiligheidsanalyse net is afgerond. De veiligheidsanalyse wordt 

volgende week naar de raad gestuurd. Op 20 juni 2018 is er een thema-avond Veiligheid en daar komt de analyse ter sprake. 

Misdaadcijfers – afname van 8 % t.o.v. 2016 en 31% t.o.v. 2013

168 Jaarstukken 2017 Indicatoren onveiligheidsgevoelens staan niet in de jaarstukken. cijfers komen uit de veiligheidsmonitor 2017 heeft de gemeente in maart ontvangen. Onveiligheidsgevoelens eigen buurt: 

Onveiligheidsgevoelens eigen buurt: Gooise Meren: 16,6 %  en in de regio 17,6 % Veiligheidsmonitor 2015 Bussum 11,8% en 

Naarden 13,7 %. Onveiligheidsgevoelens algemeen: Gooise Meren 37,1 % en in de regio 35,3 %. Veiligheidsmonitor 2015 

Bussum 33,7% en Naarden 31,4 %

169 Jaarstukken 2017 In de jaarstukken staat dat er extra Boa in zet is geweest in 2017 

en in het voortgangsverslag staat dat er een externe Boa wordt 

ingehuurd. Heeft de inzet geresulteerd in een afname 

jeugdoverlast.

De extra gelden heeft te maken met het feit dat de  extra inzet van BOA niet structureel is. De intentie is om de inzet vanaf 

2019 structureel te maken. Afname meldingen jeugdoverlast met 14%.

170 Jaarstukken 2017 P. 21 Keverdijk. Bij het stuk over de Keverdijk staat dat de 

Buurtplatforms als agenda lid zijn aangesloten. Kunnen zij dan 

agendapunten aanleveren.

Via wijkgericht werken kunnen de BPF agendapunten aandragen die in het lokaal overleg worden besproken. Wijkgericht 

werken zorgt voor een terugkoppeling.

171 Jaarstukken 2017 Afname Halt aanmeldingen hebben deze een relatie met de 

misdaadcijfers.

Geen directe relatie, misdaadcijfers betreft niet alleen jeugd.

172 Jaarstukken 2017 PvdA Over de prestatieafspraken: er staat dat het proces gestart is met 

de corporaties en de huurdersvereniging over de prestatie 

afspraken. Is er al zicht op een uitkomst.

nee, dat is er niet. Het proces loopt nu, er worden gegevens verzameld. Er is een procesbegeleider betrokken.

173 Jaarstukken 2017 D66 blz 34 Is betaalbaar hetzelfde als sociaal? Ja

174 Jaarstukken 2017 VVD Krijgsman: het wordt elke keer duurder, gaat dat nu ook weer 

gebeuren?

Zie voortgangsverslag en gewezen op de reserve grote projecten en uitgelegd. De extra kosten van dit jaar zaten vooral in de 

extra uitgaven inhuur stuurgroep.

175 Jaarstukken 2017 VVD Wat is de status van de samenwerking met MIRT en MRA? MRA We zoeken als regio de integraliteit op zodat we in het grotere geheel kunnen optreden en dus een grotere stem kunnen 

krijgen richting hogere overheden. Op dit moment na de verkiezingen worden de afgevaardigden namens de regio weer 

benoemd. . Er wordt met name veel besproken met oog op de lange termijn, denk aan mobiliteit en energietrasitie.
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176 Jaarstukken 2017 IKC Muiden: wat is de ambitie? Hoe zit de structuur in elkaar? Jacqueline en Anja aanvullen: vanuit het onderwijs is het de bedoeling de kinderopvang zoveel mogelijk bij de school te 

houden met een marktconforme prijs. De IKC gedachte is hier twee scholen plus kinderopvang. En die kinderopvang met wie 

er nu al een contract is. Kinderopvang betaalt marktconforme prijs.

177 Jaarstukken 2017 Is 0,92 miljoen puur stenen? Blz 9 Ja

178 Jaarstukken 2017 Is een IKC wenselijk? Een IKC is overal wel wenselijk, maar schoolbesturen moeten het wel willen. Hier kan overigens gewissel werkt worden met 

sport op de Bredius.

179 Jaarstukken 2017 In het projectboek staan bij het project BORgronden geen 

financiële risico’s genoemd.. Hier staan toch uitsluitend projecten 

in van 1 tot 10 miljoen.

 In het projecten boek staan de grote projecten genoemd welke of een financieel of een ander risico. Politiek risico is er daar 

een van. Deze is van toepassing p het project BORgronden.

180 Voortgangserlsag 2018-1 in het voortgangsverslag staan de Muidense projecten naast de 

begroting genoemd. De invloed van deze projecten drukt die wel 

of niet op de Algemene reserve?

In de Muidense tijd is er voor al deze projecten een reserve ontstaan. Deze reserve is met de projecten mee de fusie ingegaan. 

Deze reserve kan dan zonder de begroting te beïnvloeden de fluctuaties in de projecten opvangen.

181 Voortgangsverslag 2018-1 het project Bredius staat nu op 0 euro in d e lijst genoemd onder 

vraag 17. Dit project is nu toch pas gestart.

nu de grond is aangekocht stopt het project in het Muidens overzicht, maar start het project voor de gemeente Gooise 

Meren. Er zal hiervoor dus een eigen grex opgestart gaan worden.

182 50+ Problemen in de openbare ruimte Verwezen naar intranet MOR 

183 Jaarstukken 2017 Een vraag over het fietspad Roodborstlaan. Waarom is dit 

fietspad gewenst.? Wat is de functie van het fietspad op gebied 

van verkeersdoorstroming en bereikbaarheid; nut en noodzaak.

Het antwoord staat eigenlijk op blz 110 in de toelichting. Dit was voldoende voor degene die de vraag stelde.  

184 Jaarstukken 2017 PvdA Hoe zit het met de uitgaven van de duurzaamheidlening? De 

raad heeft begin dit jaar met deze lening ingestemd.

Na de zomer mikken we op start van de lening. Wijzigingen van de regels bij SVN (zij coördineren en voeren de lening uit) 

heeft voor vertraging gezorgd. Daarnaast zijn wij in gesprek met Omgevingsdienst voor inzet capaciteit m.b.t. beoordelen 

van aanvragen.

185 Jaarstukken 2017 PvdA Wat is stand van zaken regionale energiestrategie? November vorig jaar is een regionale energiestrategie getekend tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, netwerkpartijen, 

energiecoöperaties e.d. In het najaar volgt een uitvoeringsprogramma. 

186 Jaarstukken 2017 GL Kunnen we alvast de Mariahoeve energieneutraal maken? In Mariahoeve vindt geen grootschalig onderhoud plaats. Het hoogst noodzakelijke wordt aangepast. Dat leent zich nu niet 

voor een transitie naar een andere warmtebron. Bovendien is nu nog niet bekend welke warmtebron voor de Mariahoeve de 

beste keus zou zijn. 

187 Jaarstukken 2017 GL Wat doen we met KNSF en gasloos ontwikkelen? Na 1 juli schrijft de wet voor dat bij nieuwbouw projecten geen gas meer aangelegd wordt. Tenzij College van BenW, op basis 

van nog nader te bepalen criteria door het Rijk, een uitzonderingsregel toepast. Netwerkpartijen als Alliander leggenna 1 juli 

geen gasleidingen meer aan.

188 Jaarstukken 2017 Laura van 

Harmelen, 

D66

Hoe wordt de verlaging van het eigen vermogen verklaard? Gedurende 2017 is het eigen vermogen van de gemeente gedaald van € 57 naar € 52 miljoen. Hierbij is het resultaat van deze 

jaarrekening meegenomen. De daling is ontstaan omdat er per saldo meer is onttrokken dan toegevoegd  aan diverse 

bestemmingsreserves. Zie tabel ‘Overzicht verloop reserves’ p. 129 om te zien welke bestemmingsreserves dit betreft.

189 Jaarstukken 2017 De prestatie indicatoren misdaadcijfers staan niet in de jaarstukken.De indicatoren staan niet in de jaarstukken omdat de veiligheidsanalyse net is afgerond. De veiligheidsanalyse wordt volgende 

week naar de raad gestuurd. Op 20 juni 2018 is er een thema-avond Veiligheid en daar komt de analyse ter sprake. 

Misdaadcijfers – afname van 8 % t.o.v. 2016 en 31% t.o.v. 2013

190 Jaarstukken 2017 Indicatoren onveiligheidsgevoelens staan niet in de jaarstukken. Cijfers komen uit de veiligheidsmonitor 2017 heeft de gemeente in maart ontvangen.

191 Jaarstukken 2017 In de jaarstukken staat dat er extra Boa in zet is geweest in 2017 

en in het voortgangsverslag staat dat er een externe Boa wordt 

ingehuurd. Heeft de inzet geresulteerd in een afname 

jeugdoverlast.

De extra gelden heeft te maken met het feit dat de extra inzet van BOA niet structureel is. De intentie is om de inzet vanaf 

2019 structureel te maken.

192 Jaarstukken 2017 Bij het stuk over de Keverdijk staat dat de Buurtplatforms als 

agenda lid zijn aangesloten. Kunnen zij dan agendapunten 

aanleveren.

Via wijkgericht werken kunnen de BPF agendapunten aandragen die in het lokaal overleg worden besproken. Wijkgericht 

werken zorgt voor een terugkoppeling.

193 Jaarstukken 2017 Afname Halt aanmeldingen hebben deze een relatie met de 

misdaadcijfers.

Geen directe relatie, misdaadcijfers betreft niet alleen jeugd.


