
Politieke Avond gemeenteraad Gooise Meren 
Formulier voor aanvraag Thema-uur (door raad en college) 
 

Het volledig ingevulde formulier kunt u mailen naar griffie@gooisemeren.nl. 

 

Naam indiener: Iddo Keuning   

Telefoonnummer indiener:  

 

 

 Thema-uur  

Verzoek tot agenderen van een onderwerp voor een Thema-uur voor uitwisseling van informatie of verdieping (geen 

besluiten) en niet ter directe voorbereiding van een besluit van de raad. Gerechtigden tot het doen van een verzoek zijn 

raadsleden, ambtenaren (in overleg met portefeuillehouder), college en rekenkamer. 

 

Onderwerp: Buitenruimte en gebouwen: van visie naar vegen en verven 

 

 

Gewenste datum:  

Uiterlijk in september, vóór de begrotingsbehandeling. 

 

 

Aanleiding, doel en verdere toelichting: 

Op 14 februari 2018 heeft de raad de Visie Buitenruimte vastgesteld.  

Daarnaast zijn er in de loop van 2017 Beheerplannen opgesteld omdat alle beheerplannen van de voormalige gemeenten 

waren verlopen. Nadat de raad de Visie Buitenruimte had vastgesteld, zijn de Beheerplannen bijgesteld om de ambities 

hiervan te vertalen naar de Beheerplannen. 

De Beheerplannen zullen worden vastgesteld door het College en de financiële consequenties zullen worden vertaald 

naar de Begroting 2019. Omdat het hier om forse bedragen gaat, willen we de raadsleden informeren over de wijze 

waarop de beheerplannen tot stand zijn gekomen, achtergrond informatie geven wat beheer en onderhoud inhoudt en 

hoe we dat vormgeven, wat de wettelijke kaders zijn én wat de relatie is met de Visie Buitenruimte.   

 

 

Beoogd resultaat: 

Raadsleden hebben voldoende informatie en achtergrond om de relatie tussen de Visie Buitenruimte, de Beheerplannen 

en de begroting te kunnen begrijpen, hebben inzicht in de dynamiek van beheer en onderhoud en weten dat de kosten 

van het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen voor een deel beïnvloedbaar zijn.  

 

Gevraagde wijze van behandeling/wie wordt uitgenodigd? 

Aanwezig zijn vanuit de ambtelijke organisatie: Hoofd van de afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen, Iddo 

Keuning, Strategisch Adviseur Geertje Boerma, financieel adviseur René Meijer en de asset managers groen en wegen en 

gebouwen, respectievelijk Jon Drost, Erwin van der Steen en Jeannette Hensbergen.. 

 

 

1. Naam portefeuillehouder(s):  Marieke Munneke-Smeets 

 

 

 

Bijlagen: geen 

 

2.  

Facilitaire benodigdheden: 

Beamer, scherm, flip over plus stiften. 

 

 

 


