Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
Nr.
1

P&C product
Voortgangsverslag

Partij
GDP

Onderwerp
Verkiezingen

Omschrijving vraag
Wat kunnen wij verstaan onder de post "Verkiezingen 2021 corona proof"? Pag 11

Pagina

Antwoord
11 Dit bedrag is bedoeld voor de extra kosten die onder meer samenhangen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen
(bijvoorbeeld de kuchschermen, bewegwijzering, desinfecterings- en schoonmaakmiddelen), kosten extra stembureau lid bij de ingang van het
stemlokaal, voor het moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten om het
aantal stemlocaties op peil te houden, voor de toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten
moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt een compensatiebedrag hiervoor
uitbetaald.

2

Voortgangsverslag

GDP

BNG dividend

Waarom is BNG dividend nog niet opgenomen in de begroting? pag 12

12 Het dividend is nog steeds opgenomen in de begroting. Het overzicht geeft aan dat dit dividend door corona mogelijkerwijs niet wordt
verkregen.

3

Voortgangsverslag

GDP

Digitale projecten en
burgerzaken

Hier staat bij paragraaf 'Digitale producten en burgerzaken': "Het blijkt dat een deel van het geraamde budget voor de ontwikkeling
van digitale producten kan vrijvallen." Waaruit blijkt dat/waarom is dat zo? Pag 14

14 In 2019 was voor de ontwikkelingen van digitale producten primair €75.000 begroot. Dit bedrag was niet uitgegeven en doorgeschoven naar
2020. De reden hiervan was dat op dat moment de aanbesteding van een nieuwe burgerzaken applicatie gestart was. Primair was voor 2020 ook
€ 75.000 begroot voor de ontwikkeling van digitale producten. In de begroting van 2020 was dus totaal € 150.000 begroot voor dit product. Na
de uitkomst van de aanbesteding blijkt dat wij dit bedrag niet volledig nodig hebben en kan bij VV-2 eenmaal € 75.000 vrijvallen.

4

Voortgangsverslag

GDP

Gladheidsmaterieel

Onder het kopje 'Investeren gladheidsmaterieel' staat: "Voor de realisatie van een zoutsilo met fundering is het totale
investeringsbedrag 220.000." Hoe groot is deze silo, waarom is dit zo duur? Pag 20

20 Het betreft een silo met een capaciteit 200 m3 gebaseerd op een gemiddeld aantal uitrukken voor een half gladheidbestrijdingseizoen. De prijs
is marktconform voor een silo van dit formaat. Dit is ter vervanging van de huidige zoutloodsen die een te kleine capaciteit hebben.

5

Voortgangsverslag

GDP

Omgevingsvergunningen

Leges omgevingsvergunningen. Wat zijn de declarabele kosten per uur van de commissieleden van de CRKE? Pag23

23 De declarabele kosten van de commissieleden zijn € 75,80 per uur

6

Voortgangsverslag

GDP

Zonnepanelen

Onder het kopje 'Overname zonnepanelen' staat: "De kapitaallasten van deze investering [39.000 euro] worden gedekt uit lagere
energiekosten." Zonnepanelen zijn doorgaans pas merkbaar voordeliger na een jaar of 10, hoe kan dan nu al dit bedrag worden
'verrekend'? pag 34

34 De zonnepanelen leveren nu al energie. De jaarlijkse opbrengst van deze energie wordt gebruikt voor de dekking van de jaarlijkse
kapitaalslasten. De kapitaalslasten bestaan uit de afschrijving, dat is de aanschafsprijs/15 jaar, en 2% rente over het nog openstaande bedrag.
Na 'afbetaling' van de investering wordt de opbrengst een netto opbrengst.

7

Voortgangsverslag

GDP

Scholen en
luchtbehandeling

Algemeen: welke scholen voldoen qua luchtbehandeling aan het bouwbesluit? Pag 34

34 We hebben onlangs gevraagd aan de scholen om de uitkomstem van het onderzoek naar ventilatie met ons te delen. We verwachten de
komende weken deze informatie te ontvangen. De meeste scholen met gebouwen van vóór 2012 zitten veelal op het niveau van bestaande
bouw (minimaal 3,44 dm3/s per persoon) uit het Bouwbesluit 2012. Echter dit is lager dan het niveau van Frisse Scholen klasse C (minimaal 6
dm3/s per persoon) gehanteerd door het het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Het LCVS voegt de
gezondheidsgrenswaarden zoals deze ook vanuit de Arbo-deskundige beoordeling worden gehanteerd toe aan het Bouwbesluit. Dit betekent
bijna een verdubbeling van de luchtverversing ten opzichte van de eisen voor bestaande bouw uit het Bouwbesluit.
Het LCVS adviseert scholen geen onderzoek te doen naar een schoolgebouw die aan de minimumeisen van het Bouwbesluit voldoet. In plaats
daarvan hebben ze geadviseerd de kwaliteit van de binnenlucht in beeld te brengen. De CO₂-concentratie in een klaslokaal is een goede
indicator van de kwaliteit van de binnenlucht, ook is deze indicator reeds opgenomen in het Programma van Eisen voor Frisse scholen. De
scholen zijn nog bezig met het meten van de CO₂-concentratie in hun klaslokalen. Er zijn scholen die helaas moeten wachten op CO₂ meters die
ze eerder hebben besteld. Onze ambitie in het IHP bij renovatie is gelijk aan nieuwbouw, dat is het niveau van Frisse Scholen klasse B (minimaal
8,5 dm3/s per persoon).

8

Voortgangsverslag

VVD

Parkeren

Parkeerinkomsten: wat zijn de verwachtingen m.b.t. de parkeerinkomsten voor de rest van 2020, i.v.m. coronamaatregelen?

8 De verwachting is dat door de maatregelen rondom corona de inkomstenderving verder zal toenemen. In het voortgangsverslag is opgenomen
dat de inkomsten van naheffingen, straat- en garageparkeren in verband met coronamaatregelen lager zijn dan voorgaande jaren en dat de
financiële gevolgen voor de programmabegroting 2020 €340.000 nadelig zijn. De rijksbijdrage voor parkeerbelasting is €311.000.

9

Voortgangsverslag

VVD

Corona

Wat is de relatie tussen Corona en de post dubieuze crediteuren?

11 Wij verwachten dat debiteuren in problemen kunnen komen door corona. Daarom moet deze post wellicht t.z.t. worden verhoogd.

10

Voortgangsverslag

VVD

BNG dividend

Wat is de betekenis van (uitgaven/inkomsten) "BNG dividend"?

12 De gemeente heeft aandelen in de Bank Nederlandse Gemeente (BNG). Omdat banken vooralsnog geen dividend mogen uitbetalen van de
regering i.v.m. corona, is deze post opgenomen. In april heeft de BNG aangegeven dat er eventueel later in het jaar alsnog dividend wordt
uitgekeerd. Dit is nu nog onzeker.

11

Voortgangsverslag

VVD

Right to Challange

Welke resultaten zijn tot dusverre geboekt met "Right to Challenge" (gebruik gemaakt, gematerialiseerd)?

14 We streven Right to Challenge niet actief na. Waar mogelijkheden zijn, passen we het wel toe. Bijvoorbeeld het pleintje aan zee in Muiderberg,
groenstrook onderhoud Thorbeckelaan Naarden etc.

12

Voortgangsverslag

VVD

Right to Bid

Wordt "right to bid" al aangeboden voordat de gemeentelijk vastgoedstrategie is afgerond?

14 Right to bid’ wordt (nog) niet aangeboden. Vanuit de vastgoedstrategie is de insteek dat vastgoed met een maatschappelijk functie behouden
blijft en zo optimaal mogelijk wordt benut. Zolang de strategie nog niet afgerond is, kan niet goed beoordeeld worden of een pand in
aanmerking komt voor ‘right to bid’. 'In geval van een 'Right to bid' - initiatief zal er gekeken worden vanuit de stand van de vastgoedstrategie
van dat moment .

13

Voortgangsverslag

VVD

Archief

Archief. De Begroting 2020 beoogde eind '19/begin '20 besluitvorming en midden '20 fusie. Wat is de huidige status, en komt er
behalve aanpassing budget i.v.m. vereisten ook een aanpassing met evenwichtiger bijdragen van gemeenten o.b.v. bijdrage/inwoner,
zoals eerder vanuit raad gevraagd (inwoner GM betaalt bijna 3x meer dan inwoner Huizen)?

14 Er vinden gesprekken plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau met Huizen en Hilversum over de businesscase. Het evenwichtiger bijdragen van
gemeenten is daarbij ook onderwerp van gesprek.

14

Voortgangsverslag

VVD

Bereikbaarheid

Is bereikbaarheid van de MacDonalds onderwerp bij subsidieaanvragen (Rijk) verkeersveiligheid?

17 Nee, het tijdelijke fietspad langs de Mariahoeveweg is geen onderdeel van de aanvraag voor rijkssubisie. We zijn nog in onderhandling met
McDonalds en Rijkswaterstaat over de toegang tot het terrein en het fietspad.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
15

Voortgangsverslag

VVD

Bruggen

Verhoogd risico voor bruggen: welke zes bruggen worden nader onderzocht?

17 De volgende zes verkeersbruggen worden nader op de constructieve veiligheid getoetst: Burgemeester Jur. Visserlaan, Rijksweg, Graaf Willem
den Oudelaan, Godelindeweg, Vincent van Goghlaan, Willem Bilderdijklaan.

16

Voortgangsverslag

VVD

Nutswerkzaamheden

Uitgevoerde nutswerkzaamheden blijven vaak slordig achter met gevolgen voor stoepen/wegen. Zijn dergelijke situaties te
voorkomen door betere/andere afspraken vooraf en/of gezamenlijke inspectie na afloop werkzaamheden?

17 De verschillende Diensten en Bedrijven beheren en onderhouden hun eigen kabels en leidingenstelsel in de grond. Nadat er werkzaamheden
aan de kabels en leidingen zijn uitgevoerd, worden de opbrekingen in eerste instantie tijdelijk hersteld met een noodbestrating. Deze tijdelijke
situatie is noodzakelijk omdat de grond door de graafwerkzaamheden is geroerd en hierdoor verzakking door het inklinken van het geroerde
grond kan optreden. Deze tijdelijke situatie, het aanbrengen van noodbestrating, wordt zo nodig twee tot drie keer herstraat afhankelijk van de
mate van verzakking die optreedt. De noodbestrating blijft hierdoor 3 tot 6 maanden liggen totdat er een stabiele ondergrond is gecreëerd om
de definitieve bestrating weer aan te brengen. Bij het niet voldoen aan de gewenste kwaliteit worden de Diensten en Bedrijven hierop
aangesproken. Zo nodig herstellen we vanuit de gemeente Gooise Meren de opbrekineng met facturering van de kosten.

17

Voortgangsverslag

VVD

Voorbereidingskredieten

Voorbereidingskredieten worden verhoogd. Betreft dit binnen het project-budget ook verhoging van het budget voor participatie?
Wat zijn de budgetten voor participatie als het gaat om Vlietlaan, Spiegelstraat? Blijft er genoeg uitvoeringskrediet over?

19 De voorbereidingskosten worden verhoogd ten opzichte van wat er eerder is gevoteerd. De nu aangevraagde voorbereidingskredieten betreffen
alle voorbereidende kosten (onderzoeken, ontwerp, participatie, coördinatie) van fase 0. opdracht t/m fase 3. Ontwerp tot vrijgave van het
uitvoeringskrediet. Deze kosten maken onderdeel uit van de totale investeringskosten die na herprioritering in de Perspectiefnota en
Programmabegroting zijn opgenomen. Het totale budget van het project neemt niet toe.

18

Voortgangsverslag

VVD

Bloemendalerpolder

Eerder was er een compensatievoorstel van 110.000 euro voor Bloemendalerpolder, waar onze gemeente een beeld had van
1.200.000 euro. Er is een beroep gedaan op de provincie, en dat lijkt nu geleid te hebben tot een plus van 220.000 euro (waar de
gemeente Weesp zich op haar beurt tegen verzet). Hoe kijkt het college aan tegen het nu op tafel liggende voorstel, en waarom liggen
de getallen zover uit elkaar?

22 De gemeente Gooise Meren heeft geprobeerd om ook de historische plankosten, die door de gemeente Muiden waren gemaakt, ad€ 788.000
te verhalen. Echter dit bleek niet mogelijk op basis van afspraken uit het verleden. Wel heeft de gemeente Gooise Meren van gemeente Weesp
de externe kosten (ad € 110.000) al vergoed gekregen. De door de gemeente Muiden gemaakte interne kosten ad € 267.000 zijn door de
provincie vastgesteld op € 247.000, waartegen de gemeente Weesp nog bezwaar kan maken. Het verschil van € 20.000 komt, omdat de
gemeente Gooise Meren geen achterliggende stukken had over het jaar 2012. Ons inziens is de vergoeding van€ 357.000 (€ 110.000 + € 247.000)
het meest reëel.

19

Voortgangsverslag

VVD

Emmaschoollocatie en Jan Wat voor onderzoekskosten betreft het dat deze voor rekening gemeente zijn, en niet voor projectontwikkelaar (Emmaschoolocatie
ter Gouwweg
en Jan ter Gouwweg)?

23 De kosten die uit de voorbereidingskredieten worden gedekt zijn divers. Het gaat onder andere over kosten van de projectleiding, onderzoeken
en adviezen t.b.v. het project en het organiseren van het participatietraject. Voor elk van projecten is hiervoor 50k nodig. Deze kosten waren
nog niet opgenomen in de begroting voor 2020; voor de Jan ter Gouwweg omdat het oorspronkelijke plan was dat de initiatiefnemer zelf de
participatie zou organiseren en voor de Emmalocaties omdat de aanpak destijds nog volop werd bediscussieerd in de klankbordgroep
participatie van de raad. Op beide locaties is de gemeente eigenaar van de grond en denken wij de kosten terug te verdienen via de
grondopbrengst. Overigens is er verder geen inhoudelijke relatie tussen beide projecten.

20

Voortgangsverslag

VVD

Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Erfgoed

Wanneer worden de jaarverslagen van de CRKE en de kwaliteitscommissie Krijgsman verwacht? Met welke frequentie kunnen we
deze verwachten?

23 De planning waarop de stukken aan de Raad ter kennisname wordt aangeboden is respectievelijk: voor het Jaarverslag CRK&E 2019 op 20
oktober, het Jaarverslag CRK&E 2020 in het eerste kwartaal van 2021 en voor het jaarverslag 2020 van Kwaliteitsteam De Krijgsman in januari
2021.

21

Voortgangsverslag

VVD

Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Erfgoed

Wat is de trend bij het aantal behandelingen per dossier bij CRKE en ziet het college mogelijkheden het aantal te beperken (i.v.m.
kosten en dienstverlening?

23 In 2019 is er een lichte procentuele stijging van het aantal behandelingen per plan ten opzichte van 2018. De reden van deze stijging is niet
eenduidig te benoemen. Voor de implementatie van de Omgevingswet worden er op het moment Sneltoetscriteria geformuleerd, waaraan een
deel van de plannen via de Snelserviceformule getoetst zullen worden. De verwachting is dat, doordat deze criteria aan de voorzijde van het
indieningsproces eenduidig en begrijpelijk geformuleerd zijn en goed beschikbaar zijn voor aanvragers, de welstandtoets onder de
Omgevingswet efficiënter zal zijn.

22

Voortgangsverslag

VVD

Bomenonderzoek

Wat is de achtergrond van opnieuw uitstel van het bomenonderzoek?

24 De achtergrond is een gebrek aan capaciteit. Het project Buitenruimte in Beeld duurde langer dan gepland deels door corona. Het
bomenonderzoek wordt afgerond in Q3 (2021).

23

Voortgangsverslag

VVD

Kapvergunning

Wat wordt bedoeld met "het laten aansluiten van het toetsingskader voor kapvergunningen op de tijdgeest"? Aan welke aspecten van
de tijdgeest wordt gedacht, en waar moeten wij aan denken bij onderzoek naar dit onderwerp?

24 In de afgelopen jaren is gebleken dat mensen meer waardering hebben gekregen voor bomen en meer oog hebben voor de bijdrage die bomen
leveren aan het bestrijden van de effecten van de klimaatveranderingen. Bomen koelen bij grote hitte, nemen water en CO2 op. Het onderzoek
is bedoeld om in beeld te brengen wat bomen opleveren in Gooise Meren. Gelijktijdig willen wij onderzoeken of de bovengenoemde aspecten
een rol kunnen spelen in het toetsingskader van de kapvergunningen.

24

Voortgangsverslag

VVD

Gooise Ark

Eerder was sprake geweest van opschorting van ondersteuning Gooise Ark i.v.m. vereisten. Zijn onvolkomenheden van tafel, wat is er
veranderd en wat is aanleiding voor de overheveling ?

25 De overheveling van het budget heeft te maken met een interne verschuiving en de aard van de subsidie. Beleidsmatig past het onderwerp
(kinderboerderijen) namelijk beter onder programma 5 'Duurzaamheid, water en groen' dan programma 7 'Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd'.
De verschuiving van programma staat los evt. onopgeloste onvolkomenheden. De gemeente ondersteunt de Gooise Ark nog steeds in haar
werkzaamheden. Wel zijn we nog in gesprek met de stichting om de subsidie definitief vast te kunnen stellen.

25

Voortgangsverslag

VVD

Aula Bussum

Krediet revitalisering Aula begraafplaats Bussum: waarom heeft de hoger dan geraamde investering geen gevolgen voor het VV en de
begroting?

25 Omdat de afschrijvingen van investeringen starten in het jaar volgend op het jaar van gereed melding, heeft ophoging van het krediet in 2020
geen gevolgen voor de begroting 2020.
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26

Voortgangsverslag

VVD

Bijstand zelfstandigen

Is er een impactanalyse van de effecten (o.a. budgettair) van corona i.h.k.v. BBZ?

27 Wat de corona-crisis voor (budgettaire) impact heeft op de Bbz is nog niet bekend of in te schatten. De tijdelijke corona-ondersteuning voor
zelfstandigen (TOZO) heeft geen rechtstreekse verbinding met of doorloop in de Bbz. Het kan zijn dat zelfstandigen wanneer TOZO stopt
onvoldoende inkomen hebben en hun bedrijfsmatige activiteiten niet langer kunnen voortzetten. Het is geen vanzelfsprekendheid dat
aansluitend aan de TOZO een ondersteuning vanuit de Bbz wordt toegekend. Bbz kan namelijk niet worden ingezet om een niet-levensvatbare
business/onderneming te ondersteunen.
De Bbz is alleen bedoeld voor levensvatbare ondernemingen die een (door)start nodig hebben. Die levensvatbaarheid wordt aangetoond op
grond van checks van de ondernemersvaardigheden, het businessplan, de marketing en marktonderzoek. De coronacrisis betekent juist in veel
gevallen dat een 'business' in de huidige maatschappelijk/economische omstandigheden niet langer levensvatbaar is.
Vooralsnog is de TOZO verlengd tot 1 juli 2021. Het rijk heeft bepaald dat zelfstandigen in een door corona getroffen branche zich vanaf 1
januari a.s. moeten heroriënteren op ander werk in een andere baan, indien zij de coronacrisis niet kunnen overleven. Daarbij kunnen zij hulp en
advies krijgen van de gemeenten. De in onze regio TOZO (en Bbz) uitvoerende gemeente Hilversum betrekt daarbij t.z.t. de (arbeidsmarkt)regio
en de branches. Gooise Meren onderhoudt over ontwikkelingen en dienstverlening nauwe contacten met Hilversum. Zie bijlage 1

27

Voortgangsverslag

VVD

Jeugd en Wmo

De budgettaire verhoging voor Jeugd en WMO van elk 200.000 euro structureel is fors. Het is bekend dat de VNG overleg voert over
de situatie met het Rijk. Is de verwachting dat deze verhoging voldoende is, en verwacht het college dat deze verhoging nog
gecompenseerd gaat worden vanuit het Gemeentefonds?

28 Er is heerst bij gemeenten onzekerheid over het toekomstige verdeelmodel. In maart 2019 is een landelijk onderzoek gestart dat uiteindelijk als
gevolg zal hebben dat de verdeling van de gelden voor het sociaal domein in het gemeentefonds wordt aangepast. Het plan was dat dit
onderzoek in januari 2020 opgeleverd zou worden, samen met de herijking van overige delen in het gemeentefonds. Daarmee zouden
gemeenten in de meicirculaire van 2020 meer duidelijkheid over hun financiële situatie 2021 krijgen. In februari 2020 werd echter besloten dat
de herijking met een jaar uitgesteld zou worden tot 2022. De uitkomsten van de modellen zullen naar verwachting in de decembercirculaire van
2020 worden bekendgemaakt. Ondertussen wordt ook het macrokader Jeugd onderzocht, waarbij onderzoek zich richt op de vraag welke
middelen structureel nodig zijn, en welke maatregelen eventueel nog genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Uitkomsten worden
eind 2020 verwacht. Het is alleen niet duidelijk of de uitkomsten ook snel leiden tot het bijstellen van het macrokader. Veel gemeenten zitten
met de vraag hoe zij al eerder in de meerjarenbegrotingen rekening kunnen houden met de financiële gevolgen die het bijstellen van het
macrokader teweegbrengt.

28

Voortgangsverslag

VVD

Tijdelijke huisvesting
scholen

In de afgelopen periode is steeds gesproken over kosten Tijdelijke Huisvesting i.v.m. het IHP. De VVD heeft diverse keren gevraagd of
(een deel van) die kosten niet geactiveerd kunnen worden als onderdeel van de investeringen in renovatie/nieuwbouw. In dit VV-2
wordt gesproken van "investeringskosten". Klopt het dat nu toch (een deel van) de kosten geactiveerd kan worden? Zo ja, welk deel
ongeveer?

29 Dit betreft het deel dat nodig is voor de tijdelijke huisvesting primair onderwijs. Zie beslispunten 8 en 9 raadsvoorstel Het beschikbaar stellen
van kredieten ten behoeve van aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting.
8. Een bestemmingsreserve “Tijdelijke huisvesting onderwijs PO” ad. € 2,1 miljoen in te stellen ten laste van de Algemene Reserve,
vooruitlopend op de begroting 2020.
9. Uit deze bestemmingsreserve “Tijdelijke huisvesting onderwijs PO” € 500.000 te onttrekken in 2019 en € 1,6 mln. in 2020.

29

Voortgangsverslag

VVD

Inkoop

Versterking van aanbesteed- en inkoop capaciteit voor inhuur personeel is fors (structureel plus €146.000). Zijn er mogelijkheden om
op dit specifieke onderwerp samen te werken met buurgemeenten of de Regio?

33 Voor de inkoop en het contractmanagement van deze ondersteuning is en wordt regionaal samengewerkt. Het betreft de ondersteuning van
het bedrijf Flextender. Het contract met Flextender is met de regio-gemeenten Europees aanbesteed. Vraagstukken die we tijdens de benutting
van dit contract tegenkomen worden regionaal opgepakt. Flextender zorgt dat alles rechtmatig gaat conform aanbestedingsregels.

30

Voortgangsverslag

VVD

Klant-volgsysteem

Er is een kennelijk besluit om de invoering van een klant-volgsysteem te laten vallen en daarvoor in de plaats te kiezen voor een
planningtool. Er bereiken ons wel eens berichten dat goede opvolging uitblijft of een casus zoekraakt, en veronderstellen dat een
klant-volgsysteem juist daarin kan ondersteunen, zeker bij betrokkenheid van verschillende afdelingen. Wat zijn hier de
overwegingen?

34 Met de planningstool (ook wel WFM tool) zijn we in staat om de juiste medewerker, op het juiste moment op de juiste plek te laten werken
binnen de frontoffice. Hierdoor werken we kostenefficiënt, verhoogt het de klanttevredenheid en de medewerkerstevredenheid. Vanaf medio
februari 2020 worden alle vragen die we ontvangen binnen de Frontoffice geregistreerd in het zaaksysteem. Terugbelverzoeken en vragen aan
de vak-afdelingen worden hier ook in vastgelegd en gemonitord. Het proces om klanten te volgen wordt gefacilieerd vanuit het zaaksysteem.
Ook het nieuwe zaaksysteem zal hierin een stimulans gaan geven.

31

Voortgangsverslag

VVD

Investeringen

Over het geheel wordt een zekere doorschuiving van uitvoering waargenomen t.o.v. de geplande uitvoering. In de samenvatting blz 7
en 8 wordt gewezen op €602.000 i.v.m. doorgeschoven budgetten en €575.000 i.v.m. vertraagde realisatie investeringen. Klopt het
dat het eerste betrekking heeft op lasten en het tweede op investeringen? Wat kunnen wij uit deze vertraging afleiden? Op welke
wijze herprioriteert het college als blijkt dat ambtelijke of andere capaciteit ontbreekt om planning te realiseren?

37 Het eerste betreft budgetten in de lopende begroting en het tweede zijn de kapitaallasten i.v.m. doorgeschoven investeringen. Door o.a. een
latere start van investeringen of een langer bestuurlijk traject, de krapte op de arbeidsmarkt of herpriotering i.v.m. corona, schuiven diverse
investeringen op.

32

Voortgangsverslag

VVD

Veldweg en Olmen

De Veldweg: er wordt gesproken over de capaciteit van de Veldweg in relatie tot de Olmen. Simultane ontwikkeling van beide locaties
lijkt onverstandig. Welke locatie krijgt prioriteit en waarom?

51 De huidige capaciteit van de Veldweg als parkeerterrein zal nodig zijn wanneer ervoor wordt gekozen parkeergarage de Olmen te
herontwikkelen. Herontwikkeling van deze parkeergarage betekent immers dat de parkeercapaciteit van de garage voor een langere periode
niet of beperkt beschikbaar zal zijn. Dit in combinatie met een al ontwikkelde Veldweg (waarbij we er vooralsnog vanuit gaan dat de
parkeercapaciteit afneemt) zou een te grote impact hebben op de bereikbaarheid van het centrum van Bussum. De prioriteit wordt daarom
gegeven aan de Olmengarage.
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VVD

Ondernemersbeleid

Ondernemersbeleid wordt i.s.m. met ondernemersverenigingen opgesteld en vormgegeven. Er is sprake van enige vertraging door
Corona. Tegelijkertijd wordt al een aantal richtingen benoemd (werkgelegenheid, duurzaamheid, lokale duurzame producten). Zijn
benoemde richtingen ook de prioriteiten van ondernemersvertegenwoordigers, of is dit meer inzet van de gemeente? Op welke wijze
worden ondernemersvertegenwoordigers betrokken bij de opstelling van het beleid?

52 Doelstelling van het ondernemersbeleid is dat we ons vestigingsklimaat blijvend bevorderen. Onderwerpen als (lokale) duurzaamheid,
werkgelegenheid zijn zowel voor ondernemers als voor het college belangrijk. In 2021 bespreken we de wensen van de ondernemers
(verenigingen). De inzet is dat we samen met de ondernemersvertegenwoordigers een beleid uitstippelen.

34

Voortgangsverslag

VVD

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen op orde: worden bestemmingsplannen alleen i.h.k.v. DSO tegen het licht gehouden, of ook m.b.t. looptijd (tijd
voor herziening)?

53 Op dit moment is er noch budget noch capaciteit om bestemmingsplannen te herzien die ouder zijn dan 10 jaar dus beperken we tot de
noodzakelijke werkzaamheden in het kader van de omgevingswet
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VVD

Buitenruimte in beeld

Opstellen plan "Buitenruimte in Beeld". Hoeveel inwoners zijn betrokken geweest bij de digitale enquête en op welke wijzer zijn deze
inwoners geselecteerd?

55 Via een enquête konden inwoners meedenken over waar kansen liggen om het openbare groen op een andere of betere manier te gebruiken.
500 inwoners hebben de enquête ingevuld. De enquête is breed uitgezet (via krant, website, social media etc)

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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VVD

Bodeminfiltratie

Is al bekend welke gebieden in Gooise meren zich lenen voor lokale bodeminfiltratie?

56 Ja dit is bekend. Dit jaar is een bodeminfiltratiekaart opgesteld. Met deze kaart kan bepaald worden welke gebieden zich wel of niet lenen voor
regenwaterinfiltratie.
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VVD

Waardevolle Bomenlijst

Wat is de vraagstelling (onderzoeksprobleem) bij het onderzoek naar de gevolgen van invoering van de Lijst Waardevolle Bomen in
2012?

56 Bij het onderzoek willen wij in beeld brengen wat de gevolgen van het invoeren van de waardevolle bomenlijst zijn geweest op het aanwezige
boombestand in de gemeente, waarbij niet alleen naar de gemeentelijke bomen wordt gekeken. Wij willen weten of het bomenbestand is
toegenomen, gelijk gebleven of is afgenomen en of de invoering van de waardevolle bomenlijst daaraan heeft bijgedragen. Daarnaast willen wij
de ecosysteemdiensten van bomen in beeld brengen om te laten zien wat bomen voor waarde vertegenwoordigen in het kader van o.a. het
vasthouden van water, afvangen van fijnstof, temperen hitte etc.
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VVD

Operatie Steenbreek

Er is sprake van een uitvoeringsprogramma voor Operatie Steenbreek in ontwikkeling, maar nog geen start met een
subsidieverordening 'stimulans klimaatadaptatie'. Waar moeten wij aan denken bij de uitvoering als de financiële stimulans
vooralsnog ontbreekt, dat in onze beleving de kern vormde?

57 De subsidieverordening is nodig om de financiële stimulans te creëren. Er wordt aan gewerkt om de verordening ter vaststelling aan te bieden
aan de raad. De bodeminfiltratiekaart vormt te basis voor de subsidieverordening. Deze is reeds opgesteld.
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VVD

Eenzaamheid

Is er al iets bekend over de gevolgen van Corona voor de vereenzaming? Is er aanleiding voor extra inzet?

59 Groepen die extra risico lopen op sociaal isolement zijn: ouderen en mensen met fysieke gezondheidsklachten; mensen met een klein sociaal
netwerk; mensen met een psychiatrische achtergrond; mantelzorgers en mensen die minder digi- en taalvaardig zijn. In de afgelopen periode
hebben we ons samen met maatschappelijke partners extra ingezet om sociaal isolement zoveel mogelijk te beperken en te verlichten voor
kwetsbare mensen. We hebben gezorgd voor duidelijke communicatie (themapagina iedereen doet mee) over mogelijkheden om hulp te
vragen, (emotionele) steun te krijgen en over initiatieven om anderen te helpen. Ook hebben we de website www.Gooisemerenvoorelkaar.nl
gelanceerd waar mensen elkaar kunnen vinden om hulp te vragen en te bieden. Bij mensen van wie dagopvang is weggevallen, is gezorgd voor
aanvullende individuele begeleiding. De vrijwillige thuishulp is ingezet om mantelzorgers te ontlasten nu de zorgtaken zwaarder zijn geworden.
Maaltijdactiviteiten waar mensen lotgenoten of buurtgenoten kunnen ontmoeten zijn grotendeels stopgezet. Voorlopig worden maaltijden
door vrijwilligers aan huis bezorgd met gesprekjes op veilige afstand aan de deur. Bijvoorbeeld door Stichting Samen Doen uit Muiden en Toffe
Peren vanuit het GGZ Netwerk. In nauw contact met onze maatschappelijke partners houden we in de gaten welke signalen met betrekking tot
sociaal isolement spelen. Zo zijn we in staat om individuele inwoners die risico lopen op sociaal isolement snel hulp te bieden. Daarnaast werken
we aan een lokaal netwerkt “een tegen eenzaamheid”. Op 7 oktober hebben we een eerste digitale bijeenkomst gehouden met netwerkpartners
en geïnteresseerden. De bijeenkomst krijgt een vervolg waarin we nagaan hoe we met elkaar kunnen samenwerken om eenzaamheid tegen te
gaan in Gooise Meren. Ook onder jongeren is sprake van eenzaamheid. Hiervoor zijn we een pilot gestart met het jongerenwerk en Join Us.
Twee keer per week ontmoeten jongeren elkaar in de Uitwijk. Tijdens die avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die helpen nieuwe
vrienden te maken en te behouden.
Er is op dit moment geen aanleiding voor extra inzet.
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VVD

Vastgoed

Vormt de nog vast te stellen vastgoedstrategie het uitgangspunt voor de vraag of niet-maatschappelijk vastgoed afgestoten wordt, of
staat dat er los van?

61 De vastgoedstrategie is vastgesteld in het Strategisch Accommodatie Beleidsplan (2018). Daarin is een aantal kaders opgenomen voor het
afstoten van vastgoed. Commercieel vastgoed komt in elk geval in aanmerking voor afstoten. Aan de raad zullen aanvullende criteria
voorgelegd worden die bijvoorbeeld toezien op fasering en momentum.
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VVD

Cultureel erfgoed

Het beleid voor cultureel erfgoed wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie. Het beleidskader historisch erfgoed in
gemeentelijk bezit wordt daarvan afgeleid/volgt daarop. Met de verschuiving van de Omgevingsvisie verschuift dat beleidskader ook.
Is er een mogelijkheid om die volgtijdelijkheid en onderlinge afhankelijkheid te doorbreken met het oog op snellere duidelijkheid in
het gemeentelijk vastgoed?

61 We geven in 2021 prioriteit aan het opstellen van het beleidskader gemeentelijk historisch vastgoed. De verwachting is dat dat het college in Q2
hiertoe een voorstel aan de raad doet. Historisch vastgoed is slechts een deel van de portefeuille. De vastgoedstrategie wordt gefaseerd
uitgerold, de totale planning wordt niet vertraagd door de latere vaststelling van het beleidskader historisch vastgoed.
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PvdA

Parkeerinkomsten

P18 Parkeerinkomsten en coronacrisis. Het verschil t/m juni is ongeveer €260.000. Momenteel zijn de inkomsten nog steeds lager dan
een gemiddelde zomermaand. Afhankelijk van de maatregelen in de rest van 2020 bestaat de kans dat ook voor het tweede gedeelte
van 2020 de inkomsten lager uitvallen. Uitgegaan wordt van een inkomstenderving voor de tweede helft van 2020 van€ 80.000. Is het
te verwachten dat de parkeerkosten in het tweede kwartaal lager uit zullen uitvallen door de nieuwe maatregelen? En 1ste kwartaal
2021?

18 De verwachting is dat door de maatregelen rondom corona de inkomstenderving verder zal toenemen. In het voortgangsverslag is opgenomen
dat de inkomsten van naheffingen, straat- en garageparkeren in verband met coronamaatregelen lager zijn dan voorgaande jaren en dat de
financiële gevolgen voor de programmabegroting 2020 €340.000 nadelig zijn. De rijksbijdrage voor parkeerbelasting is €311.000.
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PvdA

Leefbaarheid

P18 Waarom loopt het actieplan leefbaarheid (100.000) vertraging op? Wat is de samenhang met het initiatief leefbaarheid op p 24.
(128.000) en: op p 39 stand algemene reserves wordt 300.000 in mindering gebracht voor uitvoeringsplan leefbaarheid. Graag een
toelichting.

18 De vertraging van het actieplan leefbaarheid komt door de keuze voor een nieuwe digitale vormgeving van het actieplan en het testen of het
plan voor inwoners herkenbaar is. Dit heeft meer tijd gekost dan voorzien, deels door de coronacrisis. Als de genoemde acties hebben
plaatsgevonden, kan het college het plan vaststellen. Dit laat overigens onverlet dat veel van de acties uit het plan in voorbereiding zijn.
Het initiatief leefbaarheid is onderdeel van het actieplan leefbaarheid en gaat om initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid
van de wijk. Over de toekenning wordt op basis van het actieplan een werkwijze opgesteld die aan een doelmatige besteding van de middelen
bijdraagt.
De 300.000 in mindering hebben te maken met het in 2019 genomen besluit dat de (tijdelijke) middelen voor het actieplan onttrokken worden
aan de algemene reserve.
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PvdA

Wegen

P20 voorziening onderhoud wegen. We houden rekening met toename structurele last. Graag een indicatie over de hoogte hiervan?

20 De orde van grootte van de toename is nu nog niet aan te geven. Het actualiseren van de beheerplannen gaat samen met een langere
doorlooptijd van 10 jaar en het verwerken van de gegevens uit (her)inspecties. Zie antwoord 120 over beheerplannen.
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PvdA

Bruine vloot

P25 Liggeld Bruine vloot en coronacrisis Als gevolg van de coronacrisis worden er geen liggelden bij de Bruine vloot (= professionele
passagiersvaart met traditionele zeilschepen en motorschepen) opgelegd. Financiële gevolgen Programmabegroting 2020:€ 15.000
nadelig (incidenteel). Worden dit soort posten dan niet weggestreept door de rijks-coronacompensatie?

25 De incidentele uitgaven liggelden Bruine Vloot worden gedekt door de 1,5 miljoen corona Rijkscompensatie. Dit gebeurt bij vaststelling van het
voortgangsverslag 2020-2

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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PvdA

Wet inburgering

P27 Er is rekening gehouden met de invoeringskosten nieuwe Wet inburgering, zijn er kosten begroot in de programmabegroting voor
de extra werkzaamheden/ verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt vanaf juli 2021? Wordt er extra personeel aangetrokken om
de capaciteit van klantmanagers op orde te houden? Worden er al activiteiten uitgevoerd?

27 Er zijn kosten (inkomsten en uitgaven) begroot in de programmabegroting 2021 voor de nieuwe inburgeringstaak. Zowel bij de beleidsafdeling
als bij de uitvoeringsdienst is extra personeelscapaciteit nodig. Bij de uitvoeringsdienst worden deels activiteiten uitgevoerd die vooruitlopen op
de nieuwe wet, zoals een brede uitvraag en advisering over inburgeringslessen. De raad zal tezijnertijd geïnformeerd worden over de stand van
zaken.
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PvdA

Wmo

P29 De stijging in het aantal WMO aanvragen was te voorzien en is aangekaart tijdens het vaststellen van de begroting voor 2020, is
er extra eigen personeel aangetrokken in 2020 om (duurdere) inhuur te voorkomen? We lezen dat er additioneel is ingehuurd om
achterstanden te voorkomen. Is dit niet achter de feiten aanlopen en extra onnodige kosten maken in het Sociaal Domein?

29 In 2020 is er bij de Wmo formatie inderdaad rekening gehouden met de stijging van het aantal Wmo aanvragen dat ook in 2019 al ingezet was.
Dit betekent dat er op dit moment 13,25 fte ambtenaren voor de Wmo werkzaam is, en dat is een uitbreiding. Bij de USD begroten wij altijd een
flexibele schil om goed mee te kunnen bewegen met de klantvraag. In 2020 blijven wij binnen de totale personele begroting, vast en flexibel.
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PvdA

SPUK

P32 Gemeente heeft SPUK (specifieke uitkering Sport) ontvangen van 433.000 euro. Komt dit ten goede aan de sportverenigingen
(geoormerkt geld), zoals de portefeuillehouder heeft toegezegd? Of verdwijnt die in de algemene middelen? Graag uitleg waar we
deze gelden in de begroting terug kunnen vinden.

32 De gemeente heeft al voorgesorteerd op de SPUK regeling. In 2019 hebben we het exploitatiegedeelte van de begroting voor Sport
(onderhoudsbudgetten) opgehoogd met de btw component. Het deel waar de steller het over heeft, heeft betrekking op dit exploitatiedeel.
Deze inkomsten van het Rijk uit de SPUK regeling kunnen daarom vrijvallen naar de algemene middelen. De bijdragen uit de SPUK regeling zijn
dus feitelijk, door de verhoging van de exploitatiebedragen met de BTW component, al ten gunste gekomen van de sportbeoefening.
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Hart voor BNM

ICT en corona

Wat is de relatie tussen ICT licenties en de Coronacrisis? Indien dit thuiswerkfaciliteiten betreft, haalt dit dan geen kosten die in
komende jaren begroot waren naar voren zodat daar per saldo een besparing wordt gerealiseerd?
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Hart voor BNM

OZB Krijgsman

Tijdens de bespreking van de begroting vorig jaar, is een berekening gemaakt en opgenomen van het saldo van de te maken kosten vs
extra OZB inkomsten van nieuwe wijken als de Krijgsman. Waarom zijn dan nu opnieuw extra structurele kosten voor openbare
verlichting opgevoerd?

17 De extra uitgaven m.b.t. openbare verlichting waren nog niet op het betreffende budget begroot. Met de jaarlijkse extra kosten was wel
rekening gehouden in de zogenaamde "stelpost areaaluitbreiding" die op programma 9 was meegenomen. Omdat deze minder dan€ 70.000
was, is die niet expliciet genoemd in het voortgangsverslag.
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Hart voor BNM

Nat strooien

Wat zijn de belangrijkste redenen om over te gaan op nat strooien? Graag een helder overzicht van totale jaarlijkse kosten voor
gladheidsbestrijding op dit moment, vs totale jaarlijkse kosten na overgang naar natstrooien (en separaat de benodigde investeringen
als realisatie zoutsilo etc)

19 De belangrijkste redenen voor natstrooien zijn:
- een verbetering van de verkeersveiligheid doordat preventief gestrooid kan worden en door een betere dooiwerking van het zout;
- een lagere milieubelasting door minder zoutverbruik en minder verwaaiing van zout naar de bermen;
- een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van het personeel doordat personeel veiligere werkomstandigheden heeft (strooien voordat
het glad is) en daardoor minder tijdens de nachtelijke uren werkt.
Het is een gangbare en bewezen methode van gladheidbestrijding in Nederland.
De kosten van gladheidbestrijding zijn variabel. De jaarlijkse financiële effecten voor natstrooien in plaats van droogstrooien zijn van meerdere
factoren afhankelijk o.a. van de hoeveelheid uitrukken. Algemeen kan gesteld worden dat bij preventief strooien de volgende voordelige
financiële effecten worden behaald:
- een verwachte besparing op droogzout van circa 10% ondanks dat vaker uitgerukt wordt dan bij curatief (droog) strooien;
- een besparing in verband met het verminderen van routes (van 11 naar 8) en het voorkomen van overlap in routes. Bij preventief (natstrooien)
mag de uitruktijd conform CROW langer zijn dan bij curatief (droog strooien). Om die reden wordt het aantal nieuwe routes verminderd naar 8
strooiroutes.
- de besparing van de aanschafkosten van 3 strooiers;
- de besparing op de jaarlijkse onderhoudskosten van 3 strooiers;
- de besparing van de aanschafkosten van 3 sneeuwploegen (schuivers);
- hebben we minder specifieke winterdienstvoertuigen nodig en minder slijtage aan voertuigen door corrosie van pekel;
- hebben we uitgaande van 2 strooiploegen minder chauffeurs nodig en daardoor een besparing in loonkosten, overuren en consignatie.
Verder worden er in totaal 7 nieuwe natstrooiers aangeschaft in plaats van de genoemde 5 in de vraagstelling. In de investeringen staan ook 7
strooiers opgenomen ( 5 + 2 aanhangwagenstrooiers). Voor het maken van een fundatie en vloeistofdichte vloer voor de zoutsilo en
vloeistofdichte vloer wordt uitgegaan van € 50.000,-. Voor de vraag met betrekking tot de centralisatie van de werven, verwijzen wij naar het
antwoord op de vraag van het GDP. In verband met de onzekerheid met betrekking tot de werven, vanwege de bedrijfszekerheid en de
verantwoordelijkheid die de gemeente als wegbeheerder heeft inzake de gladheidbestrijding, is het belangrijk zelf een goede zoutopslag te
hebben waarmee met de silo in wordt voorzien. De locatie van de silo is afhankelijk van het onderzoek naar de werven. In de PN 2022 zit een
voorstel met betrekking tot de werven. Ten behoeve van de berekening van jaarlijkse kosten zijn een aantal aannames gedaan bijvoorbeeld over
het gemiddeld aantal uitrukken per winter van 25 stuks. Op basis van voorcalculatie bedraagt de besparing circa € 28,000,= per jaar bij
natstrooien. De kosten voor de gladheidsbestrijding bij een gemiddelde winter bedragen op jaarbasis voor droogstrooien circa 197.000 voor
droogstrooien en 169.000 voor natstrooien. Het natstrooien geldt pas voor de winter 2021/2022.
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Hart voor BNM

Inkop inhuur

Om welk bedrag aan inhuur gaat het op jaarbasis, waar de structurele extra kosten van 100k voor nodig zijn?
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Hart voor BNM

Wegen

Welke wegen betreft het hier? Zijn deze projecten in 2020 geheel afgerond?

42 Het gaat om de asfaltwegen: Amsterdamsestraatweg/IJsselmeerweg, Jur Visserlaan, 4 rotondes Ceintuurbaan en enkele zandwegen in Oud
Valkeveen. De voorbereidingen zijn gestart en uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.

54

Voortgangsverslag

Hart voor BNM

Bestemmingsplannen

Zijn er nog bestemmingsplannen naast die aan de Driftweg, die uit hun 10 jaren termijn gelopen zijn? Zorgen deze voor juridische
kwetsbaarheid?

53 Naast het bestemmingsplan Buitengebied zijn er aan aantal kleine partiele herzieningen ouder dan 10 jaar. Het bestemmingsplan is een
wetgeving en deze geldt gewoon maar het heeft natuurlijk de sterke voorkeur om bestemmingsplannen zo up to date mogelijk te hebben. Op
dit moment is er noch budget noch capaciteit om bestemmingsplannen te herzien die ouder zijn dan 10 jaar.
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Hart voor BNM

Bedrijfsruimte

In het onderzoek naar behoefte aan bedrijfsruimte in de regio, irt bedrijfsruimte op Crailo kwam naar voren dat geen behoefte is aan
meer bedrijfsruimte, wel aan schuifruimte. Hoe verhoudt zich dit tot deze toelichting?

54 Het bedrijventerrein Crailo kent een hoog duurzaamheidsprofiel. Op dit moment melden zich bedrijven die zich op Crailo wensen te vestigen.
Echter, bedrijven met een hoge milieucategorie kunnen niet op Crailo landen. Voor deze bedrijven zullen we ons regionaal blijven inzetten op
het creëren van schuifruimte. Schuifruimte is vooral nodig voor (milieubelastende) bedrijven die een uitbreidingswens hebben, maar ook voor
bedrijven die 'klem zitten' in stedelijk gebied. Voor bedrijven die zich nieuw in onze gemeente willen vestigen zullen we ons blijvend moeten
inzetten voor het creëren van extra ruimte (uitleglocaties) of intensivering van bestaande bedrijventerreinen (bijvoorbeeld het toestaan van een
extra bouwlaag op een bestaand bedrijventerrein).

x De ICT licenties betreffen functionaliteit ter ondersteuning van het hybride werken en digitaal vergaderen. Door de Corona-maatregelen zien wij
een enorme piek in het aantal ambtenaren dat veelal thuis werkt. Hiervoor komen wij licenties te kort. Deze enorme stijging was ook voor de
komende jaren niet begroot. Er is dus geen sprake van een besparing.

x De inhuur via Flextender bedroeg in 2019 3,7 mln euro exclusief BTW, inclusief reiskosten e.d.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Hart voor BNM

AED

Welke vervolgstappen kunnen concreet n.a.v. Corona niet worden uitgevoerd? Wordt er al geld aan het Rode Kruis betaald, en zo ja
wat wordt er met deze investering gedaan?

58 Tijdens het schrijven van voortgangsverslag 2 waren andere maatregelen van kracht dan op dit moment. Ten tijde van het voortgangsverslag
was het niet mogelijk om reanimatiecursussen te geven en is er besloten dat de landelijke reanimatiedag geannuleerd moest worden. De
reanimatiecursussen werden inmiddels weer gegeven binnen de RIVM-richtlijnen. Dat gold ook voor de overige vervolgstappen richting een
dekkend netwerk, een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een AED aan de buitenmuur van het gemeentehuis. Naar aanleiding van de
persconferentie van 13 oktober jl. moet opnieuw bezien worden wat haalbaar is binnen de huidige nieuwe RIVM-richtlijnen. Wij betalen het
Rode Kruis overigens geen geld voor de huidige samenwerking omtrent het verkrijgen van dekkend AED netwerk.
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D66

Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Erfgoed

Programma 4; Pagina 19; gerelateerd aan opgenomen bedragen van 100.000 euro voor ‘welstandcommissie’ (CRKE); wat is de
uurvergoeding van de leden?

19 De declarabele kosten van de commissieleden zijn €75,80 per uur
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D66

Tijdelijke huisvesting
scholen

Programma 7; pagina 29; overschot van 173.000 euro in 2024 (afschrijving tijdelijke huisvesting valt lager uit). Wat gebeurt er met dit
bedrag? Mag er van uit gegaan worden dat dit voor het IHP gebruikt gaat worden (om bijv gaten te dichten in budgetten?)?

29 De tabel geeft inzicht in hoeverre bepaalde lasten en baten incidenteel van aard zijn, zoals de tijdelijke huisvesting onderwijs. De bedragen
maken dus al onderdeel uit van de integrale begroting en leiden niet tot een (extra) overschot.
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D66

Buurtsportcoaches

Programma 9; financiële overzichten; in de jaren 2023 en 2024 worden geen bedragen gegeven voor buurtsportcoaches? Waarom
niet?

Het Buurtsportcoachprogramma (BSC) kent een looptijd van vier jaar, in lijn met de Sport- en Beweegvisie 2017-2021. Op 1 juni 2021 loopt de
huidige overeenkomst voor het BSC af. Momenteel wordt toegewerkt naar een evaluatie van dit programma.
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GroenLinks

Doorschuiven of verlaat
opstarten projecten

Wat zijn de redenen van het doorschuiven of het verlaat opstarten van projecten? (Bomenonderzoek, Geluidsanering, initiatief
leefbaarheid, subsidie de Gooise Ark etc.)

Door o.a. verschuiving van prioriteiten door corona en beperkte capaciteit komt de organisatie nog niet toe aan deze onderwerpen. Ook
externen factoren spelen een rol. Bijvoorbeeld de afstemming met externen die niet volgens planning verloopt of meer tijd vraagt of participatie
die somsmeer tijd vraagt.
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Bomenkap

Hoe staat het met de aanvullende onderzoeken voor de bomen kap op de Eikenlaan in Muiderberg en in Mariahoeve Muiden?

Afgelopen zomer is er een onderzoek naar diverse bomen op de Eikenlaan uitgevoerd door een onafhankelijke boomtechnisch adviseur.
Samenvattend is de conclusie van dit onderzoek dat de zomereiken die door ons in het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de
Eikenlaan als 'te kappen' zijn aangemerkt, met het oog op de reconstructiewerkzaamheden inderdaad niet duurzaam behouden kunnen
worden. Tijdens het onderzoek is tevens geconcludeerd dat er nog een extra (5e) zomereik niet gehandhaafd kan worden, omdat de huidige
conditie en vitaliteit van deze boom slecht is. De toekomstverwachting van deze boom is bij onveranderde omstandigheden slechts 5 tot 7 jaar.
In combinatie met de reconstructiewerkzaamheden waarbij wortelschade zal optreden, is ook deze boom niet duurzaam te behouden. In de
eerdere planvorming was deze boom door onszelf aangemerkt als twijfelgeval. Alle aanbevelingen van het onafhankelijk onderzoek nemen wij
mee in de uitvoering van de werkzaamheden voor dit project. Ons bestek voor de herinrichting voorzag reeds in het merendeel van deze
aanbevelingen. Binnenkort infomeren wij de raad met een raadsmededeling over de volledige resultaten van het onderzoek.
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Handhaving en corona

Voor hoeveel € is er een beveiligingsbedrijf ingehuurd i.r.t. Corona?

In de periode vanaf eind maart tot en met september is ter ondersteuning van de boa’s het beveiligingsbedrijf PPS ingehuurd om jeugdoverlast
op hotspots te verminderen en algemeen toezicht te houden op de 1,5 afstand.
De inhuurkosten in deze periode bedroegen € 21.797,-. Deze kosten worden gedekt vanuit de reguliere begroting omdat de medewerkers van
PPS anders zijn ingezet. Normaliter werden zij ingehuurd om de overlast in de weekenden nabij de horecagelegenheden tegen te gaan. Doordat
de horeca tijdens de coronaperiode beperkte openingstijden heeft gehad, hoefden zij hier niet ingezet te worden.
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Emmaschoollocatie en Jan P23: waarom is het voorbereidingskrediet Emmaschool en Jan ter Gouwweg samengevoegd? Is er een inhoudelijke relatie tussen
ter Gouwweg
deze twee projecten? Hoe is de verdeling tussen deze twee projecten?

23 De kosten die uit de voorbereidingskredieten worden gedekt zijn divers. Het gaat onder andere over kosten van de projectleiding, onderzoeken
en adviezen t.b.v. het project en het organiseren van het participatietraject. Voor elk van projecten is hiervoor€ 50k nodig. Deze kosten waren
nog niet opgenomen in de begroting voor 2020; voor de Jan ter Gouwweg omdat het oorspronkelijke plan was dat de initiatiefnemer zelf de
participatie zou organiseren en voor de Emmalocaties omdat de aanpak destijds nog volop werd bediscussieerd in de klankbordgroep
participatie van de raad. Op beide locaties is de gemeente eigenaar van de grond en denken wij de kosten terug te verdienen via de
grondopbrengst. Overigens is er verder geen inhoudelijke relatie tussen beide projecten.
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Zonnepanelen

P34: Overname zonnepanelen:
Wat is de leeftijd van de over te nemen zonnepanelen en het totale vermogen van de panelen KWp?

34 De overgenomen zonnepanelen zijn 5 jaar oud.
En hebben een verwachte KWp van 230 per paneel. Bij deze 133 panelen is dat ca. 30.000 Kwh per jaar.

65

Voortgangsverslag

CDA

Burgemeester van
Wettumweg

Er wordt gevraagd het uitvoeringskrediet kunstwerken Burg. Van Wettumweg aan te wenden als voorbereidingskrediet en het
uitvoeringskrediet met 200k te verhogen. Welke bedragen aan kredieten voorbereiding/uitvoering zijn oorspronkelijk geraamd?
Waarom is er 200k verhoging nodig? Een kunstwerk wordt meestal zelfstandig gerenoveerd en heeft geen financieel effect met de
weg. Graag uw uitleg.

19 Eerder is een voorbereidingskrediet (€75.000) aangevraagd om te kunnen starten met de eerste voorbereidingen (onderzoeken) voor het
benodigd onderhoud aan de Beatrixbrug, gelegen in de Burg. Van Wettumweg in Naarden. Met dat voorbereidingskrediet zijn er in de
afgelopen periode diverse onderzoeken uitgevoerd, waarmee de onderhoudstoestand van de brug grondig is onderzocht. Op basis van deze
onderzoeken is duidelijk geworden welk onderhoud er aan de diverse onderdelen van de brug nodig is, om de brug voor de lange termijn in
stand te houden. Het benodigd onderhoud wordt de komende periode in bouwteamverband met een nog te selecteren aannemer verder
voorbereid, aangezien hiervoor specialistische kennis nodig is. Daarom is het nodig het voorbereidingskrediet met€200.000 te verhogen.
Overigens vraagt de verdere uitwerking nog om het maken van keuzes voor de specifieke onderhoudsmaatregelen (zowel om technische
redenen als vanwege de monumentale status van de brug), die rechtstreeks van invloed zijn op de uiteindelijke kosten. Omdat hierover op dit
moment nog geen duidelijkheid is, handhaven wij vooralsnog onze eerdere inschatting van het benodigde totaalbudget (€1.079.500), dat wij in
de Perspectiefnota 2021 bij uw raad hebben aangegeven. Wij vragen de raad daarom nu het voorbereidingskrediet met€ 200.000 te verhogen
en het uitvoeringskrediet met € 200.000 te verlagen, zodat per saldo de lasten vooralsnog gelijk blijven. Wij kunnen op dit moment niet
uitsluiten dat in een later stadium, nadat specifieke keuzes in het voorbereidingsproces gemaakt zijn, blijkt dat er meer budget voor uitvoering
van het onderhoud nodig is. Overigens gaat het nu om kredieten ten behoeve van het kunstwerk (de Beatrixbrug) in de Burg. Van Wettumweg,
die geen financieel effect hebben op het kapitaalgoed Wegen. De renovatie van de wegonderdelen van de Burg. Van Wettumweg is in de
Perspectiefnota 2021 op de lijst van doorgeschoven investeringen geplaatst.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Vlietlaan

Er wordt gevraagd het voorbereidingskrediet Vlietlaan met 250k te verhogen van 100k naar 350k. Dat is een stijging van 350%! Hoe
kan het dat zo een grote inschattingsfout is gemaakt? Wat is er allemaal niet geraamd in het oorspronkelijke voorbereidingskrediet
dat er nu extra 250k wordt aangevraagd? Graag specificatie.

19 De voorbereidingskosten worden verhoogd ten opzichte van wat er eerder is gevoteerd. De nu aangevraagde voorbereidingskredieten betreffen
alle voorbereidende kosten (onderzoeken, ontwerp, participatie, coördinatie) van fase 0. opdracht t/m fase 3. ontwerp tot vrijgave van het
uitvoeringskrediet. Deze kosten zijn onderdeel van de totale investeringskosten zoals opgenomen in de Perspectiefnota en
Programmabegroting. De totale investeringskosten van dit project vallen overigens circa 400K lager uit dan het bedrag dat was opgenomen in
de Perspectiefnota, los van de aangevraagde subsidies van circa 350K. Een specificatie van de opbouw van de totale investeringskosten is
toegevoegd als bijlage bij het raadsvoorstel van de Vlietlaan
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Gladheidsmaterieel

Investering gladheidsmateriaal. Er wordt geïnvesteerd in natzoutstrooiers. 10 strooiers worden vervangen door 5 natzoutstrooiers.
Dat is een capaciteitsinperking van 50%. Waarom is dat? Graag uitleg.
Graag vernemen we de jaarlijkse financiële effecten van de aankoop van zout voor nat strooien i.p.v. droog strooien.
Er staat dat een zoutsilo/menginstallatie meegenomen kan worden naar een andere locatie. Welke kosten brengt verplaatsen
fundering/silo/menginstallatie met zich mee?
Is er op dit moment al zicht op hoe de centralisatie van de gemeentewerven zich gaat ontwikkelen? Er zijn onderzoeken uitgevoerd.
Wat zijn de uitkomsten?
Welke milieutechnische effecten heeft nat strooien i.p.v. droog strooien in het kader van milieubeheer en duurzaamheid?

19 Zie voor de (gecombineerde) beantwoording van de vragen van hart voor BNM.
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Emmaschoollocatie en Jan Onderzoek en advieskosten Emmaschoollocatie en Jan ter Gouwweg.
ter Gouwweg
Waarom zijn deze extra kosten nodig? Waarom is dit niet reeds geraamd in de begroting 2020?
Hoe is de onderverdeling van deze kosten? Welke deel van deze kosten kan via een anterieure overeenkomst verhaald worden op de
uiteindelijke ontwikkelaar(s)?

23 De kosten die uit de voorbereidingskredieten worden gedekt zijn divers. Het gaat onder andere over kosten van de projectleiding, onderzoeken
en adviezen t.b.v. het project en het organiseren van het participatietraject. Voor elk van projecten is hiervoor€ 50k nodig. Deze kosten waren
nog niet opgenomen in de begroting voor 2020; voor de Jan ter Gouwweg omdat het oorspronkelijke plan was dat de initiatiefnemer zelf de
participatie zou organiseren en voor de Emmalocaties omdat de aanpak destijds nog volop werd bediscussieerd in de klankbordgroep
participatie van de raad. Op beide locaties is de gemeente eigenaar van de grond en denken wij de kosten terug te verdienen via de
grondopbrengst. Overigens is er verder geen inhoudelijke relatie tussen beide projecten.
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Bruine vloot

Liggeld bruine vloot en coronacrisis.
Bij de behandeling van de motie hierover eerder dit jaar is er toegezegd dat de wethouder met domeinen in overleg zijn gaan of ook
zij de gemeente wil vrijstellen van liggelden voor dit jaar. Wat is de uitkomst hiervan geweest?

25 De vraag aan domeinen om de gemeente Gooise Meren voor dit jaar vrij te stellen van liggelden staat nog uit.
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Historische haven

Historische haven Naarden.
Graag zouden we in de ontwikkeling meegenomen zien worden om door de twee stenen “Beeren” in de grachten een doorgang te
creëren voor bootjes. Graag uw toezegging.

26 De gemeente is geen eigenaar van de vestingwerken, dit is Stichting Monumentenbezit. We kunnen navragen bij Monumentenbezit of zij
hiertoe bereid zijn. Het project havenkom Naarden omvat nu niet het creëren van een doorgang. Wanneer hier mogelijkheden toe zijn, kan
onderzocht worden wat de extra kosten hiervoor zijn en vragen u bereid bent om hier geld voor te voteren.
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Tijdelijke huisvesting
scholen

Voor de tijdelijke huisvesting VO scholen is er op dit moment een vooronderzoek gaande. Er staat dat de onderzoekskosten
investeringskosten zijn. Is dat zo? Normaal worden onderzoekkosten genomen in de begroting van het jaar van uitvoering. Er wordt
geen investering gestart en op afgeschreven. Graag uw uitleg.

29 Onderzoeks- en plankosten maken, zoals voorbereidingskosten, onderdeel uit van het totale investeringsbedrag.
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Voorveld

De subsidies aan een aantal grotere ontvangen zoals Versa, STAD, Mee, etc. is dit jaar met 200k toegenomen om aan de vraag naar
dienstverlening te kunnen voldoen. Hoe wordt dit gemeten en verantwoord door deze ontvangers? En op welke wijze wordt er door
de gemeente geanalyseerd of extra budget in voorveldvoorzieningen ook daadwerkelijk leidt tot lagere kosten op individuele hulp?
Dit gezien de overschrijdingen bij Jeugd en WMO.

29 De toename van de subsidies aan genoemde stichtingen betrof het meerjarige beeld van gestage toename in de afgelopen jaren. Het is
inderdaad een uitdaging om aan te tonen dat investeringen in het voorveld leiden tot daadwerkelijke besparingen of het uitstellen van inzet van
maatwerk Jeugd/Wmo, zoals algemeen in het land wordt aangenomen. Omdat bijv. preventie in het voorveld moeilijk te vertalen is in besparing
in euro's. Het gaat vaak om 'uitgesteld succes' (effecten pas op de langere termijn zichtbaar). Wat we al doen is het volgende.
1. Grote subsidies worden jaarlijks vastgesteld o.b.v. de verantwoording van prestaties in het jaarverslag- en rekening.
2. Met de inzet van het Innovatiefonds (op grond van het CUP) proberen we daar op de pilotprojecten die daarmee worden bekostigd meer grip
te krijgen. Bij elk project wordt beschreven welke specialistische inzet kan worden voorkomen en er wordt (zo mogelijk) ingeschat welk bedrag
kan worden bespaard. Voor het Wmo-vervoer (sociaal-recreatief vervoer) zien we overigens een afname in gebruik sinds het bestaan van de
laagdrempelige pilot Automaatje (vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto kwetsbare inwoners naar markt, familie, dokter etc.). We
vermoeden een verband. Een ander voorbeeld is het laagdrempelige Geheugenhuis (St. Versa) dat als beoogd effect heeft dat maatwerk op
indicatie daardoor uitgesteld wordt. 3. Daarnaast zijn we op zoek naar instrumenten elders in het land om effecten van investeringen in het
voorveld te meten en aannames van besparingen te valideren met harde cijfers.
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Inkoop

Inkoop inhuur. Er wordt gesteld dat GM in de pas loop met het landelijk gemiddelde van vergelijkbare gemeenten over percentage
inhuur. Welk deel/percentage van het persoonsbudget wordt ingezet voor inhuur externen?
Wat is het gemiddelde uurtarief excl. Btw wat voor inhuur wordt betaald?
Er staat dat een extern bureau GM ondersteund voor aanbesteding en inkoop inhuur van personeel.
GM is juist een fusieproduct vanwege de benodigde hogere slagkracht. Deze inhuur is in tegenspraak hiermee.
Hoe ziet u dit? Kan niet ,b.v. via de Regio, een specialist(en) ondergebracht worden voor deze belangrijke ondersteunende
werkzaamheden die alle regio gemeente ondersteund? Er zijn b.v. externe projectleiders die al vele jaren bij de gemeente werken.
Hoe zorgt u voor doelmatige, effectieve inzet van deze mensen? Hoe analyseert u of ze doelmatig en effectief werken en gestelde
doelen tijdig halen? Waarom neemt u bij langjarige projecten geen vast mensen in dienst voor zulke werkzaamheden?

32 Het laatst bekende cijfer komt uit de jaarrekening 2019. De inhuur is 14,77%. Het gemiddelde uurtarief exclusief BTW maar inclusief reiskosten
e.d. is 80,77. Aanbesteding is een secuur proces, omdat de risico’s groot kunnen zijn bij onjuiste aanbestedingen. Daarbij is ook de
rechtmatigheid van groot belang. De gemeente kiest er soms voor om specialistische werkzaamheden uit te besteden, omdat de
werkzaamheden dan beter kunnen worden geborgd (op o.a. het gebied van kennis en continuering). Dit is o.a. het geval bij de aanbesteding van
inhuur.
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Corona uitkering rijk

Corona-uitkering. Graag update van de 2e tranche van de uitkering die onlangs beschikbaar is gekomen voor GM

33 In juni is de 1e tranche ontvangen, € 772.000, de 2e tranche in september is € 758.000. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de inkomsten ten
behoeve van kosten door corona.
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Gemeentehuis
buitenruimte

Er is besloten om gelijktijdig met de herinrichting buitenruimte gemeentehuis aanpassingen te doen aan het riool om wateroverlast
Brinklaan e.o. te voorkomen. Betreft dit een riool overstort of anderszins maatregelen?

55 Dit betreft klimaatadaptieve maatregelen om de wateroverlast te beperken door middel van een overstort van het hemelwaterriool van de
raadhuisstraat naar de watergang (Bussumervaart) ten noorden van het gemeentehuis.
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Participatie

Participerende overheid: staat de publieksversie van de visie op burgerparticipatie al op de gemeentelijke website, zodat deze
beschikbaar is voor inwoners? Pag 16

16 De visie Burgerparticipatie staat al op de website, pagina Beleidsnota’s. Deze pagina staat op gooisemeren.nl en op bestuur.gooisemeren.nl.
https://gooisemeren.nl/organisatie-en-bestuur/beleidsnotas/ https://bestuur.gooisemeren.nl/college-van-benw/beleidsnotas/

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Jongerenparticipatie

"Vandaar dat we ook in schooljaar 2020-2021 het interactieve spel Democracity aan scholen aanbieden". Hoeveel scholen/klassen
hebben hier tot dusver aan deelgenomen? En is er een alternatief, nu dit initiatief i.v.m. COVID-19 voorlopig waarschijnlijk moeilijk
uitvoerbaar zal zijn? pag 17

17 Nee, zoals bij de jaarstukken gemeld heeft alleen de Vondelschool deelgenomen. Nog niet veel scholen weten het programma te vinden. Daar is
extra aandacht voor geweest (nieuwsbrief scholen, mond tot mond reclame, bellen scholen). Ook speelt corona een rol. Er is wel interesse geuit
om het spel dit schooljaar te spelen. Het college hoopt dat de scholen van dit aanbod gebruikmaken. Er is op dit moment geen alternatief
aangeboden. Prodemos, die het spel begeleidt, heeft alle fysieke bijeenkomsten voorlopig afgelast.
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MRA

In het stukje over 'Versterken samenwerking MRA' staat: "De insteek van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is dat de MRA
de samenwerking moet beperken tot een aantal thema's (met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid) en dat de samenwerking
niet verdere [sic] geformaliseerd moet worden. De samenwerking dient de autonomie van de deelnemers te respecteren en zal zich
vooral moeten richten op draagvlak en dus een meer gelijke vertegenwoordiging van deelnemers aan alle bestuurlijke gremia. Deze
doelstelling geldt voor 2021 nog steeds." UIt de besproken MRA Begroting in de laatste Politieke Avond komt deze 'doelstelling' of
ambitie niet zo helder naar voren, daar staat juist de autonomie en beslissingsbevoegdheid van ons als kleinere deelnemer in de MRA
ter discussie. Vanwaar dit (ogenschijnlijke) verschil? pag 22

22 Wat Gooise Meren betreft staat de autonomie en beslissingsbevoegdheid van Gooise Meren in het kader van de MRA niet ter discussie. Het is en
blijft de insteek van de gemeente in de Regio dat er vertegenwoordiging is in de platforms van de MRA en in de agendacommissie. Dit draagt bij
aan zeggenschap en draagvlak.
De discussie tijdens de politieke avond ging vooral over de vraag wat de meest effectieve manier is om als middelgrote gemeente invloed te
hebben. Gemeenten nemen zowel als gemeenten en als deelregio deel aan de MRA (in het convenant MRA staat zowel individuele gemeenten,
als regio’s als participant genoemd). De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben afgesproken dat zij met name als samenwerkende
gemeenten deel uitmaken van de MRA, dat wil zeggen dat zij via de Regio afstemming zoeken en dat de regiogemeenten elkaar
vertegenwoordigen in de MRA. Door deze keuze te maken vergroten de gemeenten in de Regio hun stem in de MRA.
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Externe inhuur

Externe inhuur 2019: 14,77%; begroot 2021: 0%. Dit is niet realistisch begroot. Op welk percentage wil college in 2021 uit komen,
mede gelet op de ambitie om externe inhuur te verlagen? Pag 23

23 Het college begroot de personeelkosten op basis van volledige bezetting, waarbij financieel geen rekening wordt gehouden met inhuur. Er is dus
ook geen streefgetal voor het percentage inhuur. Leidend is dat de personeelskosten (inclusief inhuur) binnen het begrote budget blijven. Er
wordt in principe alleen ingehuurd ingeval van vacatures, ziekte, eenmalige budgetten voor specifieke projecten of benodigde specialistische
kennis.
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Bestuursondersteuning

In tabel pagina 24 zien we dat de bestuursondersteuning vanaf 2021 gehalveerd wordt, omdat er geen advieskosten m.b.t. "Oud
Valkeveen e.d." zijn opgenomen. Is het realistisch om geen rekening te houden met dergelijke juridische kosten? Daarnaast zien we
dat de raadsondersteuning t.o.v. 2019 35% duurder wordt, hoe komt dat? pag 24

24 Wij gaan ervan uit dat wij nog voldoende budget hebben om deze zaak af te handelen.
Het verschil tussen 2019 en 2021 komt omdat enerzijds het begrote budget voor de rekenkamer niet was gebruikt in 2019 en anderzijds werden
er minder ambtelijke uren aan raadsondersteuning toegerekend in 2019 dan begroot (als gevolg van vacatureruimte).
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Persoonsgerichte aanpak

"We realiseren een substantiële verschuiving van dure individualistische inzet naar een algemene voorzieningen in de wijk, die een
breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op termijn naar verwachting lagere kosten."
Betekent dit dus zo min mogelijk maatwerk? Dat staat dan in contrast met wat op 1.2.3 staat, namelijk "Een integraal op de persoon
toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier op deze personen [personen die ernstige veiligheidsproblemen of
overlast veroorzaken FEL]. Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het voorkomen van
(nieuwe) strafbare feiten." Waarom wel voor persoonlijke aanpak kiezen bij 'boefjes' en niet bij kwetsbare personen binnen het sociaal
domein? En in sommige gevallen overlappen deze personen toch (een kwetsbare persoon uit het sociaal domein kan ook
veiligheidsproblemen of overlast veroorzaken? Zie eventueel ook p. 28, 2.3.1 'Effectieve aanpak van personen met ernstige
veiligheidsproblemen. pag 7

7 De beoogde verschuiving van dure individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen heeft betrekking op ondersteuningsproducten die
worden ingezet bij individuele inwoners. Ze hebben geen betrekking op de procesaanpak van het Team Maatschappelijke Zorg (Sociaal
Domein) en de Persoonsgerichte aanpak (OOV). Bij beide is de (vaak gezamenlijke) aanpak van individuele, problematiek altijd maatwerk. De
verschuiving van dure individuele voorzieningen naar algemene voorzieningen gaat over de inzet van instrumenten en
ondersteuningsproducten bij de uitvoering van het individuele (maatwerk) plan van aanpak ongeacht of het zwaartepunt van dat plan van
aanpak bij Sociaal Domein of bij OOV ligt. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van het nieuwe , algemene product 'Intensief maatschappelijk werk'
(geen indicatie nodig) in plaats van een dure indicatie voor 'Individuele Begeleiding'. In de praktijk blijkt het (goedkopere) algemene product
intensief maatschappelijk werk in sommige situaties een heel goed alternatief voor individuele begeleiding. Er is overigens een overlap tussen
personen die onder het Team maatschappelijke zorg en de Persoons Gerichte Aanpak (OOV) vallen. Vandaar de intensieve samenwerking. De
personen die in de PGA zijn opgenomen bestaan immers niet alleen uit boefjes maar ook kwetsbare personen die veiligheidsproblemen /
(over)last veroorzaken. Personen waarover meerdere meldingen binnengekomen zijn van (over)last, maatschappelijke onrust of voor
criminaliteit zorgt (of ernstige zorgen) kunnen ook in de PGA worden besproken.
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Autoinbraken

"Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in en buitenshuis" (p7) en "Op hotspots wordt ingezet om misdrijven de kop in te drukken" (p
27) en "bewoners worden indien nodig geïnformeerd over het nemen van preventieve maatregelen" (p 27) en "Wij willen de overlast in
de woonomgeving voorkomen en bestrijden; de woonomgeving moet een plek zijn waar iemand zich thuis, vrij en veilig voelt (p. 29).
Hoe ziet het college dit i.r.t. de vele (auto)inbraken in o.a. het Rembradtkwartier? Welke maatregelen kunnen daar - al dan niet samen
met bewoners - tegen genomen worden, bijv. preventief cameratoezicht? pag 7, 27, 29

7; 27; 29 Door ons contact met de buurtpreventieverenigingen en buurtplatforms weten wij wat er speelt in de wijk. Wij informeren hen en de bewoners
over de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden. Daarnaast informeren wij bewoners als er
sprake is van een verhoogd aantal (auto)inbraken in de wijk en stimuleren wij bewoners om 1-1-2 te bellen bij verdachte situaties. Bij het
ontstaan van hotspots nemen wij maatregelen om misdrijven de kop in te drukken. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de politie. Indien
nodig wordt er extra gesurveilleerd, om de pakkans te vergroten. Aan (auto)inbrekers die met werktuigen bij zich hebben wordt een last onder
dwangsom opgelegd . Voor de inzet van cameratoezicht verwijs ik u naar het (aanstaande) antwoord op de raadsvragen hierover.
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Boetes snelheid en parkeren "Samen handhaven we verkeersregels rond snelheid en parkeren en nemen we waar nodig maatregelen in de instrastructuur om deze
te beperken." Vraag: het aantal boetes was de afgelopen jaren laag, gaat er dus meer gecontroleerd worden? Is dat een taak vanuit de
gemeente of politie?pag 7
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Laadpalen

Er gaan op grote schaal laadpalen geplaatst worden. De technologische ontwikkelingen gaan snel, in hoeverre is deze investering
voldoende toekomstbestendig? In hoeveel jaren wordt deze investering afgeschreven? Denkt het college daarnaast na over een
maximale tijd dat een auto op een parkeerplaats met laadpaal mag staan, zodat er voldoende roulatie is en de parkeerdruk niet
negatief wordt beïnvloed? pag 36

7 Handhaven van rijdend verkeer is een taak van de politie. Op stilstaand verkeer, waaronder parkeren, mogen de gemeentelijke BOA's ook
handhaven. In de praktijk komt het erop neer dat de politie niet handhaaft op parkeren. Onze insteek is niet om meer te gaan handhaven op
parkeren.
Met de politie gaan we intensiever afstemmen om te kijken waar zijn gericht kunnen handhaven. Bijvoorbeeld op basis van melding bij de
gemeente, maar ook bij verkeerstellingen. Insteek is om risicogestuurd te handhaven

36 Vanuit de gemeente gezien is er geen sprake van een investering, de kosten m.b.t. de realisatie, beheer en onderhoud worden door de provincie
Noord-Holland gedragen. Oplaadpalen worden zo'n tien jaar lang voorzien van actuele software. Daarna duurt het nog enkele jaren voordat een
oplaadpaal softwarematig is verouderd. Oplaadpalen worden binnen het kader van de concessie economisch gezien in tien jaar afgeschreven. Er
zijn geen plannen om een parkeerduurbeperking in te stellen voor parkeerplaatsen waar kan worden geladen. De laadtijd varieert sterk tussen
de verschillende typen oplaadbare auto's. Het opladen kan tot 10 a 12 uren duren. Bij handhaving kan bij de oplaadpaal worden gezien of een
auto nog aan het laden is of niet.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Eenrichtingsverkeer

"Te denken valt aan instellen van eenrichtingsverkeer of in extreme gevallen een afsluiting van een hele straat. Dit heeft tot doel dat
doorgaand verkeer niet door de woonwijken rijdt, zoals Naarden Vesting" Wat bedoelt het college hier concreet te zeggen? Wordt
onderzocht of de Vesting afgesloten moet worden voor verkeer? pag 38

38 In wijken waar veel meldingen zijn over ongewenst doorgaand verkeer wordt onderzocht, samen met o.a. de bewoners, wat de mogelijkheden
zijn om dit te verminderen of zelfs voorkomen. Zo zijn we in overleg met de bewoners van de Vondellaan in Bussum en omliggende wegen om
te kijken welke maatregelen daar te nemen zijn.
Ook in Naarden vesting bestaat de wens om de hoeveelheid doorgaand verkeer, zonder herkomst of bestemming in de vesting, te
verminderen. Hiervoor zijn we in overleg met het bewonersplatform.
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P&R Muiden

"Daarnaast zijn uitbreidingen op de P+R Muiden gewenst". Wat is de planning? Pag 38

38 Het uitbreiden van fietsparkeergelegenheid is ook op de P+R Muiden gewenst om de overstap van fiets naar bus te verbeteren. Na intensief
lobbyen hebben wij ervoor gezorgd dat de P&R Muiden op de agenda staat bij Rijkswaterstaat en de provincie. Wij zijn onderdeel van de
gesprekken om te komen tot een inclusieve mobiliteitshub.
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Spoor

"Mensen moeten steeds langer wachten bij de spoorwegovergangen". Is de wachttijd niet juist ingekort door de versmalling van het
spoor? Pag 39

39 Ja. De tijd dat de slagbomen gesloten zijn bij de overwegen is bij vrijwel alle overwegen (fors) afgenomen. Alleen bij de overweg van de Koningin
Wilhelminalaan is deze dichtligtijd licht toegenomen.
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Fietsparkeren

"Ook bij Bussum Zuid komen er extra fietsparkeerplaatsen bij." Kan het college hier meer duidelijkheid over geven (wanneer en
hoeveel)? Pag 41

41 In het ontwerp komt er extra fietsparkeergelegendheid voor ruim 300 fietsen. Geplande uitvoering is ergens 1e helft 2021.

90

Begroting

GDP

Leefbaarheid

"De gemeente gaat in gesprek met de provincie NH om te kijken hoe wij aan kunnen haken op project Leefbaarheid, met name op het
gebied van burgermetingen van geur, luchtkwaliteit en geluid" Dit is n.a.v. een aangenomen GDP motie. Wanneer gaat het college
hierover in gesprek (deadline nieuwe pilot was 1 oktober) en wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd? pag 41

41 De motie wordt uitgevoerd. De gemeente is reeds met de Provincie Noord- Holland in gesprek over het programma Leefbaarheid. Het project
Hollandse Luchten waar de motie over is ingediend, is hier een onderdeel van. In principe staat Gooise Meren op de lijst van gemeenten om mee
te doen aan dit initiatief. De Provincie heeft aangegeven dat ze nog bezig om de balans op te maken over hoe gecontinueerd wordt met
Hollandse Luchten – fase 2. Hoe bijvoorbeeld het netwerk uitgebreid zou kunnen worden, maar ook de kwaliteit van het meetnet kan groeien.
De gemeente wordt derhalve verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent de deelname en het vervolg van het project
Hollandse Luchten. De raad zal hierover op een later moment nader geïnformeerd worden middels een Raadsmededeling.
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Samenkracht en participatie In het gedeelte 'Wat mag het kosten' (bedragen x1000) staat bij het onderdeel Lasten in de exploitatie van 647 'Samenkracht en
burgerparticipatie' een realisatie in 2019 van 0, en een begroting 2020, 2021 en 2022 van€ 212, € 152 en € 151 en daarna weer 0?
Waarom gaat dit weer naar 0 en waarom is dit 0 in 2019? pag 42

42 In 2020 was er eenmalig € 60.000 beschikbaar voor het actieplan leefbaarheid. Het bedrag van € 152.000 is in het CUP 2019-2022 voor de jaren
2020 t/m 2022 beschikbaar gesteld.
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Vonk

48 In het coalitieakkoord staat aangegeven dat er in principe gekozen wordt voor het behoud en opknappen van de Vonk, tenzij blijkt dat dit
gebouw moet wijken ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang. Om een weloverwogen keuze te kunnen
maken over het toekomstig gebruik van het pand De Vonk is het nodig een aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Daartoe ligt
op 21 oktober 2020 e.v. een raadsvoorstel voor bij uw raad. Het is niet zondermeer het geval dat elk gebruik samen gaat met bijvoorbeeld de
huidige fundering van het pand. Ook hangen de bouwkosten en de opbrengsten uit exploitatie af van het toekomstig gebruik. In alle gevallen zal
bovendien moeten blijken of renovatie wel een optie is, of dat (gedeeltelijke) sloop/nieuwbouw meer voor de hand ligt.
Er zijn meerdere varianten denkbaar waarop het pand in de toekomst gebruikt kan worden. Het college stelt in voorgenoemd raadsvoorstel
voor in ieder geval de volgende varianten uit te werken:
- Commerciële doeleinden (winkelfunctie) op de begane grond, wonen op de verdiepingen
- Maatschappelijk/cultureel/horeca (bijeenkomstfunctie) op begane grond en wonen op de
verdiepingen
- Maatschappelijk/cultureel/horeca (bijeenkomstfunctie) op zowel de begane grond als de
verdiepingen
Op basis van de vooronderzoeken wordt per variant een Programma van Eisen en een
Kostenbegroting opgesteld. Ook wordt in een separaat plan-economisch onderzoek per variant
inzichtelijk gemaakt wat de potentiele kosten en opbrengsten zijn uit beheer en exploitatie van het
pand, zodat helder is wat de geschatte terugverdientijd is van de investeringen.
Op basis van al deze uitkomsten kan een keuze worden gemaakt welke variant doorontwikkeld
moet worden. Het college doet daartoe in het tweede kwartaal van 2021 een voorstel aan uw raad.
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Station
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"We kiezen in principe voor behoud en opknappen van de Vonk" Er staat hiervoor 1,5 mio begroot. Wat wordt bedoel met "in
principe", wat is de beoogde bestemming en wat is de planning? Pag 48

Bij het gedeelte over projecten staat bij Stationsomgeving Naarden-Bussum: "In 2020 realiseert NS de nieuwe P en R locatie, legt
ProRail de nieuwe fietsvoorzieningen aan de westzijde aan en realiseert ook de Westelijke entree naar het station." Gaat dit ook echt
nog in 2020 gebeuren? pag 49
Naarden buiten de Vesting Er is gekozen voor het afschalen van "Naarden buiten de Vesting". Is dit niet van invloed op de provincie bijdrage in de kosten voor het
verwerven en saneren van het gebouw "Ijsland"? Pag 49

49 Nee. De voorbereiding van de uitvoering heeft – mede ten gevolge van Covid-19 – meer tijd gevraagd dan gepland. Uitvoering is voorzien voor
de eerste helft van 2021.

GDP

Ligplaatsverordening

Er wordt een ligplaatsverordening opgesteld. Bestond deze nog niet cq. is die na de gemeentelijke fusie nooit geharmoniseerd? In
hoeverre heeft deze ligplaatsverordening invloed op de vrije ligplaatsen in onze gemeente, i.h.b. rond de Vesting/trekvaart? pag 51

51 De ligplaatsverordening is na de gemeentelijke fusie nog niet geharmoniseerd. Er is voor gekozen om hier na afronding van de visie Aan de
Gooise Kust mee aan de slag te gaan, dus daar is sinds de zomer mee gestart. Ook de vrije ligplaatsen worden in dit proces geïnventariseerd en
tegen het licht gehouden. Het is nu nog te vroeg in het proces om te kunnen aangeven welke invloed deze verordening op de huidige situatie zal
gaan hebben.
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Startersleningen

Bij startersleningen: hoeveel startersleningen zijn er in 2019 verschaft en wat is de ambitie voor 2021? Pag 52

52 In 2019 zijn er zeven startersleningen verleend. Tot oktober 2020 vier. Een dergelijke ambitie is er ook voor 2021.
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Woonaanbod

Er moet voldoende en een gedifferentieerd woonaanbod zijn, waarbij wordt uitgegaan van minimaal 1/3 sociaal/betaalbaar. Voor
deze woningen wordt een definitie gehanteerd met maximale koopsom. In hoeverre, hoe vaak en op welke wijze wordt deze definitie
herzien o.b.v. de stijgende (bouw)kosten, zodat het nog aantrekkelijk blijft om in dit segment te bouwen? En hoe sociaal vindt het
college sociale koopwoningen, als die dikwijls snel voor veel meer doorverkocht worden? pag 53

53 De definities van het woonaanbod zijn ontstaan vanuit de betaalbaarheid van woningen en niet vanuit de bouwkosten. De definities zijn in 2017
vastgesteld bij het opstellen van de (regionale) woonvisie. Bij het hanteren van de prijsgrenzen wordt gebruik gemaakt van jaarlijkse indexatie.
Wanneer betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd, wordt (indien mogelijk) anterieure geborgd dat woningen bij snelle verkoop niet uit
het betaalbare segment verdwijnen.

49 De verwerving van het gebouw IJsland (Energieweg 1 te Naarden) is betaald uit de bijdrage van de provincie die de gemeente heeft ontvangen
voor de overdracht van een deel van de schootsvelden aan het Goois Natuurreservaat.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Gemeentewerven

"De komende tijd moeten er keuzes gemaakt worden t.a.v. het gebruik van de gemeentewerven". Wanneer worden die keuzes
gemaakt? Pag 54

54 In het eerste kwartaal 2021 zullen de medewerkers van het team Beheer en Service (afdeling Borg) gaan werken vanuit 2 gebiedsteams. In het
eerste kwartaal 2021 zal besloten worden wat de definitieve samenstelling van de gebiedsteams zal zijn en wie vanaf de gebiedslocaties gaan
werken. Het college kan dan in de PPN 2022 besluiten over de werflocaties en een indicatie geven van de hiermee samenhangende kosten.
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Beheer gebouwen
gemeente

In de tabel op pagina 58 staat onder Beheer gemeentelijke gebouwen een bedrag van 5.723K voor 2019. Voor de opvolgende jaren
staat geen bedrag begroot. Waarom niet en is dat realistisch? Pag 58

58 In 2019 is er eenmalig een reserve gevormd voor de realisatie van de MFC Keverdijk. Dat is de€ 5,723K.
In de opvolgende jaren is er geen noodzaak voor het storten van een reserve. Dus staat daar ook niets begroot.
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Wijk van het gas

Er komt een afwegingskader om te bepalen welke wijken voor 2030 in aanmerking komen om van het gas af te gaan. Zal dit op
vrijwillige basis zijn, of wordt dit opgelegd? En voor wie zijn de kosten? Daarnaast wordt de haalbaarheid van een warmtenet in
Muiderberg onderzocht. Ook hier de vraag: is deelname hier aan vrijwillig of verplicht? In hoeverre zijn inwoners vrij in eigen keuzes
m.b.t. de warmte transitie? pag 62

62 Draagvlak onder inwoners in een wijk zal als criterium in het afwegingskader een plek krijgen. Op dit moment zijn er geen instrumenten om
inwoners te dwingen om van het gas af te gaan, inwoners zijn dus vrij in hun keuze. Wel wordt het naar verwachting de komende jaren steeds
aantrekkelijker om van het gas af te gaan, doordat de gasprijs omhoog gaat en alternatieve warmteopties goedkoper worden. Uiteindelijk zal
het rijk ook de stap zetten om gasnetbeheerders te ontheffen van de aansluitplicht als het aantal gasaansluitingen in een wijk een ondergrens
bereikt. Ook voor Muiderberg geldt dat individuele inwoners vrijwillig meedoen. Tegelijkertijd wordt het warmtenet voor het hele dorp als
collectief financieel gunstiger als iedereen meedoet. De strategie is dus om inwoners zoveel mogelijk te verleiden om mee te doen. De kosten
voor de warmtetransitie liggen bij verschillende partijen, waaronder het rijk, de woningcorporatie, de netbeheerder, (toekomstige)
warmteleveranciers en huiseigenaren. De kosten voor huiseigenaren zitten in verduurzaming van de eigen woning. De gemeente kan
coöperatieve warmteleverancies en huiseigenaren wel financieel faciliteren door bijvoorbeeld voor te financieren of garant te staan maar maakt
niet noodzakelijkerwijs zelf kosten.
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Right to challange

"Vanwege de capaciteit en de geplande aanpassingen van de gemeente is besloten op dit moment niet actief aandacht te vragen voor
'Right to challenge'; de mogelijkheid om bepaalde (groen)taken als bewoners zelf uit te voeren. Dit was altijd een belangrijke pijler
voor het college, waarom wordt hier niet meer capaciteit voor vrij gemaakt?! pag 66

66 In 2019 is voor ‘Right to challenge’ een basis gelegd binnen de organisatie. Er wordt onderzocht of en welke "spelregels" gelden voor een
challenge. Het uitdaagrecht gaat neergelegd worden in de gemeentewet, waarna door de VNG een inspraak- en participatieverordening wordt
opgesteld. De insteek van het college is om eerst kaders op te stellen (voorzien in 2021). Daarna kan Right to Challange actief worden
uitgedragen. Als inwoners met een verzoek komen, wordt dat wel door ons opgepakt.
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Eikenprocessierups

M.b.t. overlast eikenprocessierups: in hoeverre zijn de door het college geïnitieerde maatregelen afdoende gebleken in het afgelopen
jaar? Wil het college nog steeds geen vogelhuisjes voor inwoners beschikbaar stellen, als een van de maatregelen om overlast te
beperken? pag 66

66 Het plan van aanpak beheersing eikenprocessierups wordt in oktober/november geëvalueerd. Daarin wordt ook het het effect van de
ondernomen maatregelen meegenomen. De raad wordt middels een raadsmededeling geïnformeerd over de resultaten en de eventuele nodige
aanpassingen aan het plan van aanpak. De motie m.b.t. het ter beschikking stellen van max. 200 nestkasten voor particulieren is door de raad
verworpen (12-18). We hebben dit jaar extra ingezet op communicatie en tips voor particulieren om de overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
Alleen op schoolpleinen hebben wij dit jaar vogelhuisjes ter beschikking gesteld (gemaakt door de Altijd Werkplaats). We houden het
vooralsnog bij het plan van aanpak en de maatregelen om de biodiversiteit in de buurt van eiken te vergroten. Via onze informatiepagina over
de eikenprocessierups op de gemeentelijke website vragen wij onze inwoners hetzelfde te doen.
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Strand Naarderbos

"De stranden maken we meerdere malen per jaar schoon" In hoeverre geldt dit ook voor het strand bij Naarderbos, waarvan het
beheer niet bij de gemeente ligt? Pag 68

68 Tot op heden heeft NBO de onderhoudswerkzaamheden voor het Naarderbos niet opgepakt. De beheerder is daarop aangesproken door de
gemeente, maar weigerde verder in actie te komen. De gemeente heeft daarom, in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid
de nodige maatregelen genomen. We hebben in 2020 het strand bij het Naarderbos behandeld als alle andere stranden binnen Gooise Meren.
Dit betekent dat we het zand reinigen/vlakken voor het buitenseizoen en tijdens het seizoen regelmatig het zwerfafval en de aangespoelde
waterplanten verwijderen. We monitoren dat regelmatig om te voorkomen dat de gezondheidsrisico’s van de bezoekers niet in het gedrang
komen. Naast onze eigen inspanning hebben we ook te maken gehad met de RUD (regionale uitvoeringsdienst) die ons als handhavende
instantie heeft aangesproken op onze plicht als eigenaar van de openbare ruimte zolang de gedelegeerde eigenaar niet reageert.
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Duurzaamheid en kosten

In het gedeelte 'Wat mag het kosten' (bedragen X1000) staat bij het gedeelte 645 'Duurzaamheid' een realisatie in 2019 van€ 412, een
begroting van 2020 (na wijziging) van € 1.239 en in de jaren daarna respectievelijk € 546, € 440, € 439 en € 439. Waar komt die piek in
2020 vandaan? Zijn de daarna begrote bedragen dan wel realistisch? pag 71

71 De piek in 2020 heeft te maken met incidentele budgetmutaties voor met name de energietransitie. Met name door overhevelingen van
middelen van 2019 (beschikbaar gesteld via decembercirculaire) en subsidie Regeling Reductie Energie gebruik. Voor een specificatie van de
jaarlijkse budgetten zie tabel in de bijlage 3. De incidentele middelen die in 2020 zijn ontvangen, zijn deels bedoeld voor 2021 en zullen we dus
met de jaarrekening meenemen zodat we in 2021 kunnen werken aan de doelstellingen in de begroting. De financiele consequenties voor
verdere jaren zijn op dit moment niet goed in te schatten.
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AED

88 Wij streven ernaar om vóór 1 januari 2022 een dekkend AED netwerk te hebben in Gooise Meren.
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Dierenwelzijn

Aangegeven wordt dat (nog steeds) getracht wordt een dekkend AED netwerk te realiseren met inzet van vrijwilligers. Deze ambitie
komt mede voort uit een aangenomen motie van GDP. Wanneer verwacht het college een dekkend AED netwerk daadwerkelijk
gerealiseerd te hebben? pag 88
Bij 'Uitvoeren notitie Dierenwelzijn': kan het college een update geven van de situatie bij het Vogelasiel in Naarden en bij het
dierenasiel in Crailo? Pag 90

90 De gemeente heeft zeer regelmatig contact met het Vogelhospitaal in Naarden en is vanuit de regionale, inmiddels solide samenwerking, ook
het centrale aanspreekpunt voor de organisatie. Het Vogelhospitaal heeft lastige tijden ondervonden in het continueren van zijn
werkzaamheden na de opgelegde dwangsom van de NWVA afgelopen winter. Ook financieel heeft het daar de effecten van ondervonden,
aangezien het Vogelhospitaal voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk is van de binnengebrachte vogels. Door de effecten van Corona heeft
het Vogelhospitaal moeite met het krijgen van vrijwilligers en is vast personeel vaak extra belast. Inmiddels neemt het Vogelhospitaal wel weer
sinds enige tijd tijd vogels op en heeft men een (online) werkwijze gevonden om een consult uit te kunnen voeren. De online open dag van
afgelopen zomer heeft ook tijdelijk bijgedragen aan extra donaties en populariteit onder vrijwilligers.
Mede door de lobby van de gemeente naar hogere overheden en de versterkte regionale samenwerking, is er nu landelijk aandacht voor de
strenge wet en -regelgeving waar de dierenwelzijnsorganisaties in het algemeen aan moeten voldoen, en worden deze onder de loep genomen.
Ook zijn er vanuit de Provincie Noord-Holland subsidiemogelijkheden ontstaan. De regiogemeenten zijn aan het onderzoeken hoe de
ondersteuning voor de samenwerkingspartners versterkt kan worden.
Wij werken samen met Dierenasiel Amersfoort. Op het moment is er geen samenwerking met dierenasiel Crailo. Wel worden er regionaal
gesprekken gevoerd voor verbetermogelijkheden van Crailo.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Dienstverlening

"We zullen de komende jaren scherpe en wellicht pijnlijke keuzes moeten maken." Wat wordt hier mee bedoeld?

9 Dit gaat over de heroverweging op het ambitie- en voorzieningenniveau. De gemeentelijke begroting is in de afgelopen jaren meer onder druk
komen te staan door verschillende (externe) factoren. Binnen de Perspectiefnota 2020 heeft het college voorstellen gedaan om te komen tot
een sluitende begroting. Hierbij zijn diverse maatregelen genomen. Een van die maatregelen is de heroverweging van het ambitie- en
voorzieningenniveau (6 ton structureel. De opdracht is het ambitie- en voorzieningenniveau binnen de beschikbare middelen te realiseren. Wij
zien hiertoe mogelijkheden. De komende jaren gaan we een aantal belangrijke inhoudelijke beleidskeuzes maken. Dit geeft ons de mogelijkheid
om ook tot kostenbesparingen te komen en deze beleidsinhoudelijk aan de raad voor te leggen. Dit college ziet hierin kansen in zowel het
Fysiek domein (bijvoorbeeld Omgevingsvisie en Omgevingsplan) als het Sociaal domein (bijvoorbeeld Jeugdnota en Gezondheidsnota). De
komende maanden worden de voorstellen hiertoe uitgewerkt.
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Cultuureducatie

Cultuureducatie verschuift van de Regio naar de gemeente. Kosten zijn 46K per jaar, wordt dit gekort op onze bijdrage aan de Regio?
Pag 12

12 Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol van het project CmK. Uitvoering
vond plaats bij de Regio. Vanuit het RSA-budget bij de Regio heeft de verplichte matching vanuit de regiogemeenten plaatsgevonden.
Gemeenten hebben in de periode 2017-2020 geen jaarlijks separaat bedrag betaald aan de Regio voor de uitvoering van CmK. Er komt nu dus
ook geen geld ‘vrij’. Deze uitvoeringstaak sluit niet aan bij de regionale taken waardoor deze nu naar de gemeenten is overgegaan. Er is een
goede basis gelegd die wij graag voortzetten met het Muiderslot als projectleider. Het door de raad gevoteerde bedrag wordt verdubbeld met
subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie.
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Zandzee

Over het onderhoudsplan 'De Zandzee', dit levert een structureel nadeel op van € 200.000,- ten opzichte van eerdere ramingen.
Waarom is dit verschil zo groot ten opzichte van eerdere ramingen? Pag 12

12 Voor De Zandzee is er een nieuw onderhoudsplan (MJOP) gemaakt voor de periode 2019 - 2028, omdat het oude tot 2018 liep. Het gemiddelde
onderhoudsbedrag voor de komende 10 jaar in dit nieuwe plan is hoger, omdat in deze periode het pand, na 20 jaar (2026), de eerste grote
renovatiekosten gaat krijgen.
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Buitenruimte

De gemeente hanteert voor de wijken een minimaal percentage van 3% bespeelbare buitenruimte. In hoeverre is hiervan sprake in de
wijk het Rembrandtpark, vóór en na realisatie van de projecten Stork en Jan ter Gouwweg? Pag 100
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Ambitie en
voorzieningenniveau

Over de ambities en het voorzieningenniveau en de noodzaak te bezuinigen, hier staat: "Het is aan de raad om hier richting aan te
geven en doelen te stellen met de middelen die we hebben." Is het niet primair aan het college om een coalitieakkoord/college
uitvoeringsprogramma/begroting te maken die haalbaar en betaalbaar is? Dat we moeten bezuinigen komt toch ook deels doordat
het college te ambitieus is geweest? pag 13
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Kosten programma 9

In het gedeelte 'Wat mag het kosten' (bedragen X1000) staat bij het gedeelte 640 'Overige baten en lasten' een nogal verspringend
beeld. De realisatie in 2019 is € 1.039, begroot voor 2020 (na wijziging) is € 86, in 2021 zien we € 569 staan en daarna gaan we de
negatieve getallen in (dus baten) van respectievelijk € -52 € -463 en € -378 voor 2022, 2023 en 2024. Hoe kan dit beeld zo wisselen? pag
106

106 De omschrijving van deze post geeft al aan dat er "overige zaken" op worden geboekt, waardoor de post jaarlijks fors kan fluctueren. Het
antwoord is dan ook vrij technisch van aard. In 2019 betreft nagenoeg het hele bedrag de toevoeging aan de voorziening wegen. In 2020 wordt
er weinig op geboekt. In 2021 is een stelpost voor loonstijging opgenomen. In 2022 wordt dit gecompenseerd door de stelpost heroverweging
en vanaf 2023 door stelpost verlaging kapitaallasten.
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Isuzu

In de tabel op pagina 108 staat de post "Isuzu"; wat is dit? Pag108

108 De Isuzu is een multifunctioneel inzetbaar voertuig (voor groen, grijs en gladheidbestrijding).
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Risico

Als risico 8 staat opgenomen 'WIKRO leiding: Claim van AGV wordt door de rechter toegewezen en de gemeentelijk is aansprakelijk
voor vertragingsschade." Wat is dit voor een claim? Pag 142

142 In de Vecht bij Muiden is in opdracht van de gemeente een rioolleiding in de bodem van de Vecht 'gedrukt'. Deze is naar boven gekomen en
gaan lekken. Het waterschap AGV heeft de gemeente gedaagd, omdat hij niet op de goede plek lag en is beschadigd bij
baggerwerkzaamheden. De gemeente is met alle partijen in gesprek om de lopende zaak te schikken. Dit speelt al sinds 2008.
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Bruggen

"De bruggen in de kern Naarden worden door de afd. Beheer en Service bediend" Is dit een afdeling binnen de gemeente Gooise
Meren? Welke (interne) kosten zijn hiermee gemoeid? Is of wordt overwogen om de bruggen zoals voorheen door vrijwilligers te laten
draaien? pag 151

151 Een aantal bruggen wordt door eigen medewerkers van de afd. Beheer en Service bediend. Ook worden er binnen het beheerareaal van de
gemeente Gooise Meren bruggen bediend door medewerkers van het Waterschap. Omdat het draaien van een brug een specifieke handeling is
met enige risico wordt niet overwogen om het draaien van de brug door vrijwilligers uit te laten voeren.
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Openbare verlichting

Bij openbare verlichting: waarom wordt er in elke wijk met andere armaturen gewerkt? En waarom wordt er geen gebruik gemaakt
van 'slimme palen', zodat die alleen aan gaan als er verkeer is? Pag 152

152 Bij het aanbrengen van nieuwe Led-armaturen wordt er een lichtplan gemaakt. Afhankelijk van dit lichtplan wordt bepaald of er een korte of
hoge lichtmast wordt gehanteerd in combinatie met het type armatuur. We streven ernaar om zoveel mogelijk hetzelfde armatuur te hanteren
zodat er een eenduidige uitstraling binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren wordt gerealiseerd. De momenteel gehanteerde
Led-armaturen zijn deels slim te noemen. In deze armaturen zitten dimbare drivers die afzonderlijk zijn in te stellen zodat er niet alleen energie
wordt bespaard maar ook dat lichthinder kan worden voorkomen.
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Waterwegen

Bij Waterwegen staat dat er behoudens het reguliere onderhoud in 2021 geen bijzonderheden zijn. Wat is nu de status van de
mogelijke explosieven in de grachten rondom de vesting van Naarden? Pag 154

154 SMB is als eigenaar verantwoordelijk voor de planning van het fysieke onderzoek en de (bagger)werkzaamheden binnen Naarden-Vesting. Daar
treden wij niet in. Dat neemt niet weg dat SMB ons informeert zodra bekend is wanneer er baggerwerkzaamheden in de planning staan. De
burgemeester heeft SMB laten weten dat de gemeente eraan hecht dat het fysieke onderzoek op korte termijn wordt uitgevoerd. Maar het is
aan SMB om de planning te bepalen.

100 Het onderzoek naar de bespeelbare ruimte is nog niet opgeleverd. Echter uit de concept-resultaten blijkt dat in de buurt Naarden Zuidoost
(waar het Rembrandtpark onder valt) aan de norm van 3% bespeelbare ruimte voldoet. De Storklocatie en de bouwlocatie aan de Jan ter
Gouwweg zijn niet meegenomen in de berekening van de bespeelbare ruimte vanwege de planvorming voor nieuwbouw. Bij zowel Stork als Jan
ter Gouwweg komen in de nieuwe situatie speelmogelijkheden. Bij Stork gaat het om een speelplek van circa 1100m2 en bij Jan ter Gouwweg
om circa 2200m2 (1100m2 formele speelplek en 1100 m2 informele speelplek).
13 Het college deelt de mening niet dat het college te ambitieus is geweest. Jaarlijks geeft de gemeenteraad middels de perspectiefnota
richtinggevende kaders aan voor het opstellen van een nieuwe begroting. Vervolgens biedt het college de gemeenteraad een sluitende
meerjarenbegroting aan ter vaststelling. Met dit mandaat zorgt het college voor uitvoering van het beleid en de afspraken uit onder andere het
college uitvoeringsplan. De gemeentelijke begroting is in de afgelopen jaren meer onder druk komen te staan door verschillende (externe)
factoren. Binnen de Perspectiefnota 2020 heeft het college voorstellen gedaan om te komen tot een sluitende begroting. Hierbij zijn diverse
maatregelen genomen. Het is de verantwoordelijkheid van het college om invulling te gaven aan het uitvoeren van de taakstelling en kritisch te
kijken naar het ambitieniveau en voorzieningenniveau. Het is aan de raad om hierover te besluiten.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Rechtmatigheid

In deze paragraaf staat: "De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording komt bij het college te liggen." Is dat niet
een 'slager keurt zijn eigen vlees'-probleem? Pag 160

160 In de novemberraad zullen de geactualiseerde Financiële verordening en de Controleverordening worden geagendeerd. Hierin is opgenomen
dat het college moet borgen dat er een onafhankelijke control- en auditfunctie binnen de organisatie is. Het college heeft opdracht dat in een
control statuut vast te leggen. Dit statuut is inmiddels door het college vastgesteld.
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Verzuim

"Het verzuim is in vergelijk met andere gemeente hoog: 7,8%. In 2019 bedroeg het landelijke gemiddelde voor gemeenten van onze
omvang 5,8% en het streven is om uiteindelijk op dit percentage te komen" Wat wordt bedoeld met 'uiteindelijk'? Is dat het streven
voor 2021? pag 161

161 Dit is niet het streven voor 2021, dat is te korte periode om het verzuim met 2% te doen dalen. We verwachten dat voor deze daling een periode
van 2 jaar reëel is, al moet de invloed van Corona op dit percentage begin 2021 nog duidelijk worden. Er is al langer aandacht voor het
terugdringen van het verzuim. In de sturingsgesprekken tussen directie en management is er concreet aandacht voor het monitoren van
verzuim waardoor actiever tijdig wordt bijgestuurd. Zie ook antwoord 289.
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Beheerplannen

Beheerplannen.
Er is een aantal nog ontbrekende beheerplannen en een actualisatie van bestaande. De bestaande beheerplannen zijn eerder (juist)
niet voorgelegd aan de raad. Waarom nu wel?
Wanneer kunnen onbrekende en geactualiseerde beheerplannen worden verwacht?
Waar moeten wij aan denken bij politiek-bestuurlijke ambities als het gaat om actualisatie?
Recent is een zeer forse verhoging van 1.8 mln structureel doorgevoerd. Aan welke orde grootte moet nu worden gedacht en wat is de
achtergrond ervan?

6 De voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gewijzigd. Door deze aanpassing van het BBV ligt deze bevoegdheid
nu bij de raad. Zie ook de toelichting in de perspectiefnota 2021-2024, pagina 12.
De verwachting is dat de geactualiseerde en ontbrekende beheerplannen worden vastgesteld medio 2021.
Te denken valt aan de duurzaamheidsambities met betrekking tot een duurzame inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en
het gemeentelijk vastgoed en de ambitie m.b.t. de energietransitie en de gevolgen voor ons maatschappelijk vastgoed. In de perspectiefnota
2021 – 2024 is aangegeven dat we op basis van ervaringen, maar ook als gevolg van standaardisering van onze ramingen en de incorporatie van
nieuwe regelgeving en politiek-bestuurlijke ambities, rekening houden met een toename van de structurele lasten voor planmatig beheer vanaf
2021. De orde van grootte van de toename is nu nog niet aan te geven. In de huidige beheerplannen is destijds immers gekozen voor een relatief
korte doorlooptijd van vijf jaar, vanwege onder meer de toen nog onvolledige data en daardoor een relatieve onvoorspelbaarheid van de langere
termijn. Het actualiseren van de beheerplannen gaat samen met een langere doorlooptijd van 10 jaar en het verwerken van de gegevens uit
(her)inspecties. Het college gaat de raad meenemen in de aanpak actualisatie beheerplannen.
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Klimaat

Is "ons (gemeentelijk) klimaatprogramma" te raadplegen?

6 Het gemeentelijk klimaatprogramma is geïntegreerd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2022. Onderdelen van het gemeentelijk
klimaatprogramma zullen ook terugkomen in het Omgevingsplan en het Groenstructuurplan.
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Gemeentefonds

Herijking gemeentefonds: wat is het geschatte nadeel van een herijking voor ons als middelgrote gemeente?

8 Eind februari 2020 besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit
te stellen tot 2022. Reden daarvoor was dat met name het verdeelmodel dat is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve
het sociaal domein – onvoldoende werd bevonden. Het zou leiden tot een verdeling, waarbij heel veel rijksgeld van klein naar groot, van oost
naar west en van het platteland naar de steden zou gaan. Bedragen per gemeente zijn nooit bekend gemaakt. Er is inmiddels onderzoek gedaan
en hierover is recent bekend geworden dat, naar men nu verwacht, de herverdeeleffecten per gemeente medio oktober bekend zullen worden.
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Cultuureducatie

Cultuureducatie: dit is van de Regio terug naar de gemeenten gegaan. Is het budget daarvoor ook mee teruggekomen (we gaan
kennelijk nu 46k besteden)?

12 Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol van het project CmK. Uitvoering
vond plaats bij de Regio. Vanuit het RSA-budget bij de Regio heeft de verplichte matching vanuit de regiogemeenten plaatsgevonden.
Gemeenten hebben in de periode 2017-2020 geen jaarlijks separaat bedrag betaald aan de Regio voor de uitvoering van CmK. Er komt nu dus
ook geen geld ‘vrij’. Deze uitvoeringstaak sluit niet aan bij de regionale taken waardoor deze nu naar de gemeenten is overgegaan. Er is een
goede basis gelegd die wij graag voortzetten met het Muiderslot als projectleider. Het door de raad gevoteerde bedrag wordt verdubbeld met
subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie.
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Participatie

Er is een Visie BP en een interne Leidraad Projecten (met daarin aandacht voor BP). Hoe gaat de Leidraad Participatie zich daartoe
verhouden? Waar komt de noodzaak vandaan van - opnieuw - een beleidsdocument op dit gebied?

16 De leidraad Participatie is geen beleidsdocument maar biedt een handvat om stappen te kunnen zetten in de realisatie van onze ‘Visie op
Burgerparticipatie’. Deze visie biedt ons goede uitgangspunten om in de leidraad Participatie te kunnen verwerken.
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Inwonerpanel

Behalve goede verdeling m/v en kernen, is er ook iets te zeggen over leeftijdscohorten in het Inwonerspanel?

16 Qua leeftijd is het aandeel < 35 jaar 8%, < 44 jaar 13%, < 54 jaar 20%, <64 jaar 24%, < 74 jaar 24% en > 74 jaar 11%. Aandachtspunt blijft de
ondervertegenwoordiging bij jeugd.
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Bewonersinitiatieven

Wat wordt bedoeld met passende financiering voor bewonersinitiatieven (eerder was hier een motie over de wenselijkheid van
wijkbudgetten aangenomen)? Waar wordt aan gedacht?

17 Wij zien een samenleving die zichzelf organiseert in allerlei initiatieven. Waar naast bewonersplatforms ook nieuwe vormen van actief
wijkbewonerschap ontstaan. Wij streven ernaar de ondersteuning zoveel mogelijk eenduidig en dichtbij de initiatiefnemers te organiseren.
Onze ASV biedt initiatiefnemers gelijke toegang tot de financiële middelen met de daarbij behorende richtlijnen. Wij zoeken ook naar vormen
die afgestemd zijn op de samenleving die zich ontwikkelt in allerlei samenwerkingsverbanden. Wijkbudgetten kunnen hiervan in de toekomst
een vorm zijn.
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Jongeren en corona

Is er bij het onderwerp Jongeren ook aandacht voor de puber die ook door de Corona-werkelijkheid in de knel komt?

17 Ja zeker is er aandacht voor jongeren die in de knel komen in Coronatijd. Bij STAD wordt veel aandacht en informatie gegeven door en voor
jongeren over waar jongeren tegen aan lopen in Corona-tijd en welke oplossingen er voor zijn, vooral via social media. Het jongerenwerk van
Versa blijft zo veel mogelijk het “inlopen” draaien, ook als er maar 2 jongeren tegelijk binnen mogen, volgens Corona-richtlijn. Ook de quizzen,
challenges, games en podcast-activiteiten blijken belangrijk voor jongeren om afleiding te hebben. Het jongerenwerk gaat nu ook op scholen
jongerenwerk aanbieden, inspelend op (vroegtijdig) schooluitval of verminderde schoolresultaten.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Wijkagenda's

Er is weinig voortgang op de intentie van zgn wijkagenda's. Bewoners zijn doorgaans gemotiveerd (voor een bepaald onderwerp) of
niet. Wordt het niet tijd de aanpak op dit punt vanwege de praktijk te gaan herzien (van onderop: "als er een agenda komt, prima,
maar de gemeente gaat daar niet aan sleuren")?

17 Wij herkennen het dilemma dat wordt geschetst. De wijkagenda geeft zicht op de opgaven die we gezamenlijk zien liggen voor de wijk en is niet
van een enkele belanghebbende in een wijk. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid; gemeente, inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties. Er is draagvlak en inzet van een ieder nodig om tot uitvoering van de wijkagenda te komen. Om voortgang te
kunnen boeken op de wijkagenda werken we momenteel aan het opstellen van criteria die hiervoor noodzakelijk zijn. Wij hebben hierop al enige
zicht en zien ook kansen voor enkele wijken, bijvoorbeeld omdat de inwoners zelf al aangeven aan de slag te willen gaan met enkele specifieke
wijkopgaven. Wij zien ook uitdagingen voor wijken waar deze energie nog niet aanwezig is. Het vraagt meer tijd om in deze wijken te
onderzoeken waar de behoeften liggen en hoe we onze rol hier willen oppakken, zodanig dat de wijkagenda een verantwoordelijkheid van alle
belanghebbenden in de wijk blijft.
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Inclusie

In het financiële overzicht zagen wij een incidentele last voor Inclusie van€80.000. Wat gaan wij daarvoor doen? Is dat bovenop
lopende inspanningen en waar komt de noodzaak vandaan?

18 Het bedrag van 80.000 is begroot voor de inzet van de coördinator van het programma inclusie en voor projectkosten die hieraan verbonden
zijn. Het is een voortzetting van het bestaande programma Inclusie 2019-2021 waartoe de Raad in 2018 heeft besloten.
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LHBTi

Welke signalen zijn er dat er iets mis is met de acceptatie van LHBTi-ers in onze gemeente?

18 We ontvangen hierover geen signalen, ook komen er geen meldingen binnen bij Art 1 Anti-discriminatievoorziening. Doordat LHBTi in onze
gemeente niet georganiseerd zijn is het lastig om signalen op te vangen. Er is geen specifieke aanleiding, maar LHBTi is een aandachtsgroep in
het programma inclusie omdat de LHBTi groep in Nederland nog altijd vooroordelen en uitsluiting ervaart. In 2020 is voor het eerst een
regenboogweek met verschillende activiteiten voor inwoners georganiseerd (ism Muiderslot en Filmhuis). Daarmee is het gesprek op gang
gekomen, de waardering was groot en behoefte aan continuering is er ook.
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Inclusief bouwen

Inclusief bouwen. Gaat het hier om gemeentelijke gebouwen of ook particuliere?

19 Voor het gemeentelijke vastgoed hebben we de Standaard Toegankelijk Vastgoed ontwikkeld. Dit brengen we ook onder de aandacht van
projectontwikkelaars en particulieren.
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Archief

Wij constateren vertraging in de oorspronkelijke intentie tot het fuseren van de archiefdiensten. De VVD heeft eerder gepleit voor
evenwichtiger bijdragen vanuit deelnemende gemeenten. Wat zijn de belangrijkste struikelblokken in het proces?

20 De gemeente Huizen heeft nog vragen over de opgestelde businesscase, met name het financiële deel hiervan. Dit wordt op dit moment
ambtelijk onderzocht.
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Samenwerking

Is het adagium "lokaal wat kan, regionaal wat moet" nog altijd leidend? Waarom is dat niet vermeld?

21 Dit adagium is nog steeds leidend. Het is een algemene richtlijn die in de vorm van een slogan een overweging biedt bij taken die de gemeente
met anderen moet of kan oppakken. De gebruikte formulering (Het doel van samenwerking is om de eigen (lokale) maatschappelijk doelen te
helpen realiseren, waar dat zelfstandig niet of (veel) minder goed kan. ) drukt dezelfde gedachte uit.
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RSA

Bij de RSA staat de Regionale Omgevingsvisie vermeld. Gaat het hier om het Koersdocument?

21 Ja, de Regionale Omgevingsvisie is het koersdocument.
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Beleidsindicatoren

Waarom is er geen indicator beschikbaar?

22 Het gaat hier om de indicator 'toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari'. Voor 2021
hebben gemeenten hun begroting nog niet vastgesteld, daarom zijn hiervan geen gegevens beschikbaar.
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Externe inhuur

Over het begroten van externe inhuur is vorig jaar een discussie gevoerd. Is de Begroting niet gewoon de momentopname van het
beeld van 2021? Zou daar niet een schatting moeten staan?

22 Nee, want onze insteek is dat wij primair de taken uitoefenen met het vaste personeel en alleen ingeval van vacatures, ziekte of benodigde
specialistische kennis inhuren.
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High Impact crimes

Ziet de gemeente ook een rol voor zichzelf lokaal als het gaat om (de effecten van) toenemende digitale weerbaarheid, digitale
criminaliteit? Digitale veiligheid is onbenoemd gebleven.

26 Er wordt intern bij de gemeente veel aandacht besteed aan informatieveiligheid. Digitale weerbaarheid (informatieveiligheid) is een onderdeel
van de pilot integrale beveiligingsplannen, er wordt in deze pilot aansluiting gezocht bij bestaande trajecten in dit kader en waar nodig en
mogelijk wordt dit onderdeel versterkt met betrekking tot digitale criminaliteit.
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Bewegwijzering

Er is eerder aandacht gevraagd voor verbeterde bewegwijzering naar parkeerterreinen. Heeft het college op dat vlak plannen voor
2021 of later?

36 De bewegwijzering naar parkeerterreinen is een onderdeel van de Mobiliteitsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De verschillende
mogelijkheden zoals statische en dynamische bewegwijzering moeten in kaart worden gebracht en tegen elkaar afgewogen. Daarnaast is er
veel technische vooruitgang op het gebied van in-car systemen.
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Fietspad Mariahoeveweg

Wat is de status van het fietspad langs de Mariahoeveweg?

37 Het fietspad is als ‘doorgeschoven investering’ opgenomen in de perspectief nota 2021. Met dit besluit wordt de nieuwe Mariahoeveweg zonder
fietspad aangelegd. In het profiel van de weg wordt wel ruimte gereserveerd voor een fietspad, zodat het niet onmogelijk gemaakt wordt voor
de toekomst. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden bij provincie en rijk.
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Laadpalen

Onder stavaza beleidsmaatregelen in het VV-2 vinden wij inzet van de gemeente op laadpalen, en de ontwikkeling van een
beleidskader. Dat vinden wij ook terug in deze Begroting. In het coalitieonderhandelingen was afgesproken dat de gemeente zich
toeschietelijk toont naar individuele aanvragen, maar dat de gemeente terughoudendheid blijft bij eigen initiatieven (i.v.m. de
technologische ontwikkelingen). Hoe verhouden deze activiteiten zich tot het coalitieakkoord terzake?
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Duurzaam openbaar
vervoer

Wat is de status van het duurzaam openbaar vervoer met betrekking tot bijvoorbeeld kleinere bussen, elektrisch aangedreven bussen
en/of slimmere routes? Wat is hier in de concessie over afgesproken?

Het coalitieakkoord gaat niet expliciet in op oplaadpalen. In het college-uitvoeringsprogramma 2019 - 2022 staat dat het beleid t.a.v.
oplaadpalen wordt geactualiseerd. Het plaatsen van oplaadpalen op strategische locaties zonder dat hier een verzoek aan ten grondslag ligt
(aanbod gestuurd laden) past binnen het landelijke beleid zoals weergegeven in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Er is geen sprake van
terughoudendheid.
We werken aan nieuw beleid, mede om aan te haken bij de Nationale Agenda Laadinfrstructuur

38 In het Programma van Eisen van de concessieverlener is opgenomen dat de vervoerder uiterlijk in 2030 volledig zero-emissie rijdt, maar liefst
dat al per 2025 doet. De Vervoerder Transdev heeft daarop aangeboden direct al per fase 1, medio 2021, met nieuwe bussen te gaan rijden die
geheel ZE zijn. Er zal gereden worden met vier verschillende voertuigtypes, al naar gelang de vervoersvraag. De buslengtes varieren tussen 8.4
meter en 12 meter.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
142

Begroting

VVD

Openbaar vervuur en
concessie

Openbaar vervoer. Is bij de nieuwe concessie ook geanticipeerd op nieuwe wijken (Crailo, Krijgsman, Bredius)?

38 Ja. De busroute in Muiden wordt aangepast zodra de busbaan en de Amsterdamsestraatweg daarvoor gereed zijn. Voor die routeaanpassing
dienen er volgend jaar bushaltes te worden verwijderd en opnieuw te worden aangelegd. De busroute van lijn 110 zal dan via de Weesperweg,
Amsterdamsestraatweg en Maxisweg gaan lopen naar de P+R Muiden. Daarmee is ook Bredius voorzien van een busverbinding in de directe
nabijheid. Voor Crailo geldt dat met de verplaatsing van het ziekenhuis de gehele P+R voorziening daar opnieuw zal worden vormgegeven. De Rnet lijnen zullen deze P+R blijven aandoen.
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Fietsparkeren

Fietsparkeren. Wanneer komt genoemde uitbreiding tot uitvoering?

38 De uitbreiding van de fietsparkeergelegenheid bij zowel Naarden-Bussum als Bussum Zuid staat gepland in de 1e helft van 2021
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P&R terreinen

Autoparkeermogelijkheden. Bij P&R terreinen is de capaciteit soms ontoereikend. Zijn er op dat gebied plannen voor uitbreiding?

39 Er zijn nog geen concrete plannen. In de diverse visies van provincie, regio en gemeente over P+R terreinen wordt voor de P+R Muiden
aangegeven dat deze opgewaardeerd zou moeten worden tot een grotere voorziening. Wij zijn niet de eigenaar van het terrein, dat is RWS,
maar erkennen het probleem wel. Wij zijn in gesprek met o.a. Rijkswaterstaat en sturen aan op verbetering. Ook voor de P+R Bussum zuid
wordt bezien welke kansen er liggen, dit ook in het licht van mogelijke woningbouw in de omgeving van station Bussum zuid.
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Spoor

Wegnemen barrièrewerking spoorwegen. Waar moeten wij aan denken als het gaat om 'slimme' projecten die de overlast beperkt? Is
daar al sprake van, zo ja, welke?

39 Nee. De voorbereiding van de uitvoering heeft – mede ten gevolge van Covid-19 – meer tijd gevraagd dan gepland. Uitvoering is voorzien voor
de eerste helft van 2021.
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Parkeergarages

Verbeteren parkeergarages. Behalve de Olmen, wanneer kan verbetering voor andere garages worden verwacht?

40 De eerste aandacht gaat uit naar parkeergarage de Olmen, mede door de ontwikkelingen rondom de garage en de vastgestelde prioritering.
Met betrekking tot de andere garages wordt naast regulier en noodzakelijk onderhoud en gekeken welke mogelijkheden er zijn om aan te haken
bij komende ontwikkelingen.
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Parkeervisie

Is er sprake van een aparte Parkeervisie of komt er een Mobiliteitsvisie waar parkeren onderdeel van is?

40 De visie op parkeren in een onderdeel van de Mobiliteitsvisie.
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Weesfietsen

Realiseren opvanglocatie weesfietsen. Wanneer wordt deze locatie naar verwachting gerealiseerd?

40 Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze opvanglocatie wordt gerealiseerd.
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Actieplan Leefbaarheid

Actieplan leefbaarheid. Bij het beheer Openbare ruimte zijn en worden wij geconfronteerd met forse tegenvallers en verschuivingen
naar voren (urgentie) of naar achteren. Dan gaat het om de basis die niet op orde is (veiligheid, etc.). Het Actieplan kan beschouwd
worden als kers op de taart als het gaat om de openbare ruimte, waarvan sommige onderwerpen (zoals Schiphol) overigens ook
buiten onze jurisdictie vallen. Hoe verhouden beide onderwerpen zich tot elkaar, wat heeft prioriteit: de taartbodem of de kers?

41 Leefbaarheid gaat over de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door inwoners (redelijkerwijs) aan worden gesteld.
Dit kunnen vele onderwerpen zijn (van rommel op straat, groenvoorziening, contacten in de buurt, tot geluidsoverlast door luchtverkeer of
snelwegen). Doel van het actieplan leefbaarheid is, deze onderwerpen te identificeren en met inwoners naar mogelijke oplossingen zoeken (dat
kan ook zijn hiervoor aandacht vragen bij de bevoegde instanties). Het gaat daarbij beslist niet om een kers op te taart, maar juist om zaken die
voor inwoners belangrijk zijn.
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Parkeren

Baten parkeren: is de (lichte) stijging ten opzichte van dit jaar (2566 euro t.o.v. 2515 euro) reëel i.h.k.v Corona?

42 De stijging in baten komt voort vanuit de indexering, namelijk 2%. Eventuele inkomstenderving voorkomend vanuit maatregelen rondom
corona zijn hierin niet meegenomen.
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Gooise Nachttrein

Zijn er ontwikkelingen rondom Gooise Nachttrein?
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Recreatie en toerisme

De toename van vakantie in eigen land/regio/huis biedt ook kansen voor onze gemeente. Worden vanuit dat perspectief nog extra
inspanningen gepleegd (denk aan knelpunten in de waterrecreatie)?

45 Er is in 2020 medewerking verleend aan het realiseren van tijdelijke passanten ligplaatsen bij Fort H, daar is in Muiden veel vraag naar.
Daarnaast is in vervolg op de visie Aan de Gooise Kust gestart met het Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. Ook heeft
Gooise Meren zich voor recreanten op de kaart gezet door extra marketing activiteiten
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Omgevingswet

Opstellen routekaart. Zijn er specifieke gemeenten waar Gooise Meren naar kijkt (als sparring partner, benchmark) voor bijv. best
practices rondom implementatie en de invulling instrumenten van de Omgevingswet? Naar welke gemeenten wordt bijvoorbeeld
naar gekeken?

45 Wij hebben periodiek overleg met gemeentes in de regio over de implementatie. Daarnaast heeft elke regio een RIO (Regionale Implementatie
Ondersteuner ) toegewezen gekregen. Deze RIO geeft ook ‘best practises’ van andere gemeente. Daarnaast worden ook voorbeelden uit
Flevoland meegenomen bij de samenwerking met de ketenpartners.
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Bensdorp en cultuur

Als het gaat om de invulling van de commerciële/culturele ruimtes Bensdorp, wordt er gewerkt met doelstellingen wanneer eea
ingevuld moet zijn?

47 Er is niet langer sprake van een cultureel/maatschappelijke invulling. Wij verwijzen u hiervoor naar de raadsmededeling van 21 april 2020
'Afwikkeling contractafspraken project Bensdorp' (nr. 1808870).
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Vonk

Vonk. De Vonk zou gelet op het coalitieakkoord alleen opgeknapt/gerenoveerd worden als de afschrijvingstermijn van de benodigde
investering financieel een haalbare kaart zou zijn. Oorspronkelijk was gedacht aan een termijn van 10 jaar (met oog op 2030 eerste
mogelijkheid voor beweging in spoor-dossier), wat slechts beperkte investeringen zou toelaten i.v.m. de exploitatie. Nu zou die
termijn langer kunnen zijn, maar nog steeds beperkt. Tegelijkertijd zijn de benodigde investeringen wel sterk opgelopen. Daar komt
nu bij dat gerekend moet worden met effecten van Corona op de langere termijn die niet direct gunstig lijken als het gaat om
exploitatie (winkelruimte, woonruimte).
Is de benadering uit het coalitieakkoord losgelaten voor "in principe behoud", of is de lezing als hierboven nog steeds geldend?

48 In het coalitieakkoord staat enkel aangegeven dat er in principe gekozen wordt voor het behoud en opknappen van de Vonk, tenzij blijkt dat dit
gebouw moet wijken ten behoeve van een goede verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang. Financiële uitgangspunten zijn niet benoemd.
Om een weloverwogen keuze te kunnen maken over het toekomstig gebruik van het pand De Vonk is het nodig een aantal voorbereidende
werkzaamheden uit te voeren. Daartoe ligt op 21 oktober 2020 e.v. een raadsvoorstel voor bij uw raad. Het is niet zondermeer het geval dat elk
gebruik samen gaat met bijvoorbeeld de huidige fundering van het pand. Ook hangen de bouwkosten en de opbrengsten uit exploitatie af van
het toekomstig gebruik. In alle gevallen zal bovendien moeten blijken of renovatie wel een optie is, of dat (gedeeltelijke) sloop/nieuwbouw meer
voor de hand ligt.
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Detailhandel

Is het college ook bezig met mitigerende maatregelen voor het scenario dat blijvende maatregelen i.v.m. Corona een structureel
negatief effect gaan hebben op onze detailhandel? Hoe worden ondernemers in de regel geholpen?
Is de corona-crisis met de consequentie voor de detailhandel niet een reden om opnieuw naar het Centrumplan te kijken?

50 Het college is een samenwerking aangegaan met de stichting MKB-Doorgaan. Door de stichting worden ondernemers die in financiële
problemen dreigen te komen op een professionele manier begeleid. Na een analyse gesprek volgt een bedrijfsadvies en een coachingstrajet.
Een ondernemer ontvang een passend advies over financiering en mogelijke subsidieregelingen. Het project wordt uit het reguliere EZ-budget
bekostigd. De coronacrisis vormt geen aanleiding om af te wijken van de lijn zoals vermeld in de Gebiedsvisie Bussum om nog verder in te
dikken.

We zijn in afwachting op een offerte vanuit de NS over wat de kosten zijn voor het laten rijden en stoppen van een nachttrein door en in Gooise
Meren. Adhv deze offerte komt het college met raadsmededeling en eventueel raadsvoorstel voor het laten rijden van de nachttrein

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Prestatieafspraken

Is in de prestatieafspraken ook aandacht voor doorstromers op leeftijd (65+) met behoud van de huidige huur?

52 In de prestatieafspraken zijn afspraken gemaakt over o.a. de betaalbaarheid. Hierin is afgesproken dat de corporaties een gematigd huurbeleid
hanteren waarbij de laagste inkomen (primaire doelgroep) zoveel mogelijk worden ontzien. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over het
behoud van huidige huren bij doorstroming van 65+ers. Dit is de beleidsvrijheid die de corporatie hierin heeft. Naast betaalbaarheid zijn er ook
afspraken gemaakt over de inzet op doorstroming zodat langere verhuisketens ontstaan en dus meer verhuisbewegingen.
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Wonen

Hoe verhoudt introductie van leningen voor aanpassingen woning om langer te kunnen blijven wonen zich tot mogelijkheden via de
WMO?

53 Op dit moment wordt onderzocht hoe we als gemeente het beste kunnen inzetten voor een lening die langer zelfstandig huis wonen
ondersteund. Of dat we op een andere wijze het langer zelfstandig thuis wonen kunnen faciliteren. Hierbij wordt o.a. ook gekeken naar een
mogelijke overlap met de WMO-voorzieningen.
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Doelgroepenverordening

Wordt bij doelgroepverordening behalve aan prijscohorten ook gedacht aan doelgroepen (ouderen, begeleid wonen, starters, ..)?

53 Bij het onderzoek voorafgaand aan het instellen van de doelgroepenverordening, wordt deze optie om doelgroepen te borgen in
bestemmingsplannen door middel van een doelgroepenverordening verkend.
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Energieneutraal

Hoe reëel is deze doelstelling van energieneutraal per 2030 bij een relatief groot bezit waaronder een aandeel monumenten? Betekent
het dat onderdelen energie gaan leveren?

55 Een doelstelling van energieneutraal in 2030 zou verre van reëel zijn. In 2030 willen we op de helft zijn, maar dat is ook nog steeds een flinke
uitdaging. Zie ook het antwoord op de vraag van D66 hierover. Monumenten hebben een negatief effect op het totale verbruik binnen de
gemeente. Het college onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor verduurzaming van monumenten en panden binnen beschermde
stads- en dorpsgezichten met behoud van de cultuurhistorische kwaliteit.
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Vastgoed

regel 612 baten en lasten, de lasten lopen sterk terug van 2021 naar 2022 terwijl de baten hetzelfde blijven. Wat is de verklaring?

58 De begroting 2020 zit na wijziging in lijn met de begroting 2022 en verder. In de begroting 2021 staat een incidentele huur vermeld van 1,8
miljoen voor MFA Keverdijk.
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Erfpacht

Kunt u toelichten hoe wij komen tot een nadeel op de baten uit Erfpacht van 1 mln?

59 Op pagina 59 van de Begroting wordt een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 gegeven. In
2020 hebben we een opbrengst begroot van 1.1 miljoen voor de (incidentele) verkoop van in erfpacht uitgegeven gronden. Het gaat hier om de
uitvoering van in 2018 door de raad vastgesteld erfpachtbeleid voor bedrijven. De raad heeft daarbij opdracht gegeven om alle erfpachters van
bedrijventerrein Gooimeer Zuid een aanbod te doen om of de grond te kopen, of om het huidige erfpachtcontract om te zetten naar een nieuw
erfpachtcontract dat gebaseerd is op het nieuwe erfpachtbeleid. Voor de erfpachters die hebben gekozen voor koop, hebben de meeste
eigendomsoverdrachten plaatsgevonden in 2019. Bij slechts een paar erfpachters heeft het passeren van de notariële akte in 2020 plaatsgehad.
Met deze laatste erfpachters is deze (grootschalige) verkoop afgerond. Vanaf 2021 kunnen de overgebleven erfpachters op Gooimeer Zuid op
een paar (in het beleid) vastgestelde momenten kiezen voor koop: bij vervreemding van het erfpachtrecht of bij de 10-jaarlijkse
canonherziening. Daarmee vindt verkoop vanaf 2021 slechts mondjesmaat plaats; dat heeft geresulteerd in een begroot bedrag van 59.000
voor dat jaar. Het verschil tussen de begrote opbrengsten van 2020 en 2021 is 1 miljoen nadelig.
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Afwegingskader
duurzaamheid

In de Begroting staat een variëteit aan initiatieven en projecten op het gebied van duurzaamheid die een beroep doen op de middelen.
Juist met het oog op doelmatigheid was in overeengekomen een Afwegingskader Duurzaamheid te ontwikkelen. Deze Begroting kijkt
al naar het laatste jaar van de periode. Er is een aantal keren om gevraagd. Wanneer kunnen wij die verwachten?

61 De ontwikkeling van een Afwegingskader Duurzaamheid heeft veel voorbereiding gevergd en doet dit nog steeds. De raad wordt via een
raadsmededeling in december hierover geinformeerd.
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Kompas

Wat gaat het Kompas op groen brengen t.o.v. de huidige activiteiten en ontmoetingsplaatsen als de Broedplaats en de Groene
Afslag?
Zijn er extra investeringen/kosten mee gemoeid?

62 Het Kompas op groen richt zich grotendeels op het onderwijs met een hiervoor ontwikkeld lespakket. Kinderen en jongeren kunnen
energiemaatje of junior energiecoach worden en nemen bewustwording en gedragsverandering mee naar huis. Deze activiteit wordt bekostigd
uit een hiervoor toegekende subsidie (RRE subsidie) van BZK. Deze subsidie heeft de gemeente samen met Wattnu aangevraagd op basis van 4
activiteiten waaronder de ontwikkeling van het lespakket voor Kompas op Groen.
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Energiedienstenbedrijf

Het staat niet genoemd in de Begroting maar vanuit de Regio wordt gecommuniceerd over een Energiedienstenbedrijf. De VVD heeft
daar vragen over gesteld. Waarom is dat hier (nog) niet opgenomen?

62 De antwoorden op de schriftelijke vragen over het energiedienstenbedrijf komen uw kant op. De kosten van het energiedienstenbedrijf zijn
gedekt op de kostenplaats energietransitie, vanuit rijksmiddelen voor het energieloket.
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SSD

63 Het verslag van Samen Sneller Duurzaam kunt u nog voor de meningsvormende raad verwachten
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Circulair inkopen

Verdere ontwikkeling van SSD zoals beschreven in de Begroting kan moeilijk los worden gezien van een jaarverslag over de afgelopen
jaren. Wanneer kunnen wij dat jaarverslag verwachten?
Is dat nog voor de meningsvormende behandeling?
Gaan wij bij de keuze voor circulair inkopen ook de meerkosten in beeld houden in de loop der tijd?
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Klimaatbestendig

Is er budget gereserveerd voor stimulans klimaatbestendig inrichten (maatregelen)?

64 In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan zijn daarvoor middelen opgenomen.
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Afkoppelen regenwater

Is het beoogde afkoppelen regenwater ten laste van het rioleringsplan?

64 Zowel voor het afkoppelen van verharde oppervlakken in het openbaar gebied door middel van het aanleggen van een gescheiden
rioleringssysteem, als het afkoppelen van particuliere terreinen door middel van (financiële) stimuleringsmaatregelen, zijn middelen
opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

64 Nee. Dit is niet goed te herleiden. We kunnen alleen de extra inhuur in beeld brengen die sec nodig was om een aanbesteding circulair uit te
voeren. Echter vaak verrichten deze partijen ook weer aanvullende diensten waardoor het een grote puzzel wordt. Onze capaciteit is beperkt en
die zetten we bij voorkeur zoveel mogelijk direct in.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Afval en circulaire economie Net als vorig jaar gevraagd: wordt bedoeld met de totstandkoming van de regionale visie bedoeld de ontwikkeling (i.p.v. de
totstandkoming)?
Wat wordt bedoeld met de verwijzing naar het Rijksbrede programma CE; wie is bevoegd gezag, het Rijk of de gemeente?

67 We werken inderdaad aan de ontwikkeling van de Regionale Grondstoffenvisie gezamenlijk met de regiogemeenten en de GAD, waarbij de
raden aan de voorkant betrokken worden in het proces. In de eerste zin refereert 'totstandkoming' naar dit (relatief nieuwe) proces van
gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van deze visie aan de hand van de evaluatie op het lopende VANG-beleid en de overige
analysedocumenten, waarbij de mening(vorming) van de raden als input dient voor de uitwerking van de visie die nog dit jaar plaatsvindt. Het
wijst niet op de inhoudelijke ontwikkeling van de Grondstoffenvisie zelf. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Grondstoffenvisie wordt gekeken
naar de landelijke doelstellingen op het gebied van Circulariteit, zoals ook aan de raad gecommuniceerd is in het Startmemo Grondstoffenvisie
en het Raadsvoorstel 'Richting geven aan vraagstukken ten behoeve van de nieuwe Grondstoffenvisie' (Z1932674). Het Rijk is verantwoordelijk
voor de uitrol van het Rijksbrede programma CE en richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie.
Gemeenten, producenten en afval- en recyclingbedrijven kunnen een grotere rol spelen in de transitie naar de circulaire economie. De gemeente
Gooise Meren ontwikkelt beleid dat past binnen haar eigen doelstellingen en de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling, maar houdt
ontwikkelingen mbt CE nauwlettend in de gaten en onderzoekt mogelijkheden om daar op in te spelen in de toekomst
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Beheer stranden

De benodigde inspanning bij beheer stranden is sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer warm weer is dagelijks (meerdere keren)
onderhoud noodzakelijk, zoals dat ook bij de "echte" stranden gebeurt. De afgelopen zomer is dat niet goed gegaan, i.i.g. bij
Muiderberg. Heeft de gemeente, of gaat de gemeente, zich op deze praktijk inrichten met het oog op de komende zomer?

68 De gemeente Gooise Meren heeft twee aangewezen locaties voor zwemwater binnen haar grondgebied zijnde het zwemstrand Muiderberg en
het zwemstrand Naarderbos. Beide officiële stranden zijn afgelopen zomer conform de geldende afspraken beheerd. Alhoewel er geen formele
klachten zijn ingediend, kijken we wel of de huidige afspraken, gelet op de extreme weersomstandigheden, aangepast moeten worden.
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Biomassa

Onder nr. 34 wordt biomassa genoemd. Is dat nog altijd de inzet?

69 Biomassa is door het rijk aangemerkt als hernieuwbare energie en is daarom onderdeel van de (verplichte) indicator hernieuwbare energie. Daar
wordt inmiddels een stevige discussie over gevoerd. Ook het college zet grote vraagtekens bij het hernieuwbare karakter biomassa liever zien
dat biomassa hier geen onderdeel van uitmaakt.
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Werk

Waar komt de behoefte aan een Regionaal Mobiliteitscentrum vandaan? Welke behoefte gaat dit centrum invullen t.o.v. andere
stakeholders (gemeenten, UWV, etc.)?

75 Het Regionaal Mobiliteitscentrum wordt opgericht om in te spelen op de huidige economische situatie. Het Mobiliteitscentrum is een
werkgeversdienstverlening gericht op de doelgroep Werk naar Werk. Het mobiliteitscentrum voorkomt dat werknemers in de uitkering
terechtkomen als gevolg van dreigend faillissement of (tijdelijke) boventalligheid door de crisis. Dit wordt gedaan door werkgevers te
ondersteunen met advies en door werknemers te begeleiden naar een nieuwe werkplek. Het mobiliteitscentrum valt onder het
Werkgeverservicepunt. In veel regio’s zijn er mobiliteitscentra waardoor het UWV gewend is om samen te werken met het komende
mobiliteitscentrum en bereid is haar kennis hierover te delen. Daarnaast is het een duidelijke aanvulling op het gemeentelijke beleid als
dienstverlening aan ondernemers en is het passend binnen het Programma Inclusieve Arbeidsmarkt.
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Kindwerk

Kinderwerk van Versa: op welke manier is Versa in de basisscholen actief om dit te signaleren?

84 Het kinderwerk is actief op scholen waar relatief veel kwetsbare kinderen zijn. Scholen en kinderwerk maken afspraken over extra
leesondersteuning of over sociale vaardigheidstrainingen Rots en Water, voor kinderen die daar baat bij kunnen hebben.
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Peuterspeelzaal

Na sluiting Kiekeboe speelzaal Versa: hoeveel VVE kinderen staan er op de wachtlijst?
Hoeveel kinderen zijn niet overgegaan naar een andere speelzaal en moeten daardoor VVE programma's missen?
Hoeveel kinderen van inburgeraars maken gebruik van VVE?

85 Er is bij geen enkele VVE-locatie een wachtlijst. Met alle ouders van locatie Kiekeboe is contact geweest over de overdracht. Het grootste deel
van de kinderen van Kiekeboe (ongeveer 60%) is overgegaan naar een andere VVE-locatie van SKBNM. Ruim 20% van de overige kinderen werd
in augustus of september 4 jaar en heeft er daarom voor gekozen geen gebruik meer te maken van peuteropvang. Daarnaast zijn er nog een
aantal kinderen die gekozen hebben voor een alternatief (kinderdagverblijf of niet-VVE locatie). In een enkel geval wilden ouders niet dat de
gegevens met SKBNM gedeeld zouden worden. In totaal gaat het om 3 kinderen die geen gebruik meer maken van een VVE-aanbod door keuze
van de ouders. Hoeveel kinderen van inburgeraars gebruik maken van VVE is niet bekend. Dit wordt niet bijgehouden, omdat het geen
onderdeel is van de doelgroepdefintie.
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Kinderopvang

Waarom is gekozen voor SKBNM?

86 Dit betreft IKC Muiderkring in Muiden. De scholen hebben al in 2015 een keuze gemaakt voor SKBNM als het gaat om de samenwerking in een
IKC ontwikkeling. In de wet is bepaald dat de organisatie van kinderopvang een verantwoordelijkheid is van de school. De PC Hooftschool en de
Jozefschool hebben destijds gekozen voor SKBNM.
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Laaggeletterdheid

Wie is de trekker van het Integraal Actieplan laaggeletterdheid en waar komt het initiatief vandaan?

87 De Regio Gooi en Vechtstreek is trekker van het regionaal plan laaggeletterdheid. Het oude beleidsplan liep af in 2020 en moest geactualiseerd
worden. Ook ontvangen gemeenten de komende jaren extra middelen voor laaggeletterdheid n.a.v. de bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en
de VNG. Hiervoor moest ook een plan ingediend worden. Om die reden is ervoor gekozen een regionaal beleidsplan te ontwikkelen waarin ook
de nieuwe acties toegelicht worden.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Beschermd wonen

Doorstroming beschermd wonen: hier heeft onze fractie ook bij het thema-uur naar gevraagd. Mensen moeten eerder uitstromen,
maar er is een tekort aan woningen.
Is die ambitie reëel? Is er prioriteit t.o.v. andere doelgroepen, en zo ja hoe?

87 De beperkte doorstroom bij het Beschermd Wonen (BW) heeft verschillende oorzaken. Het probleem gaat overigens niet alleen om beperkte
uitstroom maar evengoed om een forse instroom. Een tekort aan zelfstandige huurwoningen is niet de hoofdoorzaak. Per juli 2019 is de
huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek namelijk aangepast waardoor mensen die uitstromen uit BW in aanmerking komen voor een
urgentie. Zie voor nadere toelichting op de urgentieregeling hieronder. De ambulantisering van het Beschermd Wonen vraagt om meer dan
alleen zelfstandige huurwoningen. Niet iedereen is namelijk bij uitstroom uit Beschermd Wonen in staat om zich helemaal alleen te redden in de
wijk. Deze mensen hebben naast ambulante begeleiding die al 24/7 geboden wordt, ook behoefte aan passende ondersteuning en
voorzieningen die nog niet volledig zijn gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om geclusterd te wonen (in nabijheid van
gelijkgestemden) rondom een inloopsteunpunt waar contact en ondersteuning beschikbaar is. Of aan een laagdrempelige respijtvoorziening
voor als het even niet gaat (deze opent in oktober 2020). Deze maatregelen zijn opgenomen in het versnellingsplan Ambulantisering dat naar
aanleiding van het thema-uur bescherming en opvang in september met de Raad is gedeeld.
De regiogemeenten hebben deze gezamenlijke ambulantiseringsambitie vastgesteld (waarmee ze tegelijk de instroom in beschermd wonen en
maatschappelijke opvang beogen te beperken), maar geen concrete kwantitatieve afspraken gemaakt over welke gemeente waarvoor
verantwoordelijk is. De afspraken zijn te abstract en vrijblijvend waardoor de ambulantisering stagneert. Een concreet voorbeeld: gemeenten
hebben binnen het Versnellingsplan ambulantisering Bescherming en Opvang afgesproken tot en met 2021 45 geclusterde woningen te
realiseren. Tot nu toe heeft alleen Hilversum 14 van deze geclusterde woningen gerealiseerd. Het lukt niet om bij andere gemeenten tot
realisatie te komen. Hierbij speelt ook het feit dat, als een gemeente al zo’n woonvoorziening zou willen hebben, die gemeente dan ook de
bijkomende kosten erbij krijgt. Het gaat met name om de kosten van begeleiding waarvoor bij deze doelgroep vaak vrij hoge indicaties worden
afgegeven. Deze kosten zouden dan lokaal opgevangen moeten worden terwijl het Beschermd Wonen geheel vanuit de gezamenlijke, regionale
begroting wordt bekostigd. Het realiseren van de ambulantisering en daarmee het vergoten van de doorstroom bij het Beschermd Wonen
vraagt om expliciete en concrete afspraken tussen de regiogemeenten over verantwoordelijkheden en financiële solidariteit. Momenteel wordt
aan deze nieuwe afspraken gewerkt. Deze afspraken zullen ook opgenomen worden in het nieuwe regionale beleidsplan Bescherming en
Opvang 2021-2024. Het eerste concept van dit beleidsplan zal begin 2021 aan de gemeenteraden worden voorgelegd om hun zienswijzen te
vragen.
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Jeugdzorg en Wmo

Wat mag het kosten; overzicht uitgaven jeugdzorg en Wmo. In hoeverre wijkt dit af van de regio?

94 De uitgaven voor jeugdzorg en Wmo zijn per gemeente verschillend en afhankelijk van de grootte van de gemeente en de specifieke kenmerken
zoals vergrijzing en vergroening. Net als de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek heeft Gooise Meren te maken met toenemende
kosten voor Wmo door de invoering van het abonnementstarief en de trend om langer thuis te wonen met ondersteuning. Onze uitgaven zijn
niet afwijkend in vergelijking met andere gemeenten. Bij Jeugdhulp is er een stijging van het aantal jeugdigen met (complexe) problematiek. Als
samenleving signaleren wij eerder dat er problemen zijn o.a. door de invoering van de verplichte meldcode kindermishandeling voor o.a
onderwijs- en zorgmedewerkers.
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Kinderopvang

Begrotingsscan kinderopvang: wat is de achtergrond van de constatering dat het budget kan worden verlaagd?

95 In de Perspectiefnota 2021 (blz. 13) heeft u kunnen lezen dat wij net als vorig jaar een begrotingsscan op taakveldniveau uitvoeren. "Eén van de
maatregelen om financieel in control te zijn is een periodieke begrotingsscan. Doel hiervan is om te onderzoeken of er nog sprake is van ‘lucht’
in de begroting dan wel of er nog keuzes zijn om het budget anders in te zetten. Op taakveldniveau zal, in de begrotingsvoorbereiding, worden
gekeken welke, met name materiële, kosten door ons beïnvloedbaar zijn. Tijdens deze scan is gekeken naar de jaarrekeningen van de afgelopen
jaren, waaruit bleek dat het budget kinderopvang de laatste jaren niet volledig is uitgegeven. Het budget is daarom met€ 85.000 verlaagd.
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Huisvesting scholen

Investering Calsschool: Waarom staat de Tweemaster niet in dit overzicht?

96 Het voorbereidingskrediet voor de Tweemaster is reeds eerder beschikbaar gesteld. Zie beslispunt 4 raadsvoorstel Het beschikbaar stellen van
kredieten ten behoeve van aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting.
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Monumentenlijst

Monumentenlijst: wanneer wordt deze naar verwachting met de raad gedeeld?

99 De monumenten die zijn beschermd binnen Gooise Meren staan per kern op de gemeentelijk website: https://gooisemeren.nl/bouwen-enverbouwen/monumenten-overzicht/. Zodra er nieuwe monumenten zijn beschermd, worden deze aan de lijsten toegevoegd.
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Buurtsportcoach

In VV-I stond dat buurtsportcoaches schoolvoetbal met het MBO in Hilversum zouden oppakken, waardoor kosten verlaagd zouden
worden. Waarom wordt hier vanaf geweken? Van welk bedrag is er sprake nu het gaat om de subsidie van sportfonds en in hoeverre
zijn zij in staat om het toernooi te organiseren?

99 Het schoolvoetbaltoernooi editie 2021 wordt georganiseerd door Sportfondsen Gooise Meren B.V. in samenwerking met het ROC Hilversum.
Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van EUR 11.000,-. Sportfondsen Gooise Meren B.V. is mede door deze samenwerking in staat het
toernooi te organiseren. Denk aan inzet van stagiaires, beschikbaar stellen van scheidsrechters en communicatie met scholen.
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Sport en harmonisatie

Gaan de gevolgen van Corona nog van invloed zijn op de planning van de harmonisatie?

100 De corona heeft geen gevolgen gehad voor de planning. Het bemoeilijkt af en toe wel het contact. Tevens heeft de corona negatieve effecten op
de verenigingen. De gemeente komt hierbij waar mogelijk de verenigingen tegemoet.
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Beleidsindicatoren

Vanwaar het gebrek aan beleidsindicatoren?
Was er niet ook sprake van algemene beleidsindicatoren die ons als gemeente zouden worden aangereikt, of is het gebrek vanwege
de gemeente zelf?

105 Naast de verplichte indicatoren is het streven om eigen indicatoren te ontwikkelen, die iets zeggen over de effectiviteit van het eigen beleid van
Gooise Meren. In de Programmabegroting 2021 zijn indicatoren voor het thema Duurzaamheid opgenomen. Het komende jaar worden
indicatoren voor andere programma's ontwikkeld.
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Planning en control

Wat is de aanleiding voor vernieuwing van de P&C cyclus, die bij gelegenheid van de fusie in 2016 opnieuw was ingericht?

105 Bij de fusie is voorgesteld de P&C-cyclus van tijd tot tijd te evalueren. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Wij stellen voor dit in 2021 wel te doen. Het
college komt met een voorstel naar de raad hiervoor.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Programma 9

639 Lasten. Wat is de verklaring voor de schommelingen?

106 Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om de WOZ te registreren op basis van vierkante meters, de gebruiksoppervlakte, in plaats van kubieke
meters. In de periode 2019-2021 is er jaarlijks € 150.000 beschikbaar voor het project 'van M3 naar M2'.
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Programma 9

Doorbelastingen; hier worden verklaringen gegeven voor bedragen die niet uit het overzicht op blz 106 zijn te herleiden.
Waar kan je de aansluiting vinden?

107 De aansluiting is voor de raad niet direct te vinden, omdat ze, net als andere kostensoorten, niet expliciet worden genoemd. Alleen de bedragen
per product worden genoemd. Wel is er bij de verschillenanalyse te zien of er meer of minder doorberekening plaatsvindt.
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Huisvesting scholen

De afkoop MFC staat op bladzijde 59 benoemd voor 1,85 mln, hier voor 2 mln. Waar komt het verschil vandaan?

112 De- MZVG realiseert en exploiteert het nieuwe MFC. De bovenetage wordt door hen verhuurd aan partijen uit de gezondheidszorg. De
benedenverdieping en kelder worden verhuur aan de gemeente. Gemeente huurt voor een periode van 25 jaar. De huursom wordt vooraf – in
één keer – voldaan. Voor de afkoopsom is een bedrag gereserveerd van 1,85 mln, die wordt onttrokken uit de reserve MFC Keverdijk.
Hiertegenover staat een onttrekking van gelijke grootte . Op bladzijde 112 is per abuis een foutief bedrag genoemd: 2 mln betreft de hoogte van
de hele bestemmingsreserve. Deze wordt echter nog niet volledig ingezet.
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Risico's

Waarom is het IHP niet langer opgenomen in de top 10?

141 Het IHP zelf was ooit opgenomen, omdat er veel onzekerheid was over de ramingen van de bouwkosten (onder andere door steeds hogere
inschrijvingen van bouwers). Het krediet is echter meerdere malen bijgesteld, zo ook bij het Tweede voortgangsverslag 2019. Het risico van
overschrijdende bouwkosten is daarmee sterk afgenomen. Dit neemt niet weg dat dit risico er nog altijd is, daarom is dit nu een onderdeel van
een algemeen risico van verhoogde bouwkosten, zie nummer 5 in de top 10.
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Regio

Wij zien een verhoging van ongeveer €400.000 voor de Regio GV tov 2020. Voor andere verbonden partijen zien wij juist een
verlaging/gelijk niveau (Veiligheidsregio, GNR, OFGV, Randmeren).
Wat is hiervan de achtergrond?

166 De Regio GV valt niet helemaal te vergelijken met andere verbonden partijen. Het takenpakket is breder, en de ontwikkeling hierbinnen is groter
dan bij de overige verbonden partijen. De Regio heeft een begroting van 87 miljoen. De verhoging van€ 400.000 voor Gooise Meren is vooral
een gevolg van de indexering van lonen en prijzen.
Bij de andere verbonden partijen zien we overigens geen verlaging, maar ook verhogingen. Ook deze zijn een gevolg van stijging van lonen en
prijzen.
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Regio

Wij zien bij de Regio GV een tekort van €934.000 en dekking uit de bestemmingsreserves.
Welke bestemmingsreserve betreft het, en van wie?

169 Het gaat om:
1. € 187.527 aan Bescherming en Opvang
2. € 246.600 aan Perspectief op Werk
3. € 395.000 aan Werken aan Werk
4. € 154.003 aan Transformatieplan Jeugd
5. € 90.909 aan Werkkamer
De reserves bescherming en opvang zijn midden die Centrum gemeente Hilversum ontvangt van het rijk. Perspectief op werk en het
transformatieplan jeugd zijn rijkssubsidies. De overige middelen betreffen bijdragen van gemeenten.
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Tomin

Bij de Tomingroep wordt een negatief resultaat voorzien van €781.000 bij een EV van €1.906.000.
Wat is het vooruitzicht voor 2022 en welke maatregelen zijn genomen om de in 2019 ontdekte verliezen te adresseren?

178 De gepresenteerde cijfers betreffen de verliezen van het Werkvoorzieningsschap. Dit (jaarlijkse) verlies wordt door de BV gedekt. De verliezen
die in 2019 zijn geconstateerd zijn niet (extra) verliezen in het Schap, maar het zijn verliezen binnen de BV. Over de stand van zaken, de
maatregelen en ontwikkelingen bij Tomingroep BV wordt u nader geïnformeerd in oktober/november middels separate berichtgeving en een
(digitale) informatiesessie.
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IHP

Goois Lyceum en Vitus Havo/VWO zijn uit het overzicht gehaald, Vitus Mavo is naar voren geschoven.
Wat is de reden hiervoor?

199 Tekst PN 2021: "Om de jaaruitgaven van de begroting te verlagen en op kosten ten behoeve van tijdelijke huisvesting te besparen is uitgegaan
van het scenario met nieuwbouw voor één van de HAVO/VWO scholen op een andere locatie en is de planning gespreid over een langere
periode." Het Vitusmavo is niet voren gehaald, maar we hebben het voorlopig laten staan in de periode t/m 2024, zie programmabegroting
2020-2023. Als de verkenning van de Hocraslocatie is afgerond zullen we de investeringen t.b.v. het VO moeten herijken.
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Nieuwbouw

Wat is nieuwbouw ONS?

199 Nieuwbouw ONS is nieuwbouw van de Oranje Nassauschool in Muiderberg.
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Tijdelijke huisvesting

Is het mogelijk om een actueel en financieel overzicht van de stand van zaken te krijgen inzake PO en VO met daarbij (inzichtelijk) de
kosten van tijdelijke huisvesting?

199 Wij zullen het overzicht z.s.m. aanleveren. Wij zullen inzichtelijk maken welke kosten er in 2020 tot op heden (investering + exploitatie) zijn
gemaakt voor het inzetten van de Amersfoorstestraatweg 12a t.b.v. het PO. Wat betreft het VO, er is aan ambtelijke inzet vooralsnog geen
andere kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting t.b.v. het VO dan het deel (onderwijs) van de onderzoekskosten voor de stedenbouwkundige
verkenning van de Hocras locatie.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
197

Begroting

VVD

Footprint

CO2 footprint organisatie: wat is de reden voor de stijging van 548 naar 595 ton uitstoot?
Wat is de verwachting voor uitstoot in 2020?

Bijlage 3 De stijging van de CO2 uitstoot is terug gezien op een aantal gebieden:
- Er is meer aardgas verbruikt in 2019, waardoor er 17 ton meer aan CO2 is uitgestoten. In 2019 zijn we over gegaan op een nieuwe
gasleverancier en zijn er slimme meters geplaatst. Er is op dit moment geen verklaring voor de stijging van het aardgasverbruik.
- In 2019 is er veel meer van het OV gebruik gemaakt ten opzichte van 2018. In combinatie met een kleine stijging van het aantal km dat met de
auto is gereden voor woon-werkverkeer, is de mobiliteit verantwoordelijk voor een stijging van 9 ton CO2. Echter de stijging was 20 ton CO2
hoger geweest wanneer de stijging van het aantal kilometers was toe te schrijven aan het autorijden in plaats van het hogere gebruik van OV.
- Voor ons eigen wagenpark is in 2018 een schatting gemaakt van het aantal gereden kilometer. In 2019 waren er concrete cijfers beschikbaar
voor het aantal gereden kilometers. Hierdoor lag de CO2 uitstoot 25 ton hoger. De schatting in 2018 is waarschijnlijk te laag geweest.
De coronacrisis maakt het complex om uitspraak te doen over de CO2 uitstoot van de gemeentelijke organisatie. De coronacrisis zal op een
aantal gebieden een positieve uitwerking hebben op de CO2 uitstoot, er is bijvoorbeeld minder woon-werkverkeer.

8 Eind februari 2020 besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit
te stellen tot 2022. Reden daarvoor was dat met name het verdeelmodel dat is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve
het sociaal domein – onvoldoende werd bevonden. Het zou leiden tot een verdeling, waarbij heel veel rijksgeld van klein naar groot, van oost
naar west en van het platteland naar de steden zou gaan. Bedragen per gemeente zijn nooit bekend gemaakt. Er is inmiddels onderzoek gedaan
en hierover is recent bekend geworden dat, naar men nu verwacht, de herverdeeleffecten per gemeente medio oktober bekend zullen worden.
Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat het klassiek domein een betere aansluiting geeft op de kosten. Een overzicht van de inkomsten ten
behoeve van kosten door corona is opgenomen in bijlage 2. Op blz. 9 t/m 12 van het 2e Voortgangsverslag wordt ook ingegaan op de kosten en
inkomsten in het kader van corona.
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Gemeentefonds

P8 “Gemeentefonds Daarnaast dreigt de herijking van het gemeentefonds voor vele kleinere en middelgrote gemeenten de nekslag
te zijn. Het gemeentefonds is een van de belangrijkste inkomsten voor de gemeente Gooise Meren. De minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voornemen de verdeling van het gemeentefonds per 2022 volledig te herzien” Wat is hierover
nu al bekend dat nu al kan worden gesproken van een nekslag in 2022? Licht toe wat dit precies inhoudt en hoever we in dit proces
zitten. Corona geldstromen: De PvdA noteert dat maatschappelijke organisaties, instellingen, verenigingen en individuele burgers via
diverse overheidskanalen een beroep kunnen doen cq aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning. Zowel in het tweede
voortgangsverslag als in de begroting 2021 komen deze maatregelen op allerlei wijze aan bod. De PvdA verzoekt het College de Raad
overzichtelijk inzicht te geven in deze directe en indirecte geldstromen en dan met name waar steunmaatregelen van
rijk/provincie/gemeente elkaar mogelijk overlappen of versterken.
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Handhaving

P34 Begrote kosten voor handhaving gaat van 3.626.000 gerealiseerd in 2019, via 1.764.000 begroot in 2020 naar 721.000 in 2021??
Graag toelichten. In voorgaande begrotingen en jaarstukken ook enorme mismatch tussen begroot en gerealiseerd (miljoenen
verschil). Dit terwijl de baten niet toenemen.

34 Dit verschil wordt veroorzaakt door de bommenregeling. Wij hebben hiervoor niets in de begroting 2021 opgenomen, omdat de aanvragen
vooraf niet in te schatten zijn. Tegenover eventuele kosten staat een 100% kostendekkende vergoeding via de Algemene Uitkering uit het
Gemeentefonds. Deze eventuele baten zullen worden geboekt onder Programma 9. De uiteindelijke realisatie in 2021 zal dus budgettair
neutraal zijn. Dat de bommenregeling onder het product Handhaving wordt verantwoord, vloeit voort uit bepaling van het CBS dat deze onder
het programma Openbare Orde en Veiligheid valt.
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Doelgroeppenverordening

P53 “Door middel van de doelgroepenverordening kan er gebruik gemaakt worden aan het vastleggen van percentages van bepaalde
wooncategorieën in bestemmingsplannen” Moeten we dan de ⅓ regeling elke keer weer opnieuw bevechten? Is ter sprake gekomen
in de beeldvormende raad en de portefeuillehouder gaf aan hier schriftelijk op terug te komen. Bij deze een herinnering aan deze
toezegging.

53 Met de doelgroepenverordening hebben we een extra instrumentarium, naast o.a. de compensatieregeling om de ambities vanuit de woonvisie
te kunnen borgen. Door middel van de doelgroepenverordening wordt de minimaal 1/3 verankerd in de bestemmingsplannen zodat dit is
geborgd.
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Vastgoed

P55 Gebruikskosten gemeentelijk vastgoed doorbelasten. Wat gaat dit voor de gebruikers betekenen, en wie zijn deze gebruikers
(overzicht)? Welke tarieven worden er m.b.t. de huurkosten berekend?

55 Dit gaat voor de gebruikers van gemeentelijk vastgoed betekenen dat ze niet alleen kale huur gaan betalen, maar daar waar er meerdere
gebruikers zijn ze ook een deel van de gebruikserskosten krijgen doorbelast naar ratio. Het gaat voornamelijk om de huurders van de MFA's. Er
wordt gerekend met kostprijsdekkende huren, of commerciële huurprijzen.
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Werk

P76 Uitstroompremie uitkering naar werk. Hoeveel houdt die premie in en voor hoelang geldt deze premie (1 jaar of meerdere jaren?)

76 De uitstroompremie bedraagt €750,- en wordt vanaf 1 januari 2021 uitgereikt. De uitstroompremie is eenmalig en heeft als doel inwoners te
stimuleren om door middel van werk uit de uitkering te komen en een armoedeval* te voorkomen. *Inkomen uit werk betekent -afhankelijk van
de hoogte- dat bepaalde toeslagen lager worden, wat financiële gevolgen kan hebben voor de inwoner.
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Verbonden partijen

P166 Paragraaf Verbonden partijen. Van de 11 partijen zie ik maar bij 1 GNR dat er een korting op het verhogen van de lasten
plaatsvindt. Kunt u inzichtelijk maken of en hoe dit bij de andere partijen is doorgevoerd? Is in de perspectiefnota opgenomen dat we
dit gingen doen en we zien het nu niet terug?

166 In de Perspectiefnota 2021-2024 is als één van de dekkingsvoorstellen een prijsbijstelling van 50% voorgesteld. Dit is in ieder geval doorgevoerd
op de eigen budgetten (1% ipv 2%) en daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om de prijsbijstellingen van 50% ook voor verbonden partijen
door te voeren. Niet alleen voor het GNR is voorgesteld de prijsstijging voor slechts 50% door te voeren. Ook in het raadsvoorstel zienswijze
begroting 2021 van de regio Gooi & Vechtstreek is voorgesteld de prijsstijging voor 50% door te voeren (0,75% i.p.v. 1,5%).
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Verbeteren dienstverlening Op welke manier zijn de behoefte en verwachtingen van de inwoners van Gooise meren geïnventariseerd?

21 Vanuit de Frontoffice zijn we de oren en ogen van de organisatie. De signalen die we hebben gekregen uit de gesprekken met inwoners hebben
we gebruikt om de processen binnen de frontoffice te optimaliseren. Daarnaast worden op de website geregeld polls uitgezet om te
inventariseren waar de behoefte zit om de website te verbeteren. Ook loopt er een aanbesteding om continu klanttevredenheid te kunnen
meten. Het is onze intentie om de resultaten uit de verschillende onderzoeken te gebruiken om de dienstverlening te blijven optimaliseren.
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Overhead

Kunnen de onderliggende cijfers hiervan inzichtelijk worden gemaakt? Overhead 2019 vs 2020, en totale kosten 2019 vs 2020

23 In de Programmabegroting wordt op hoofdlijnen gerapporteerd over de baten en lasten, waaronder overhead. De onderliggende cijfers maken
geen onderdeel uit van de Programmabegroting voor de raad.
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Boventalligen

Hoeveel FTE is nog boventallig, welke loonkosten zijn hiermee gemoeid, en wanneer is dit aantal naar verwachting naar 0
teruggebracht?

23 Als een werkgever reorganiseert, vervallen mogelijk functies. Als gevolg daarvan kunnen medewerkers boventallig worden verklaard. Daarvan is
bij Gooise Meren geen sprake. Er is dan ook geen personeel boventallig.
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Burgerzaken

Voor burgerzaken wordt 8 ton minder begroot dan in 2020. Waar komt deze grote vermindering vandaan? Deze wordt niet verklaard
in de toelichting

24 Het verschil op Burgerzaken exclusief doorbelasting is € 150k, wat wordt toegelicht. Het overige verschil zit in de doorbelasting. In de oude
kostenverdeelsystematiek die wij hanteerden (waarmee wij de lasten van het ambtelijk apparaat verdelen over de producten binnen de
begroting) werd 95% van de organisatiekosten van de afdeling KCC doorbelast naar product Burgerzaken. Aangezien de medewerkers van het
KCC voor de hele organisatie werken hebben wij de kostenverdeelsystematiek aangepast, waarin wij de organisatiekosten van de afdeling KCC
evenredig over alle producten verdelen. Deze wijziging had reeds in de begroting 2020 doorgevoerd moeten worden en zullen wij dit jaar nog
aanpassen.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Verbeteren dienstverlening Ook hier veel nieuwe plannen waaronder de verbreding van de frontoffice en het optimaliseren van de online dienstverlening. Hou
verhoudt zich dat door juist de structurele vermindering in de begroting van Burgerzaken?

21 Er is geen sprake van vermindering van de begroting Burgerzaken. Ook kunnen we niet spreken van nieuwe plannen. De verbreding van de
frontoffice en optimaliseren online dienstverlening is opgenomen in het CUP 2019 - 2022. De plannen die nu op tafel liggen kunnen worden
uitgevoerd binnen de geraamde begroting
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High impact crimes

Op welke manier is de gemeente makkelijker te benaderen dan voorheen, welke verandering is hier geweest?

27 Door de contacten die wij in de afgelopen periode hebben opgebouwd met de bewonersverenigingen zijn wij makkelijk te benaderen voor
vragen of problematiek die er in de wijk speelt.
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HIC

waar zijn de hotspots geweest?

27 Hotspots in het kader van High Impacts Crimes (HIC) waren het afgelopen jaar Rembrandtpark, Componistenkwartier, Oranje-Nassaupark-Zuid,
het Spiegel (Oost/ Zuid-oost) en de omgeving van de Prins Hendrikstraat
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HIC

Hoevaak is er een last onder dwangsom omgelegd?

27 In 2020 is tot op heden 9 keer een last onder dwangsom omtrent inbrekerswerktuigen opgelegd.
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HIC

Wanneer acht de gemeente het nodig om bewoners te infomeren over het nemen van preventieve maatregelen?

27 De gemeente informeert bewoners als uit de beschikbare informatie blijkt dat er een grote kans is dat er op korte termijn meerdere
woninginbraken in de buurt zullen plaatsvinden.
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PGA

Hoeveel personen worden besproken in de PGA. het criterium ; personen die in aanraking geweest zijn met de politie, lijkt mij nogal
ruim. Hoe worden de personen geïnformeerd over PGA? Maken de personen deel uit van het bedenken van interventies (AVG)

28 Momenteel worden er 16 personen 18+ en 6 personen 18- besproken in de PGA. Criteria voor de PGA
a. Er is sprake van een
persoon / gezin die in een gemeente voor (over)last, maatschappelijke onrust en/of criminaliteit zorgt (of ernstige zorgen); en b. Er is sprake van
problematiek op één of meer leefgebieden die om inzet van meerdere professionals vanuit de zorg- en/of strafketen vraagt en c. De
problematiek vraagt om afstemming van interventies tussen de verschillende professionals, door middel van een Plan van Aanpak; en d. Er is
vanwege (noodzaak tot) betrokkenheid van meerdere partners, (proces)regie nodig vanuit de gemeente/Veiligheidshuis/RIEC, De personen
worden per brief geïnformeerd dat zij op de PGA lijst zijn geplaatst en worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien mogelijk zijn de personen
bij een PGA overleg aanwezig en kunnen mee denken over de aanpak.
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Huisverboden

Hoe bewaakt de gemeente de kennis en kunde van eerste lijns professionals? En hoeveel tijdelijk huisverboden zijn er opgelegd?

29 De medewerkers van Veilig Thuis behandelen de tijdelijke huisverboden. Hun professionele deskundigheid is o.a. gewaarborgd door het
vereiste opleidingsniveau. Verder is sprake van deskundigheidsbevordering door casusbesprekingen en intervisie. Ook volgen zij trainingen ter
bevordering van actuele kennis. In 2020 zijn tot nu toe 4 tijdelijke huisverboden opgelegd.
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optimaliseren ZVHH

Wat zijn de kosten verbonden aan de doorontwikkeling van het ZVHHGooi en vecht? wat zijn de kosten voor mda++ en radicaliseren?

29 Uit de regionale begroting bescherming en Opvang is € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling naar een Zorg- en
Veiligheidshuis. De pilot MDA++ wordt ook bekostigd uit de regionale begroting van Bescherming en Opvang. De gemeente krijgt uit die
begroting geld om de behandeling van casussen MDA++ door procesregisseurs van de gemeentelijke Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD)
te bekostigen.
In 2020 euro 10.993,- en in 2021 euro 34.000,- . Mocht t.z.t. tot structurele inbedding in de (USD) worden overgegaan, dan wordt ook ruimte
gezocht binnen de regionale begroting van Bescherming en Opvang.
Radicalisering: per 1 september 2019 is er gestart met een pilot voor de duur van een jaar waarbij het ZVH vorm geeft aan een medewerkerspool
in Midden-Nederland die de gemeentelijke casusoverleggen faciliteren en ondersteunen. De kosten in 2019 en 2020 zijn gefinancierd met
versterkingsgelden vanuit de NCTV. Per 2021 wordt de pool opgenomen in de structurele begroting van de gemeenten (vaste bijdrage per
inwoner)3. Er zal medio 2020 een evaluatie plaatsvinden om het functioneren van de medewerkerspool tegen het licht te houden en de opzet en
aanpak verder te borgen.
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Jeugdoverlast

Hoe vaak is er handhavend opgetreden in 2019-2020, en hoe vaak is een gebiedsverbod opgelegd?

29 Een cijfermatig antwoord op deze vraag is complex, omdat handhavend optreden een breed en diffuus begrip is. In Gooise Meren wordt (bijna)
dagelijks handhavend opgetreden tegen jeugdoverlast. Als in gesprek gaan met jongeren over de overlast onvoldoende resultaat geeft, dan
bestaat handhavend optreden onder andere uit het wegsturen van jongeren op een overlastplek of het uitdelen van boetes voor diverse vormen
van overlast. Bij excessen worden (officiële waarschuwingen voor een) gebiedsontzegging opgelegd. In 2019 en 2020 zijn 5 waarschuwingen
voor een gebiedsontzegging opgelegd en is 1 gebiedsontzegging definitief opgelegd. Dit had in twee gevallen niet met jeugdoverlast te maken.
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BOA's

Hoe veel tijd is er binnen de bezetting van BOA's naar de verschillende werkgebieden gegaan in de planning van 2020 t.o.v. 2019? Hoe
is dit gepland voor 2021?

Door het uitbreken van Covid-19 is de inzet van de boa's het afgelopen jaar andere gelopen dan gepland. In de periode maart - juli werden de
boa's volledig ingezet op handhaving van de Noodverordening en daarbij de reguliere dagelijkse meldingen van burgers. In de maanden vanaf
augustus zijn de reguliere taken grotendeels weer normaal opgepakt. Het gaat hier dan om de controles van het Digitaal Opkopersregister,
controles in kader Wet op de Kansspelen en meer reguliere controles op verkeersovertredingen. Gedurende de aanwezigheid van Covid-19 is het
lastig om op voorhand een tijdsindicatie te geven voor de boa inzet. Door de steeds veranderde maatregelen moeten de boa's hier flexibel op
inspelen en ingezet worden. Vooralsnog zullen de prioriteiten liggen op handhaving Noodverordening/ Noodwet, jeugdoverlast, dagelijkse
meldingen, fiscaal parkeren en verkeersovertredingen. Op basis van de actualiteit van het moment zullen boa's voor een activiteit worden
ingezet. Dit kan afhangen van de jaargetijde, het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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BOA's

Wat zijn de prioriteiten en aandachtsgebieden van de Boa's. Op basis waarvan wijzigen deze?

30 In het surveillanceplan Boa's Gooise Meren zijn de prioriteiten en aandachtsgebieden van de boa's benoemd. Deze prioriteiten vloeien voort uit
het uitvoeringsprogramma VTH en informatie van andere afdelingen en organisaties. De volgende prioriteiten zijn vastgesteld: Jeugdoverlast,
zwerfvuil/ afvaldumpingen, foutief parkeren en verkeersregelgeving, grote evenementen en ondermijnende criminaliteit. Boa’s houden toezicht
binnen het hele grondgebied van Gooise Meren. Er zijn gebieden die extra aandacht krijgen. De aandachtsgebieden zijn Bussum-Centrum,
Bilderdijkpark/Mouwtje, scholen in Gooise Meren, omgeving Naardermeer, woonwijk en bedrijventerrein Keverdijk, bedrijventerrein
Nijverheidswerf, Oud-Valkeveen en omgeving, omgeving Dr . A. Kuyperlaan, Bussum-Zuid (De Engh) en het buitengebied. Dit betekent dat de
boa's hier vaker komen om te surveilleren, maar dit betekent ook dat de zij hierover extra informatie verzamelen en extra nauw samenwerken
met andere organisaties om het gebied aan te pakken. Per jaargetijde, deel van de week of dagdeel kan de hoeveelheid aandacht die een
gebied nodig heeft veranderen

219

Begroting

Hart voor BNM

Schoolveiligheidsplan

Wat is de status van het Schoolveiligheidsplan en de samenhang met alle scholen binnen GM?

Wij hebben voor de zomervakantie een mini-enquête bij de schoolbesturen uitgezet. Het doel van deze mini-enquête was om beter zicht te
krijgen op wat leeft bij de scholen en waar zij behoefte aan hebben. Er is daarna nog geen bijeenkomst met de scholen georganiseerd. Enerzijds
waren de scholen tijdelijk gesloten. Anderzijds zijn de scholen, nadat zij weer open mochten, druk bezig met het coronaproof organiseren van
het onderwijs. Dit vraagt extra inzet van de scholen, waardoor de samenwerkingsbijeenkomst omtrent schoolveiligheid is uitgesteld. Wij zullen
uiterlijk Q1 de eerste bijeenkomst hebben met de scholen om te spreken over de samenwerking rondom schoolveiligheid.
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Handhaving

Waarom dalen de kosten van Handhaving zo sterk in 2021?
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Handhaving en corona

I.v.m. handhaving is in relatie tot corona een beveiligingsbedrijf ingehuurd. - Wat zijn hun bevoegdheden? - Bij handhaven kunnen
boetes worden opgelegd. Hoe gaat dat bij door het beveiligingsbedrijf geconstateerde overtredingen? - Op welke wijze zijn de kosten
binnen budget opgevangen? Zijn er activiteiten geschrapt, en zo ja, welk?
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Rioolheffing

In de perspectiefnota is vastgesteld dat recent ontdekt achterstallig onderhoud tot een groot aantal extra projecten leidt, gepaard
gaan met hoge extra kosten. Hoe kan deze extra investering leiden tot een voordeel op rioolheffing?

72 Het vermelde voordeel bij het product Riolering is het voordelige verschil ten opzichte van de begroting 2019. Omdat de afschrijvingen pas
starten in het jaar volgend op het jaar van gereed melding van de investering, kunnen de investeringen van 2021 voor het eerst effect hebben in
2022.
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Groen

Waarom zijn grote projecten als Groen Mariahoeve geen investeringen maar een incidentele eenmalige uitgave?

73 De omvang van een project zegt niets over de aard van de werkzaamheden.
Wanneer er aanpassingen zijn op plantvakken waarbij de bestaande beplanting deels in stand blijft wordt dit beschouwd als groot onderhoud en
daarmee eenmalig incidenteel. Het volledig vervangen van plantvakken is een investering. Bij het project Mariahoeve spelen beide zaken. Reden
dat in het raadsvoorstel Definitief Onderhoudsplan Mariahoeve Muiden (conform besloten d.d. 10 juni 2020) zowel een budget voor onderhoud
als een investering is opgevoerd.
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Voorbereidingskredieten

Voorbereidingskredieten slurpen veel budget op. Hoe komen deze berekeningen tot stand, en wat is het gemiddelde
uitnuttingspercentage van voorbereidingskredieten in 2019 en 2020 geweest? Hoe vaak worden zij voor 100% uitgenut?

73 De voorbereidingskredieten zijn gebaseerd op globale ramingen. Het is lastig om de kosten van de beginfase van een project nauwkeurig in te
schatten. Het gaat om een combinatie van onderzoeken die uitgevoerd moeten worden, overleg met verschillende stakeholders en
bijeenkomsten met omwonenden. Dat vraagt maatwerk, zie bijvoorbeeld de voorbereiding van de discussie over de Emmalocaties. De
voorbereidingskredieten worden over het algemeen meer dan volledig gebruikt.
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Uitvoering wateroverlast
kwetsbare locaties

Om welke locaties gaat het specifiek in 2021, en welke maatregelen worden exact uitgevoerd?

74 Periodiek worden modelberekeningen gemaakt van het rioleringssysteem om te bepalen welke locaties kwetsbaar zijn voor wateroverlast. In de
investeringenlijst in de begroting is aangegeven welke projecten worden uitgevoerd.

226

Begroting

Hart voor BNM

Afkoppeling particulieren

Om hoeveel projecten/ adressen gaan het specifiek in 2021? Hoeveel zijn dit er in 2020 ?

De cijfers zijn nog niet beschikbaar. Een prognose is nog niet gemaakt. Dat wordt gedaan bij het opstellen van de subsidieverordening
‘stimulans klimaatadaptatie’
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Afkoppeling particulieren

Idem voor waterbestendig herinrichten en duurzaam ruimtelijk ontwikkelen

Zie antwoord nummer 226
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Snippergroen

Zoals uit beantwoording van vragen van de VVD uit 2018 bleek, is het beleid van de gemeente om in principe toeschietelijk te zijn bij
aanvraag tot de verkoop van snippergroen. Hoe verhoudt deze toeschietelijkheid zich tot wat er in de Programmabegroting staat
geformuleerd, en hoeveel verwacht het college aan inkomsten voor 2021 vs 2019 en begroot 2020?

Opbrengst in 2019: € 70.430; begroot in 2020: € 50.000; begroot in 2021: € 51.000

34 Dit verschil wordt veroorzaakt door de bommenregeling. Wij hebben hiervoor niets in de begroting 2021 opgenomen, omdat de aanvragen
vooraf niet in te schatten zijn. Tegenover eventuele kosten staat een 100% kostendekkende vergoeding via de Algemene Uitkering uit het
Gemeentefonds. Deze eventuele baten zullen worden geboekt onder Programma 9. De uiteindelijke realisatie in 2021 zal dus budgettair
neutraal zijn. Dat de bommenregeling onder het product Handhaving wordt verantwoord, vloeit voort uit bepaling van het CBS dat deze onder
het programma Openbare Orde en Veiligheid valt.
Ter ondersteuning van de boa's zijn tijdens de corona periode medewerkers van PPS ingehuurd. Normaliter zijn deze medewerkers actief in het
weekeinde om de overlast in de horeca te beperken. Deze medewerkers zijn geen officiële toezichthouders en hebben ook geen bevoegdheden.
De PPS medewerkers hebben een signalerende functie en staan direct in contact met de boa's en de politie. Bij escalatie worden deze mensen
erbij geroepen. De ervaring heeft geleerd dat door alleen al de aanwezigheid van de beveiligers de jeugdoverlast verminderd. Een goed
voorbeeld hiervan was de jeugdproblematiek bij de vestingwallen. De inhuurkosten van deze mensen zijn gedekt vanuit de huidige begroting
doordat zij anders zijn ingezet. Door sluiting van horeca was hun inzet daar niet meer nodig. Daarnaast heeft het Rijk gemeenten ook een
compensatiebedrag gegeven voor extra ondersteuning van de boa's. Wat betreft de activiteiten van de boa's heeft de nadruk in de periode
maart - juli gelegen op handhaving van de Noodverordening. In de maanden vanaf augustus zijn de reguliere taken weer normaal opgepakt. De
reguliere meldingen van burgers zijn de boa's altijd blijven doen.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
229

Begroting

Hart voor BNM

Re-integratie

Hoeveel re-integratie voorzieningen heeft Gooise meren? Hoeveel leer/ werk trajecten?

76 Gooise Meren heeft het afgelopen jaar flink ingezet op re-integratievoorzieningen. Op lokaal niveau kunnen inwoners gebruikmaken van één of
meerdere van de zeven vooraf ingekochte voorzieningen. Deze zeven re-integratievoorzieningen kunnen worden aangevuld met kinderopvang
als dit noodzakelijk is voor inwoners om te kunnen participeren. Omdat wij altijd maatwerk nastreven, zijn er individuele gevallen ook andere
trajecten en voorzieningen mogelijk zoals taaltrajecten en vakopleidingen.
Naast deze lokaal georganiseerde voorzieningen en trajecten zijn er ook regionale voorzieningen en trajecten. Vanuit het
werkgeversservicepunt zijn er drie re-integratievoorzieningen: arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkgeversdienstverlening. Daarnaast kan
(een beperkt aantal) inwoners een taaltraject volgen om de kans op werk te vergroten. In 2021 komt hier een vijfde voorziening bij: het
mobiliteitscentrum.
Naast re-integratievoorzieningen worden ook twee leerwerktrajecten aangeboden op regionaal niveau. Bovendien worden er op dit moment
nog verschillende leerwerktrajecten ontwikkeld, wat het aantal in 2021 waarschijnlijk brengt op minimaal vijf leerwerktrajecten.
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Cultuurbijdrage regio

GM neemt hier eigen initiatief en haalt een deel van de uitvoering terug van de regio. Waarom wordt de bijdrage aan de regio niet
teruggestort, 40k structureel per jaar is veel geld

12 Voorjaar 2017 is door het Fonds Cultuurparticipatie een meerjarige subsidie verstrekt voor de regionale uitrol van het project CmK. Uitvoering
vond plaats bij de Regio. Vanuit het RSA-budget bij de Regio heeft de verplichte matching vanuit de regiogemeenten plaatsgevonden.
Gemeenten hebben in de periode 2017-2020 geen jaarlijks separaat bedrag betaald aan de Regio voor de uitvoering van CmK. Er komt nu dus
ook geen geld ‘vrij’. Deze uitvoeringstaak sluit niet aan bij de regionale taken waardoor deze nu naar de gemeenten is overgegaan. Er is een
goede basis gelegd die wij graag voortzetten met het Muiderslot als projectleider. Het door de raad gevoteerde bedrag wordt verdubbeld met
subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie.
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Solvabiliteit en reden van
daling

Bredius en tijdelijke huisvesting IHP worden genoemd als de enige en belangrijkste redenen van de solvabiliteitsdaling? Zijn er meer
redenen, welke gebieden hebben een grote investeringsbehoefte gehad in het afgelopen jaar of de komende jaren die vorig jaar in de
begroting niet voorzien waren?
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OZB belasting

Er wordt naar een vast bedrag na indexatie gerekend. Is hierin rekening gehouden met nieuw gerealiseerde huizen?

Zoals ieder jaar is rekening gehouden met indexatie (2% in 2021) en met areaaluitbreidingen. Er is geen relatie tussen indexatie en
areaaluitbreiding.
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Doorbelasting ambtelijk
apparaat

De doorbelasting van het ambtelijk apparaat van de verschillende programma's leveren per saldo een (veel) groter nadeel op, dan
voordeel op het programma waar die doorbelastingen als opbrengst op staan. Hoe kan dit grote verschil worden verklaard?

De suggestie is onjuist. Alle gemaakte overheadkosten zijn gelijk aan de doorberekende overheadkosten per programma. Er ontstaat een
positief verschil als er direct aan investeringen wordt doorberekend.
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Jongerenparticipate

Pagina 17: democracity; hoe gaat dit in Corona tijd? Zijn hier mogelijkheden voor geweest? Wat is de status? Hoeveel scholen hebben
tot nu toe meegedaan en/of ingeschreven?

Dit programma heeft geen doorgang kunnen vinden in coronatijd. Prodemos, die deze sessies begeleidt, heeft tot 15 november alle fysieke
programma’s op locatie en in de klas geannuleerd. Het college merkt ook dat de focus van de scholen meer ligt op het continueren van de
reguliere lessen.
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Initiatieven

Pagina 17: ‘We leren als organisatie om initiatieven te stimuleren en faciliteren’; Is dit nog steeds in het kader van 'groei mee'? Is ‘groei
mee al geëvalueerd? Wat zijn de uitkomsten?

De omgeving waarin wij als gemeente werken is complex. Al deze maatschappelijke vraagstukken vragen om een passende werkwijze en
organisatie en een integrale effectieve samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen
bieden, is in 2016 gestart met het interne organisatieontwikkelingstraject GroeiMee! Het is destijds een bewuste keuze geweest om het
realiseren van veranderingen in de organisatie als een organisch proces te zien. Het college door richting te geven, zorgvuldig en transparant te
handelen, vertrouwen te geven, lef te tonen. Managers door te inspireren, stimuleren en faciliteren. Medewerkers door te delen, te durven
experimenten en al werkend te leren. Er zijn de afgelopen periode veel ervaringen opgedaan. Een groot aantal projecten en programma’s is
opgestart, in de geest van de nieuwe manier van denken en doen. Ook is er een digitale leeromgeving (GroeiMee! Academie) met een ruime
keus aan opleidingen. GroeiMee was daarmee dan ook geen project ter ondersteuning van het ‘stimuleren van initiatieven uit de samenleving’
als onderdeel van programma Inwoners en Bestuur en geen project dat geëvalueerd wordt. Het is een continu proces van een organisatie in
ontwikkeling. In dit proces oefenen we als organisatie nu met het oppakken van opgaven.
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LHBTi

Ja, dat klopt, budget hiervoor is opgenomen in programma inclusie.
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Dienstverlening

Pagina 18; bewustwordingstraject LHBTIQ wordt genoemd. Klopt het dat het verder niet in de begroting voorkomt (getalsmatig),
omdat er geen begrotingswijziging voor nodig is?
Pagina 21/23; de maatregelen m.b.t. optimaliseren van de dienstverlening lijkt op veel externen te draaien? Zou het niet beter zijn om
juist dit soort langdurige trajecten met internen te doen?
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Loket ondernemers

Pagina 21; is er een loket schuldhulpverlening? Is er een apart loket voor ondernemers? Door Corona komen veel ondernemers in de
problemen; juist nu zou een loket schuldhulpverlening wellicht niet misstaan. Hoeveel aanvragen van particulieren en ondernemers
zijn er voor schuldhulpverlening? Als dit er weinig zijn, zou dit kunnen komen omdat er geen loket is of er geen kennis is van de
aanwezigheid van dit loket?

Er is regionaal een een 'Corona-loket' voor ondernemers in financiële nood ingericht. Regionaal, maar ook lokaal maken zeer veel ondernemers
gebruik van de diensten van dit loket. Het regionale loket is ook verantwoordelijk voor het uitkeren van de landelijke TOZO en TOGS
regelingen. Deze regionale samenwerking bevalt tot op dit moment goed. Daarnaast biedt de ondernemersvereniging (OVGM) lokaal hulp aan
ondernemers en is het college gestart met een samenwerking met de Stichting MKB-Doorgaan. Al met al lijkt de hulp op dit op moment
afdoende.
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Sociaal Jaarverslag

Er is (ergens) ooit gesproken over een sociaal jaarverslag. Zijn er plannen om ook een sociaal jaarverslag toe te voegen aan de
behandeling van de begroting? Of zouden we dit bij de evaluatie van de P&C cyclus moeten opwerpen?

Het sociaal jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld en samen met de financiële jaarstukken (jaarrekening) in juni wordt dit gepresenteerd aan de
raad. Het sociaal jaarverslag is een document dat voornamelijk terugkijkt op het gevoerde sociale beleid in een organisatie. Het zou dus niet
passen om dat mee te nemen bij de behandeling van een begroting.

146 De verliesvoorziening grondexploitatie Bredius en de inzet voor tijdelijke huisvesting Onderwijs hebben voor het grootste deel geleid tot de
daling van de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totale passiva) in 2020 en 2021. Daarnaast wordt in 2021 een groot deel van de
bestemmingsreserve MFC Keverdijk ingezet, zoals in programma 4 (blz. 59) wordt toegelicht. Voor de jaren 2022-2024 wordt de verdere daling
van de solvabiliteitsratio vooral veroorzaakt door de inzet van de reserve tijdelijke huisvesting Onderwijs. Het gaat dus niet om investeringen die
wij niet hadden voorzien.

Het beeld dat bij u is ontstaan dat deze maatregelen worden gerealiseerd met veel externe inhuur herkennen wij niet. Wij vinden het ook
belangrijk om dit soort trajecten met interne medewerkers te doen en zetten daar ook op in. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen we gebruik
maken van externe inhuur binnen de geraamde budgetten.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Participatie en projecten

Pagina 45; is het mogelijk om een overzicht te maken van wat de manier van werken van de Gemeente m.b.t. participatie kost?

Participatie maakt een integraal onderdeel uit van de grotere ruimtelijke projecten en van beleidstrajecten zoals de mobiliteitsvisie, visie aan de
kust en burgerinitiatieven. De kosten daarvan zijn niet met een schaartje te knippen. Het gaat immers niet alleen om de directe kosten, zoals de
kosten van het voorbereiden van een bewonersavond; maar ook om de indirecte kosten die samenhangen met een langere doorlooptijd van de
verkenningsfase van een project of een beleidstraject. Overigens gaan we er van uit dat de investeringen in participatie aan het begin van het
traject zich later terugverdienen, bijvoorbeeld door een snellere doorlooptijd en minder bezwaren’
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Energieweg

Pagina 49; wat is de status van het aangekochte gebouw (Energieweg 1 ?) bij de haven van Naarden?

Het pand staat nu leeg. Er is onderzoek gedaan naar vleermuizen. Deze zijn aangetroffen. Er zijn mitigerende maatregelen getroffen. In het
voorjaar wordt gekeken of deze mitigerende maatregelen gewerkt hebben. Bij een positief resultaat kan het pand gesloopt worden. Naar
verwachting in het tweede kwartaal van 2021.

242

Begroting

D66

Vastgoed en duurzaamheid Pagina 54/55; Duurzame inzet van vastgoed i.c. verduurzamen eigen vastgoed: Worden de uitkomsten uit de ESCo-pilot inzichtelijk
gemaakt en zijn de hieruit voortvloeiende kosten opgenomen? Is het Gemeentehuis hierin meegenomen (t.a.v. meer
zonnecollectoren op dak)?

De kosten voor de ESCo-pilot zijn gelijk aan de bedragen die opgenomen zijn als voorziening voor het groot onderhoud voor de 5 panden. En
het voordeel op de energiekosten t.o.v. de energiekosten van nu.
Dit zijn dus geen extra kosten. De uitkomst bestaat vooral uit kennis die we kunnen gebruiken om onze overige panden te verduurzamen. Het
gemeentehuis is 1 van de 5 panden die meedoen aan het ESCo pilot.
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Marketingorganisatie

Programma 4; Wat gaat de marketingorganisatie t.b.v. het toerisme kosten? Klopt het dat er geen overzicht m.b.t. programma 4 is?

De marketingorganisatie zal zich zowel op het versterken van de economische positie van de kernen als op het vergroten van de toeristische
aantrekkelijkheid van Gooise Meren gaan richten. Vanwege de grote overlap tussen deze beleidsvelden is het niet mogelijk de exacte kosten
voor alleen toerisme te duiden. In de marketingorganisatie zullen activiteiten die nu door verschillende partijen worden uitgevoerd in één
organisatie verenigd worden, waardoor er o.a. slimmer en samenhangender gewerkt kan gaan worden. Voor de Marketingorganisatie is geen
aanvullend budget nodig.
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Woningcorporaties

Programma 4; Is er al iets te zeggen over hoe woningcorporaties tegenover 1e toewijzing staan?

In de kaderafspraken met de corporaties is afgesproken dat de ontwikkelende corporatie hiertoe het initiatief neemt. Tijdens de jaarlijkse
monitoring wordt deze afspraak met elkaar besproken.
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Wonen met zorg

Programma 4; Wat is de termijn van de haalbaarheidsstudie innovatie woonzorg-initiatieven?

In het eerste kwartaal van 2021 wordt gestart met het opstellen van de visie wonen met zorg. Bij de start wordt een plan van aanpak gemaakt,
onderdeel hiervan kan de haalbaarheidsstudie innovatie woonzorg-initiatieven zijn.
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Doelgroepverordening

Programma 4; Doelgroepenverordening. Wie worden er betrokken bij het vastleggen van percentages en hoe worden we als raad
hierover geïnformeerd?

Bij het vaststellen van de percentage in de doelgroepenverodening wordt er gekeken naar de ambities van de woonvisie die uw raad heeft
vastgesteld. Met de doelgroepenverordening komt er een instrument bij om de ambities uit de woonvisie tot uitvoering te brengen. Het
vaststellen van de doelgroepenverordening is een raadsbesluit.
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Energieneutraal

Programma 5; pagina 61; halen we de doelstelling om Gooise Meren in 2050 energie-neutraal te laten zijn? Enige vooruitblik graag?

Het doel om in 2050 energieneutraal te zijn is op dit moment ver weg. Een in 2018 uitgevoerd onderzoek naar de energiemix in Gooise Meren
laat zien dat we ons verbruik zouden moeten halveren en 1500 TJ moeten opwekken. Dat is een grote uitdaging, we staan nog maar aan het
begin. Door wijken aardgasvrij te maken kunnen we een grote impact maken op het verbruik. Het opwekken van voldoende schone energie is
een nog grotere uitdaging. In de RES 1.0 wordt inzicht gegeven in de verwachte opbrengst per zoekgebied.
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Aquathermie

Pagina 62; warmtenet op basis van aquathermie in Muiderberg; is er al een business case? Haalbaarheidsstudie?

Ja er is een businesscase die momenteeel wordt uitgewerkt. Tijdens het thema uur op 21 oktober zullen we hier meer over vertellen.
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Footprint

Is het mogelijk om een CO2 footprint van de gemeentelijke organisatie als beleidsindicator in de perspectief nota en begroting op te
nemen? Zo nee, waarom niet?

De CO2 footprint maakt onderdeel uit van de gemeentelijke programmabegroting. Hiermee is het automatisch ook onderdeel van de
perspectiefnota. Immers de perspectiefnota kijkt vooruit naar bepaalde ontwikkelingen.
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SSD

Is er (vanuit Samen Sneller Duurzaam of de gemeente) een actie om inwoners/organisaties te bewegen meer (maximaal) lokaal te
kopen?

Zowel vanuit Samen Sneller Duurzaam als vanuit de gemeente is geen centrale actie opgezet die inwoners/organisaties aanspoort tot lokaal
kopen. Wel wordt bij activiteiten binnen Samen Sneller Duurzaam (wanneer van toepassing) het belang van lokaal kopen benadrukt. En als
gemeente hebben wij bij inkooptrajecten oog voor inkoop bij lokale ondernemers. Een voorbeeld is de aanschaf van duurzame bloemen en
boeketten bij een lokale bloemist of ons kerstpakket van het afgelopen jaar met producten van lokale ondernemers.
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Scholingsmakelaar

Programma 6; wat zijn de resultaten met de scholingsmakelaar?

De scholingsmakelaar houdt zich bezig met het coördineren en opzetten van leerwerktrajecten gericht op scholing en toeleiding naar kansrijke
sectoren. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het begeleiden en monitoren van verschillende deelprojecten binnen de programma’s WaW en
PoW waaronder het Wijkleerbedrijf (leerwerktraject zorg) en het opzetten van een leerwerkloket. Als laatste wordt zij ingezet via het WSP bij
werkgelegenheidsprojecten met een scholingscomponent. Omdat deze projecten meerdere maanden beslaan, zijn de resultaten op dit
moment nog niet bekend. In de komende maanden worden de resultaten steeds zichtbaarder door de start van het leerwerktraject zorg en de
verdere ontwikkelingen in de andere leerwerktrajecten.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Drugsgebruik

Programma 7; pagina 88; drugsgebruik (inclusief lachgas) wordt niet gemeld. Waarom niet?

Het regionaal Preventie en handhavingsplan geeft prioriteit aan preventie van alcoholgebruik vanwege het hoge gebruik en de grote
schadelijkheid boven de preventie van (soft)drugsgebruik. Cijfers wijzen uit dat, binnen het middelengebruik, alcohol veel hoger scoort dan het
gebruik van cannabis of lachgas. (landelijk middelengebruik studenten 16-18 = 73% per maand gebruik van alcohol, 15% cannabis en 6%
lachgas. Vanwege de overlap tussen beide thema's maakt de preventie van drugsgebruik, waar mogelijk, integraal onderdeel uit van het PHP.
Bijvoorbeeld bij de aanpak van ‘dealen bij school’. Lachgas is nu nog vrij verkrijgbaar maar zal vanaf 2021 onder de Opiumwet vallen. Dat neemt
niet weg dat het gebruik van lachgas nauwlettend gemonitord wordt.
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Gymzalen

Programma 8; Er staat ‘Nader inzicht in de huidige capaciteit en kwaliteit van de gymzalen’. Is dit inzicht er niet al? Zoveel is er niet
veranderd, toch?

Het betreft programma 7. Er is wel inzicht in het gebruik en de kwaliteit op hoofdlijnen van de gymzalen die momenteel worden ingezet. Echter
dit gaat eerder om inzicht dat nodig is om te komen tot een integraal plan vergelijkbaar met het IHP. Bewegingsonderwijs is vanuit onze
zorgplicht een onderdeel van de visie op onderwijshusvesting. Hoe zorgen we voor duurzame (kwantiteit + kwaliteit) overdekte
sportaccommodaties die primair ingezet kunnen worden voor het bewegingsonderwijs?
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Inburgering

Programma 7; Onderzoek naar inkoop inburgeringslessen. Eerste helft 2021 wordt dit afgerond, kan er al een tussentijdse uitkomst
komen van dit onderzoek?

Begin oktober is de eerste marktconsultatie geweest. Er waren in totaal 10 aanbieders waarmee een verkenning is gedaan naar onze wensen
(tw, maatwerk, kwaliteit, duale trajecten) de mogelijkheden van aanbieders, de aandachtspunten voor alle partijen. Er zijn nog geen
tussentijdse uitkomsten te melden.
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Eenzaamheid

Programma 7; Een tegen eenzaamheid: hoe staat het met de pilot in enkele wijken? wat wordt hiermee gedaan?

De pilot eenzaamheid is uitgevoerd in de wijk Keverdijk en is bedoeld om een methodiek te ontwikkelen en te beproeven met als doel bij te
dragen aan vitale wijken (e.g. wijken waarbij inwoners en organisaties samen werken aan de opgaven van de wijk die zij ervaren). De pilot
voorziet in een manier om de beschikbare gegevens over de wijk te benutten (1), het gesprek hier over aan te gaan (2), inzicht in de actieve
inwoners/organisaties in de wijk te verkrijgen (3), een perspectief op de producten en diensten te generen die een bijdrage kunnen leveren aan
die opgaven (4). met de actieve netwerken na te gaan wat zij kunnen doen om die opgaven gezamenlijk te realiseren (5).
De gemeente heeft hierbij een faciliterende en stimulerende rol, geen uitvoerende. Eenzaamheid is het thema dat in de Keverdijk is opgepakt
om bovengenoemde stappen daadwerkelijk te zetten. De stappen 1 tot en met 4 zijn gezet. Stap 5 heeft vertraging opgelopen tgv Corona. Op
dit moment wordt een manier gezocht om de laatste stap te zetten. Een rapportage volgt medio november – december.
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Monumentenlijst

Programma 8; Actualisatie gemeentelijke Monumentenlijst: Wanneer komt de actualisatielijst voor de kern Naarden aan bod?

Momenteel ronden we de ingezette actualisatie voor Bussum af, daarna volgen in 2021 en 2022 de kernen Muiderberg en Muiden. In Naarden
zijn in het verleden al veel gemeentelijke monumenten aangewezen. In het erfgoedbeleid dat momenteel wordt opgesteld, willen we de ambitie
opnemen om na 2022 het totale monumentenbestand in Gooise Meren te doorlopen. Op dat moment komt ook Naarden weer aan bod

257

Begroting

D66

Planning en control

Pagina 105; vernieuwing P&C: Samen met gemeenteraad P&C cyclus onderzoeken; wanneer, wie, hoe? Via commissie zoals tijdens de
fusie besprekingen?

Bij de fusie is voorgesteld de P&C-cyclus van tijd tot tijd te evalueren. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Wij stellen voor dit in 2021 wel te doen. Het
college komt met een voorstel naar de raad hiervoor.
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Taxeren

Pagina 105; Taxeren op basis van oppervlakte i.p.v. volume; wat zijn de verwachtingen voor veranderingen van de OZB aanslag (WOZ)
als je kijkt naar sociale, middensegment en dure woningen / onroerend goed? Andere gemeenten schijnen dit al langer te doen.
Waarom doen we dit nu pas?

"De verwachtingen zijn dat de taxaties op basis van oppervlakte niet gaan zorgen voor veranderingen bij de categorieën sociale,
middensegment en duurdere woningen. Het doel bij deze omvorming en de uiteindelijke taxatie op basis van oppervlakte, is om te voorkomen
dat er te grote effecten op de waardes gaan plaatsvinden. Dit is echter niet alleen afhankelijk van deze omvorming. Zo is o.a. de
marktontwikkeling ook een belangrijke factor die zal bepalen of de waardes gaan stijgen of dalen. Vanuit de waarderingskamer is de
verplichting opgelegd dat vanaf 1 januari 2022 de WOZ-taxaties van woningen gebaseerd dienen te zijn op de gebruiksoppervlakte. De stelling
dat wij daar nu pas mee bezig zijn is niet juist. Vele gemeenten, net als Gooise Meren, zijn nu druk bezig met de omvorming van inhoud naar
oppervlakte. Gooise Meren is vanaf oktober 2019 al bezig met deze omvorming. Bijna 27.000 woningen binnen Gooise Meren dienen
omgevormd te worden van inhoud naar oppervlakte.
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Duurzaamheidsdoelstelling Wij missen in een aantal programma’s de relevante duurzaamheids doelstellingen van de VN. Er is in de VN afgesproken dat deze
en
doelstellingen in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Deze doelstellingen en subdoelstellingen raken direct of indirect aan het dagelijks
werk van de gemeente.
o Waarom worden in deze begroting de relevante duurzaamheidsdoelstellingen van de VN niet opgenomen?
o Wanneer gaat het college aan de slag met deze VN duurzaamheidsdoelstellingen?

Het Afwegingskader Duurzaamheid is gebaseerd op een aantal pijlers. De economische effectiviteit is daar onderdeel van. Daarnaast vormen de
Sustainable Development Goals een onderdeel van het afwegingskader

260

Begroting

GroenLinks

Kostendekkendheid
riolering

P12. Overige mutaties, kostendekkendheid riolering.
Wat betekent …. De BTW op de exploitatie uitgaven en de investeringsuitgaven als ‘kostenpost’ worden meegenomen…. voor het
BTW-compensatiefonds. Wordt de via het BTW-compensatiefonds de terug verkregen BTW-gelden aan de algemene middelen van
de gemeente toegevoegd?

Door de invoering van het btw-compensatiefonds is de financiering van gemeenten door het rijk verlaagd en is toegestaan dat de compensabele
btw als last mag worden opgenomen in de berekening van de rioolheffing. De terug te ontvangen compensabele BTW wordt op een
tussenrekening geboekt. De terug te ontvangen BTW is daardoor geen onderdeel van een product in de programmabegroting. Het saldo van de
tussenrekening is een vordering op het BTW-compensatiefonds. Met de ontvangen gelden van het BTW-compensatiefonds wordt de vordering
op de tussenrekening afgeboekt en is er geen saldo meer op de tussenrekening.
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Piketdienst

P27, 2.2.1. Hoe is de Piketdienst van Gooise Meren opgebouwd?
o Welke disciplines uit het gemeentelijke takenpakket zijn bemenst in de piketdienst?
o Is het deelnemen aan een piketdienst een onderdeel van relevante taakomschrijvingen?

Vanuit het Regionaal Crisisplan zijn voor Bevokingszorg enkele kernfuncties bepaald die door regionale functionarissen worden ingevuld. Voor
deze kernfuncties zijn taakkaarten opgesteld waarin staat beschreven welke taken onder een bepaalde functie vallen en welke competenties
men verwacht wordt te hebben om de taken te kunnen uitvoeren. Iedere medewerker van een gemeente kan zich aanmelden voor een
regionale functie, mits men over de gevraagde competenties beschikt en de lokale gemeente het inzetten van de medewerker ook ondersteunt.
De lokale gemeente biedt de medewerker de mogelijkheid jaarlijks trainingen te kunnen volgen in het belang van de regionale piketfunctie.

Werkblad 1: Vragen en antwoorden raad Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
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Oplaadpunten

P36/37 Realiseren oplaadpunten. Er staat bij individuele aanvragen van inwoners: De huidige afhandeling blijft gehandhaafd. Kunt u
aangeven wat de huidige afhandeling is en hoeveel tijd er tussen aanvraag en afhandeling zit.

Samen met de MRA-E streven we naar het binnen twee weken in behandeling nemen van nieuwe verzoeken. Er zitten negen a twaalf maanden
tussen het in behandeling nemen van de verzoeken en het daadwerkelijk plaatsen van de oplaadpaal. De doorlooptijd wordt vooral beïnvloed
door het doorlopen van de bezwarenprocedure en de planning van de MRA-E m.b.t. het plaatsen van de oplaadpalen.
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Fietsnetwerk

Ja. Deze kaart kan beschikbaar worden gesteld en is overigens opgenomen in de Mobiliteitsvisie.
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Hoofdfietsroute

P37 Verbeteren fietsnetwerk: m.b.t. de uitwerking van de regionale fietsroutes: Bestaat er een kaart waarop die doorfietsroute binnen
Gooise Meren wordt weergegeven.
P44 m.b.t. de hoofdfietsroute Amsterdamse Straatweg in Muiden. Idem, wij zouden graag zien hoe deze aansluit op de
doorfietsroute.

De Amsterdamsestraatweg in Muiden maakt onderdeel uit van de doorfietsroute Hilversum- Amsterdam. Deze route loopt via Muiden, over de
zeesluisbrug, via de Amsterdamsetraatweg en verder langs de Maxisweg naar Amsterdam.
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Spoor

P39: Overlast door wachtend verkeer voor gesloten overwegbomen. In de tekst staat dat u de overlast wil minimaliseren door slim
aan te haken bij lopende projecten. Hoe gaat dat lukken wanneer de treinbewegingen niet afnemen (en dus de overwegbomen niet
minder vaak gesloten zijn). Aan wat voor projecten moeten we dan denken en door wie worden ze geïnitieerd? En hoe wordt de
bijdrage aan het verminderen van overlast gemeten/beoordeeld?

Bij een gelijkblijvend of groeiend aantal treinbewegingen kan de barièrewerking worden verminderd met bijvoorbeeld efficiëntere spoorbomen,
voor zover nog moglijk, maar ook ongelijkvloerse overwegen. Op dit moment zijn er geen concrete projecten te noemen, waarin dit gaat spelen.
Vanuit de projecten OV SAAL en de Gooicorrior komen wel projecten om de werking van het spoor te verminderen. Dit gaat over de lange
termijn. De beoordeling kan gedaan worden met de dichtligtijd van de spoorbomen.
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Participatie

P42: post 647 Samenkracht en burgerparticipatie: zijn dat de kosten voor Leefbaarheid?

267

Begroting

GroenLinks

beleidsindicatoren

P56/57 tabel Taakveld 8: vergelijkingsgetallen missen bij 4 van de 5 indicatoren
Zijn deze voorhanden? Zo ja, graag toevoegen.
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Openbaar groen

P61, 2e alinea Openbaar groen.
o Hoeveel m2 openbaar groen (overhoeken) is er in 2019 en 2020 door gemeente verkocht aan particulieren?
o Zijn er in de koopovereenkomsten ook afspraken gemaakt met betrekking tot het behoud of versterken van de biodiversiteit van
deze verkochte stukken groen?

61 In 2019 is 422 m2 overgedragen; in 2020 is tot nu toe 462 m2 overgedragen. In de overwegingen is de volgende tekst opgenomen:
“Verkoper is bereid tot verkoop van het Verkochte met dien verstande dat het Verkochte zo veel mogelijk “groen” blijft met het oog op een
aantrekkelijke natuurlijke omgeving en de noodzaak tot aanpassing aan het veranderende klimaat. Koper onderschrijft dit.”
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Water

P67 5.6 Grip op water. In verband het de stroming van het grondwater:
Is onderkeldering van gebouwen en huizen een issue in de gemeente Gooise Meren?
Worden er (veel) vergunningen om te mogen onderkelderen bij de gemeente aangevraagd?

67 Bij het onderkelderen van een bouwwerk wordt niet getoetst of daarbij nadelige effecten ontstaan op de stroming van grondwater. Er zijn de
afgelopen 5 jaar ongeveer 10 vergunningen verleend voor kelders.
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Waterwegen en oevers

P68 5.6.2. Onderhoud watergangen en oevers
o In hoeverre speelt natuurvriendelijk onderhoud een rol bij het schoonmaken van watergangen en oevers en bij het vervangen van
oevers?
o Heeft de gemeente een onderhoudsplan voor het onderhoud van Paddenpoelen?

68 De gemeente heeft geen onderhoudsplan specifiek voor het onderhouden van paddenpoelen.
Met betrekking tot de oevers en watergangen speelt natuurvriendelijk onderhoud een belangrijke rol. In onze bestekken hebben wij
natuurvriendelijke uitgangspunten opgenomen. We maaien 1-2 keer per jaar de oevers waarbij we 15 % laten staan als schuilplaats. Ook bij het
onderhoud van watergangen proberen we belangrijke waterplanten als Krabbescheer deels te laten staan. Hiervoor worden wij helaas op de
vingers getikt door waternet omdat ze de sloten veel schoner willen hebben. Wij zijn gespreken met watenet gestart om hier duidelijkere keuzes
te maken waar natuurvriendelijk kan en mag en waar niet. Er wordt gewerkt volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen van
Stadswerk en de gedragscode van de unie van Waterschappen in het kader van de wet natuurbescherming.
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Afval

Blz. 71. Ik zie geen 100% dekkende relatie tussen de cijfers op blz. 71, 72 en blz. 135-136 met betrekking tot het taakveld afval.
o De lasten onder regel 616 van de tabel komt niet overeen met kosten taakveld afval op blz. 135. (5.876 op 5.763)
o In de tabel op blz. 72 staat dat voor 2021 per saldo een nadelig verschil van k€ 54 ontstaat. Op blz. 135 wordt vermeld dat k€ 49
wordt onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing.
o De onttrekking van k€ 49 staat vermeld dat deze in 2020 plaatsvindt. Moet dat niet 2021 zijn? Dit gelet op het verloop van de
Egalisatie afvalstoffenheffing op blz. 126.
Graag een overzicht met een dekkende relatie of een uitleg hoe wij de cijfers moeten interpreteren.

71 Er is inderdaad geen 100% dekkende relatie tussen de lasten op het product Afval (bedrag 5.876.000) en de lasten bij de berekening van de
kostendekkendheid. Dat komt doordat niet alle kosten (loonsom beleid) van het product afval meegenomen mogen worden bij de bepaling van
de kostendekkendheid (bedrag 5.763.000). Daarnaast is er geen aansluiting omdat bij de bepaling van de kostendekking, kosten worden
meegenomen die niet worden verantwoord op het product Afval (dit zijn o.a. compensabele btw (zie ook het antwoord bij de vraag
kostendekkendheid riolering), en het aandeel heffing en inning). De opmerking over de onttrekking is juist, het jaartal zal worden aangepast van
2020 in 2021.
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Duurzaamheid

• P71-73: Lasten Duurzaamheid gaan met bijna 700k naar beneden. 462k wordt verklaard in de toelichting, resteert ca 240k. Wat is
hier de verklaring voor?

De verklaring in de toelichting is op het saldo van lasten en baten. Als alleen naar de lasten wordt gekeken dient de genoemde€ 180.000 voor
RRE bij de € 462.000 te worden opgeteld. Voor een specificatie van de lasten per jaar wordt verwezen naar het antwoord op de vraag van GDP
over Duurzaamheid en kosten.
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beleidsindicatoren

• P56/57 tabel Taakveld 8: vergelijkingsgetallen staan wel in de toelichting, maar niet in de daartoe bestemde kolom.

Het jaartal genoemd in de tabel 'Toelichting' slaat op de cijfers in de tabel 'Realisatie Gooise Meren 2019'. Er zijn niet of nauwelijjks cijfers
bekend om een vergelijking te maken met andere gemeenten, de tabel 'Begroot 2021 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners'. Daarom zijn daar
geen cijfers ingevuld.

42 Dit is het incidentele budget voor het Actieplan Leefbaarheid (zie CUP).
Bij het besluit van de jaarstukken 2019 is besloten het (restant) budget voor Actieplan Leefbaarheid voor 2019 t/m 2022 te ramen onder
programma 3.

56/57 Taakveld 8 betreft het Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Taakveld 3 betreft Economie, bij indicator
16 dient bij het vraagteken het getal 192,3 ingevuld te worden. We verwachten voor 2021 geen groei van het aantal vestigingen.
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GroenLinks

Beschermd Wonen vervolg

• 82-83: Maatregelen voor zowel jongeren onder 18 en inwoners boven de 18:
Hoe succesvol is de doorstroom vanuit beschermd wonen naar een meer zelfstandige vorm van wonen. Zijn er inmiddels voldoende
doorstroommogelijkheden (lees woningen) zodat wachtlijsten voor nieuwe cliënten korter worden en alle zorgvragers ook inderdaad
hulp krijgen? Omdat dit eigenlijk 3 portefeuilles betreft (Jeugdhulp onder 18 jaar, Zorg boven de 18 jaar en Wonen) is het wellicht een
idee om hierover een thema uur met de 3 wethouders te organiseren?

Beschermd Wonen (BW) valt onder paragraaf 7.6 van de begroting en heeft geen directe link met de maatregelen op pagina 82 en 83.
Beschermd Wonen voor 18- kennen we niet. Voor 18- hebben we Jeugdhulp waarbij de inzet altijd is om jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten
wonen. De Tussenvoorziening die bijvoorbeeld op pagina 82 wordt genoemd, is een maatregel om dat te realiseren. Het gaat daarbij om een
time-out voorziening in de vorm van tijdelijk verblijf elders om een onveilige thuissituatie te beëindigen of te voorkomen. Tijdens de inzet van
deze tussenvoorziening wordt in samenspraak met jeugdige en gezinssysteem bezien of terugkeer naar huis toch nog mogelijk is met
ambulante hulp of dat een andere oplossing moet worden geboden. Denk dan in eerste instantie aan netwerkpleegzorg, pleegzorg en als
uiterste middel verblijf in een jeugdhulp instelling. Het Beschermd Wonen is een Wmo voorziening met 24-uurszorg voor onze 18+ inwoners
met GGZ problematiek. De doorstroom bij het Beschermd Wonen is momenteel problematisch en dat heeft verschillende oorzaken. Het
probleem gaat daarbij niet alleen om beperkte uitstroom maar evengoed om een forse instroom. Het aantal beschikkingen beschermd wonen
(instroom) is de afgelopen jaren gestegen. Daar waar in 2018 gemiddeld 90 inwoners op de wachtlijst staan, is dit aantal gestegen naar 133
inwoners die nu op de wachtlijst staan. Dit ondanks dat het aanbod ook licht is uitgebreid de afgelopen beleidsperiode(ten opzichte van 2017 9
plekken). De stijging van de wachtlijst wordt veroorzaakt door onder meer de afbouw van klinische GGz- en forensische plaatsen vanaf 2012
met 30%. Dit zorgt voor toenemende behoefte aan Beschermd Wonen plekken (zogenaamd waterbedeffect; Zorgverzekeringswet <> Wmo).
De afname van het aantal GGz/forensische plaatsen maakt de zorgvraag bij gemeenten (Wmo) complexer en veelal ook langduriger. Daarbij zijn
de wachtlijsten voor GGz behandeling ook lang, waardoor inwoners eerder en langer aangewezen zijn op begeleiding. Wanneer inwoners
gedurende de wachtperiode verslechteren komt beschermd wonen ook al snel in beeld. Het toewijzingsproces naar beschermd wonen kan
bovendien meer eenduidig vormkrijgen en worden aangescherpt. Door het gebrek aan gezamenlijke sturing op het toewijzingsproces stijgt de
druk op gezamenlijke (regionale) voorzieningen. Op dit punt worden momenteel nieuwe afspraken gemaakt. Denk daarbij aan gezamenlijk
beleidsregels, gezamenlijke scholing en intervisie en een grotere rol voor de regionale wachtlijstbeheerder bij het afgeven van beschikking om
uniformiteit te bevorderen. Een tekort aan zelfstandige huurwoningen is niet de hoofdoorzaak voor een beperkte uitstroom. Per juli 2019 is de
huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek namelijk aangepast waardoor mensen die uitstromen uit BW in aanmerking komen voor een
urgentie.

De ambulantisering en dus ook doorstroom van het Beschermd Wonen vraagt om meer dan alleen zelfstandige huurwoningen. Niet iedereen is
namelijk bij uitstroom uit Beschermd Wonen in staat om zich helemaal alleen te redden in de wijk. Deze mensen hebben naast ambulante
begeleiding die al 24/7 geboden wordt, ook behoefte aan passende ondersteuning en voorzieningen die nog niet volledig zijn gerealiseerd. Denk
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om geclusterd te wonen (in nabijheid van gelijkgestemden) rondom een inloopsteunpunt waar contact en
ondersteuning beschikbaar is. Of aan een laagdrempelige respijtvoorziening voor als het even niet gaat (deze opent in oktober 2020). Deze
maatregelen zijn opgenomen in het versnellingsplan Ambulantisering die naar aanleiding van het thema uur bescherming en opvang in
september met de Raad is gedeeld. De regiogemeenten hebben deze gezamenlijke ambulantiseringsambitie vastgesteld (waarmee ze tegelijk
de instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang beogen te beperken), maar geen concrete kwantitatieve afspraken gemaakt
over welke gemeente waarvoor verantwoordelijk is. De afspraken zijn te abstract en vrijblijvend waardoor de ambulantisering stagneert. Een
concreet voorbeeld: gemeenten hebben binnen het Versnellingsplan ambulantisering Bescherming en Opvang afgesproken tot en met 2021 45
geclusterde woningen te realiseren. Tot nu toe heeft alleen Hilversum 14 van deze geclusterde woningen gerealiseerd. Het lukt nog niet om bij
andere gemeenten tot realisatie te komen. Hierbij speelt ook het feit dat als een gemeente al zo’n woonvoorziening zou willen hebben, die
gemeente dan ook de bijkomende kosten erbij krijgt. Het gaat met name om de kosten van begeleiding waarvoor bij deze doelgroep vaak vrij
hoge indicaties worden afgegeven. Deze kosten zouden dan lokaal opgevangen moeten worden terwijl het Beschermd Wonen geheel vanuit de
gezamenlijke, regionale begroting wordt bekostigd. Het realiseren van de ambulantisering en daarmee het vergroten van de doorstroom bij het
Beschermd Wonen vraagt om expliciete en concrete afspraken tussen de regiogemeenten over verantwoordelijkheden en financiële solidariteit.
Momenteel wordt aan deze nieuwe afspraken gewerkt in samenwerking met het fysiek domein Wonen. Deze afspraken zullen ook opgenomen
worden in het nieuwe regionale beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024. Het eerste concept van dit beleidsplan zal begin 2021 aan de
gemeenteraden worden voorgelegd om hun zienswijzen te vragen.
Thema uur
Beschermd Wonen valt onder het( regionaal) beleidsterrein Bescherming en Opvang. Op dit moment is een nieuw regionaal beleidsplan in
ontwikkeling (2021-2024). In het kader daarvan is begin september een thema uur gehouden. In 2020/2021 komt het onderwerp verschillende
malen terug op de agenda van de Raad om richting te geven aan het nieuwe beleidsplan en uiteindelijk het beleidsplan vast te stellen. Daarbij
komt de bovengenoemde problematiek ruim aan bod.
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18-

P84: 7.2.1: Kinderen van -9 maanden lijkt me wat ambitieus. Vanaf welk moment in de zwangerschap komen aanstaande ouders bij
de gemeente in beeld? Via welke instantie gebeurt dit? (indien -9 maanden een typefout is en 9 maanden wordt bedoeld, kan deze
vraag vervallen)

Het gaat hier niet om een typefout. Aanstaande kwetsbare ouders, bijv. tienerouders, verstandelijk beperkte ouders, ouders met een psychische
aandoening of met een verslaving worden, zo nodig, gelijk bij de eerste maanden zwangerschap begeleid. Dit kan gaan via jeugdzorg, huisarts,
verloskundigen, GGZ ,Jeugd&Gezin.
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Vrijwilligerswerk

P86: 7.3.2: Vrijwilligerswerk vindt ook veel plaats zonder dat mensen bij een vrijwilligersorganisatie zijn aangesloten. Hoe zorg je dat
ook deze vrijwilligers ondersteuning kunnen krijgen (en met name op de hoogte zijn van de beschikbare ondersteuning)?

Door de informatie over ondersteuning via de gebruikelijke kanalen te verspreiden. Bijvoorbeeld via de gangbare kanalen zoals de eigen
website, krantenberichten e.d. en ook daar te verwijzen naar andere sites etc. Dat gebeurt door de vrijwilligerscentrale van St. Versa, door de
gemeente, door partners in het lokale vrijwilligersnetwerk.
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Krijgsman en voorzieningen P89: Medische voorzieningen in stand houden pag 89
Zijn de huidige voorzieningen door de uitbreiding van de Krijgsman voldoende? Ik hoor dat bijvoorbeeld het vinden van een tandarts
al lastig (of onmogelijk?) is. In hoeverre kunnen we ervoor zorgen / in hoeverre zijn we als gemeente verantwoordelijk voor uitbreiding
van deze voorzieningen?

Primair is de gemeente niet verantwoordelijk voor deze voorzieningen omdat deze onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Zoals vermeld
blijven we als gemeente bij ruimtelijke ontwikkelplannen in gesprek met betrokken partijen om de belangen van onze inwoners bij partijen aan
te kaarten. De gemeente wil meewerken aan voorzieningen zoals een HOED (huisarts, fysio, tandarts, apotheek etc. ) als initiatiefnemers zich
melden. We zijn hierover in overleg met de ontwikkelaar.
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P92, tabel taakveld 6: de cijfers van 2019, 2021 en de referentiegetallen zijn exact gelijk aan elkaar. Dit lijkt ons hoogst
onwaarschijnlijk en klopt ook niet met de toelichtingen. Graag check of dit inderdaad de juiste getallen zijn, en zo niet, graag de juiste
aanleveren.

De indicatoren zijn alsnog aangepast op basis van de nieuwste cijfers in de database CBS/Statline (Jeugd) respectievelijk
waarstaatjegemeente.nl (Wmo). Zie bijlage 4
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Leefbaarheid

P111: incidentele baten en lasten: onder Lasten 2022 staat 200.000 voor Uitvoeringsplan Leefbaarheid. Totaal voor 2022 is echter
250.000. Is dit een foutje en zo niet, waar gaat de resterende 50.000 naar toe?

Het betreft een typefout. In de definitieve versie zal dit naar€ 200.000 worden gecorrigeerd.

281

Begroting

GroenLinks

Risico's

P141-142 Tabel: waarvoor staan N en O?

Zie de tekst boven de tabel: 'In de laatste kolom is aangegeven of het risico ten opzichte van de laatste gepresenteerde stand (Jaarstukken 2019)
nieuw of ongewijzigd is in de top 10. ' Nieuw=N Ongewijzigd=O
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Godelinde en reserve

De reserve Godelindeschool is bijna 3mio in 2021. Jaarlijks gaan er een kleine 100k af aan onttrekking. Welke kost zijn dat? Is de
reserve nog wel nodig? De centralisatie is afgerond en voor onderhoud is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk.

119 Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld. Deze reserve is in het verleden
gevormd via een overheveling vanuit Grondexploitatie en de Algemene Reserve. Na het verkrijgen van een aantal noodzakelijke vergunningen is
in 2017 gestart met het bouwrijp maken van de grond van de unilocatie Godelindeschool. Er is €5.722.871,- in 2019 overgeheveld naar de
Reserve Keverdijk. Het resterende deel van ca3 milj is geoormerkt ter dekking van de kapitaallasten. De kosten waar de steller het over heeft zijn
de kapitaallasten ad €98K die gedekt worden door de reserve.
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Programma 9

Waarom komen de baten vandaag van de tabel op blz. 116?

116 In deze tabel worden de incidentele baten en lasten vanuit de hele begroting verzameld en per programma weergegeven. De incidentele baten
en lasten zijn niet altijd apart zichtbaar bij het desbetreffende programma. Op programma 9 (blz. 116) zijn alleen incidentele lasten en geen
incidentele baten.
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Paragraaf lokale heffingen

Welke leges vallen onder titel3? Is deze uitvoering een wettelijke taak? Welke diensten gaat dit om?

138 Dit betreft dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Dit betreft:
• Horeca;
• Organiseren van evenementen of markten;
• Prostitutiebedrijven;
• Huisvestingswet;
• Markstandplaatsen;
• Winkeltijdenwet;
• Kinderopvang
• In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking.
Deze onderwerpen kunt u vinden in de Legesverordening Gooise Meren 2020.
Is deze uitvoering een wettelijke taak? De uitvoering van deze taken is niet wettelijk, maar het verstrekken van een vergunning wel.
Welke diensten gaat dit om? Hiervoor verwijs ik u naar de Legesverordening Gooise Meren 2020, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
dienstenrichtlijn, waarin de diensten worden benoemd.
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Risico's

Risico 3 en 4: Kan het college de raad vaker periodiek informeren over dit risico en de kosten t.o.v. die geraamd zijn in de begroting?
Risico 8: Wat houdt deze claim precies in? Welk bedrag kan hiermee gemoeid zijn?

141 Risico 3: Risico 3: Dit risico omvat zowel de diverse WOB verzoeken die de gemeente moet afhandelen als juridische zaken, bijvoorbeeld over
het Naarderbos en Oud Valkeveen. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd over de risico`s op basis van actualiteiten. Over de budgetten en
afwijkingen hierop wordt u geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus. Risico 4: Ook over dit risico wordt u periodiek in een vertrouwelijke raad
geïnformeerd. Risico 8: In de Vecht bij Muiden is in opdracht van de gemeente een rioolleiding in de bodem van de Vecht 'gedrukt'. Deze is naar
boven gekomen en gaan lekken. Het waterschap AGV heeft de gemeente gedaagd, omdat hij niet op de goede plek lag en is beschadigd bij
baggerwerkzaamheden. De gemeente is met alle partijen in gesprek om de lopende zaak te schikken. Exacte bedragen kunnen we niet geven,
omdat er ook nog door experts het e.e.a. wordt onderzocht. Mocht in het slechtste geval alleen de gemeente de claim moeten betalen dan kan
de schade richting de 1 miljoen lopen. Maar die kans is vooralsnog erg klein.
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Kengetallen

Kan het college een aangepast tabel kengetallen maken bij een miljoen extra onvoorziene kosten in 2021?

145 Een miljoen extra voor onvoorziene kosten in 2021 heeft effect op het kengetal solvabiliteitsratio als dit wordt bekostigd uit de algemene
reserve. Het solvabiliteitsratio is het eigen vermogen (= algemene reserve + bestemmingsreserves) gedeeld door de totale passiva. Als de
reserves substantieel worden verlaagd in een bepaald jaar, dan heeft dit direct effect op het solvabiliteitsratio in dat jaar. Een verlaging van de
algemene reserve met 1 miljoen in 2021, ten behoeve van 1 miljoen aan extra
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Liquiditeit

Liquiditeit is geen kengetal? Waarom niet en hoe is deze in GM?

145 Liquiditeit is inderdaad geen wettelijk voorgeschreven kengetal. De liquiditeitspositie wordt bij gemeenten meestal niet als risico gezien,
aangezien een gemeente makkelijk aan liquide middelen kan komen. Daarnaast zorgt de wet FIdo met de kasgeldlimiet en de wet
schatkistbankieren voor de kaders en regels hoe om te gaan met de risico`s op liquide middelen. Op dit moment is onze liquiditeit goed en
kunnen wij voldoen aan onze kortlopende verplichtingen.

288

Begroting

CDA

Openbare verlichting

Er staat bij 4 openbare verlichting dat deze bij de Amsterdamsestraatweg (in Naarden?) wordt vervangen. We zien hier geen
investering op terug in de investeringslijst? Welk bedrag is dit en welke effect heeft dit op de begroting?

152 Het krediet ten behoeve van de vervanging van de openbare verlichting van de Amsterdamsestraatweg is al eerder toegekend. Het gaat om een
bedrag van € 250.000,- waardoor er nu geen aanvullend effect is op de begroting.
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Verzuim

Ziekteverzuim bij GM is hoog (7,8%) Er wordt aangegeven dat een plan van aanpak wordt voortgezet dal al jaren geleden is ingezet.
Dat blijkt dan niet toereikend als het ziekteverzuim al niet is gezakt in 2019. Werkdruk- en stress zijn blijkbaar key-factoren voor het
hoge ziekteverzuim. Zoals die niet aangepakt worden zal er niet veel wijzigen in het ziekteverzuim. Wat denkt u nu echt anders aan te
gaan pakken?

161 Wezenlijk anders is dat in de sturingsgesprekken tussen directie en management concreet aandacht is voor het monitoren van verzuim en er
daardoor actiever tijdig wordt bijgestuurd. In persoonlijke gesprekken zal ook actiever aandacht zijn voor motivatie en drijfveren, zodat de
weerbaarheid vergroot wordt. Dit is en blijft maatwerk. Dat is met de Coronamaatregelen en het werken op afstand ook weer schakelen
gebleken, zeker daar waar het gaat over regelmogelijkheden en mate van zelfstandigheid. In 2021 zal ook meer gerichte aandacht zijn voor
duurzame inzetbaarheid van medewerkers is fysiek zware functies.
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Doseerinstallatie

Investering 23. Is dit vervanging van doseerinstallaties? Zo ja, hoeveel?

195 Deze bedragen (125.000) zijn bedoeld om maatregelen voor autoluw Naarden Vesting te ontwikkelen en uit te voeren.
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Sport

125. overname activa i.h.k.v. tariefharmonisatie. Zit in dit bedrag ook velden/accommodatie HC Muiderberg? Zo nee, wat is de reden
en hoe staat het college hierin?

199 HC Muiderberg heeft een eigen veld en valt buiten de harmonisatie.
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Auto's

Programma 8 investering in tracie. B.v. 138. Caddy. Euro 43.000,- Hoe komt u aan dit bedrag. Ga naar een willekeurige dealer en je
koopt een Caddy voor 20.000,-. Deze vraag geldt eigenlijk voor al aanschaf in tractie.

200 De omschrijvingen van de tractiemiddelen in de begroting hebben betrekking op het te vervangen voertuig. Het is niet zo dat we een Caddy
gaan kopen. Het merk en type van het nieuw aan te schaffen voertuig is afhankelijk van de gunning na aanbesteding. Met het opvoeren van de
investeringsbedragen is rekening gehouden om bij de aanbesteding ook het duurzaamheidsaspect te benadrukken.
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Calamiteitplan elektrische
auto's in parkeergarages

“Paragraaf 3.1.1 Doelstelling – Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren
Ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden en vragen uit onze samenleving over knelpunten en laadpalen
moeten in de komende jaren worden opgepakt en uitgerold.
T.o.v. elektrisch rijden en het parkeren van deze voertuigen in de parkeergarages in de gemeente Gooise Meren wordt niets vermeld.
Zeker in het kader van de brandveiligheid en bereikbaarheid bij mogelijke calamiteiten met elektrische voertuigen in een
parkeergarage wordt niet gesproken. Is er al een aanvalsplan/calamiteitenplan ontwikkeld/aangepast waarbij extra aandacht is
gegeven aan calamiteiten met elektrische auto’s in een parkeergarage en dan met name in het kader van de brandveiligheid?

De brandweer beschikt over procedures voor i. het optreden in parkeergarages, ii. het spanningsvrij maken van hybride/elektrische voertuigen
en iii. de inzet van een waterdompelcontainer voor de blussing van batterijpakketten. Een specifiek plan voor ‘calamiteiten met elektrische
voertuigen in parkeergarages’ is nog niet beschikbaar. Brandveiligheid van parkeergarages met elektrische voertuigen krijgt nadrukkelijk
aandacht van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Zie voor meer informatie: https://www.ifv.nl/kennisplein/veilig-optredenbij-moderne-voertuigen/publicaties/brandveiligheid-van-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen.
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Parkeergarages en
calamiteiten

Is voor de parkeergarages gecheckt in samenwerking met de brandweer/veiligheidsregio of adviezen van b.v.:
https://www.brandveilig.com/nieuws/brandveiligheid-van-parkeergarages-en-duurzame-brandstoffen-60943
verwerkt zijn?

De brandweer zal bij de beoordeling van een nieuwe parkeergarage of de aanpassing van een bestaande parkeergarage de bovengenoemde,
landelijke handreiking gebruiken. Tot op heden hebben wij de brandweer hier nog geen advies over gevraagd. Wanneer een eigenaar of VVE van
een parkeergarage rechtstreeks advies vraagt aan de brandweer over het plaatsen van laadpalen of het parkeren van elektrische voertuigen,
neemt de brandweer deze handreiking ook als uitgangspunt. Dit is in de praktijk al wel gebeurd.
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Parkeergarages en
calamiteiten

In hoeverre zijn de hulpverleners in onze regio getraind op het omgaan met calamiteiten met elektrische voertuigen in een
parkeergarage?

De beantwoording van deze vraag ligt in lijn met de vraag 297: brandweermensen worden bijgeschoold en beoefend op zowel de
brandbestrijding in parkeergarages als op calamiteiten met alternatief aangedreven voertuigen. Maar nog niet op de combinatie van beide (dit
wordt landelijk nog ontwikkeld).

PvdA

Zoutsilo

Waar komt de zoutsilo te staan?

De locatie van de silo is afhankelijk van het onderzoek naar de werven.
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