Werkblakd 2: Toezeggingen n.a.v. beeldvormende raad 6 oktober Voortgangsverslag 2020-2 en Programmabegroting 2021
P&C product
Begroting

Partij
Groen VN

Onderwerp
Strooibeleid

Omschrijving vraag
Betreffende het nieuwe strooibeleid en de zout silo-opslag. Aangezien nu 'nat' preventief gestrooid gaat worden
houdt dit in dat er een voorkeursbehandeling komt voor bepaalde straten we en andere niet?

Antwoord
Zoals in de visie Buitenruimte van Gooise Meren is vastgelegd hanteren we bij gladheidsbestrijding de
prioriteiten hoog en middel uit de richtlijnen en aanbevelingen van het kennisplatform van het CROW.
Door bij landelijke uitgangspunten aan te sluiten willen we bereiken dat alle wegbeheerders dezelfde
uitgangspunten hanteren voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding waardoor voor de weggebruiker
op soortgelijke wegen de gladheidsbestrijding op dezelfde wijze plaatsvindt. De aanbevelingen hebben
namelijk als uitgangspunt dat voor elk te onderscheiden type weg in combinatie met een bepaald type
gladheid, een advies geldt voor de wijze van bestrijden en de responstijden waarin de werkzaamheden
worden uitgevoerd. Dit houdt in dat niet alle straten van Gooise Meren gestrooid worden maar er is geen
sprake van een voorkeurbehandeling.

Begroting

Groen VN

Doelgroepverordening

Met het opstellen van een doelgroepenverordening is het inderdaad mogelijk om o.a. wooncategorieën
op te nemen in bestemmingsplannen zoals levensloopbestendigheid.

Begroting

Groen VN

Doelgroepverordening

Opstellen Doelgroepverordening. Moet deze verordening gezien worden in hetzelfde licht als de 'doelgroepen'
motie die is aangenomen betreffende Crailo. Wat dus zou inhouden dat er buiten de 1/3-afspraken specifiek
gekeken gaat worden naar 'seniorenwoningen', levensbestendige woningen en 'combinatie woningen zoals
Kangaroo ?
Doelgroepenverordening en motie Crailo, is dat een relatie mee?

Begroting

VVD

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing, gaat als 1 van de 3 woonlasten omhoog. Toelichting op tegengestelde beweging.

Begroting

GDP

Kengetallen

kengetallen onder druk. Wat gebeurd er met kengetallen als we effect VV-2 hierop leggen?

Meerjarig gezien heeft VV2 vooral gevolgen in 2022. In dit jaar neemt het tekort toe. Zolang we dit tekort
niet onttrekken aan de algemene reserve, gebeurt er eigenlijk niets met de kengetallen.

Begroting

GDP

Sociale Recherche

GDP: blz. 79. Wat mag het kosten Sociale Recherche. kosten blijven gelijk. Hoe kan dit terugkijkend op gat lasten
en baten eerdere jaren?

Begroting

VVD

Laaggeletterdheid

Het bieden van aanbod laaggeletterdheid, actieplan regio. Uitvoering 2021. Hoe rijmt zich dat me elkaar

Sociale recherche voeren wij uit voor meerdere gemeenten. Het verschil tussen de lasten en baten
(=inkomsten van andere gemeenten voor uitvoering sociale recherche) zijn onze eigen kosten voor deze
taak.
De vraag is ons niet duidelijk. In het regionaal plan laaggeletterdheid worden concrete acties voorgesteld
die uitgevoerd kunnen worden met de (beperkte) extra middelen die gemeenten van het Rijk hebben
ontvangen voor dit thema. Het plan wordt in het laatste kwartaal van 2020 voorgelegd aan de
portefeuillehouders, waarna de uitvoering in 2021 kan starten (met doorlooptijd tot 2024).

Begroting

VVD

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie: wanneer en op welke wijze worden wij betrokken bij opstellen en vaststellen van deze visie?

Begroting

PvdA

Concessieverlening

Begroting

GDP

Samenkracht en participatie

Begroting

VVD

LHBTi

Er is geen directe relatie met de motie Crailo en het opstellen van de doelgroepenverordening. Met de
doelgroepenverordening kunnen we bepaalde categorieën woningen vastleggen in het
bestemmingsplan. De doelgroepenverordening wordt later ter vaststelling aangeboden dan het
bestemmingsplan Crailo.
Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt voor belastingjaar 2021 verhoogd met 7,5% zoals ook te
lezen is in de paragraaf Lokale Heffingen. Met deze tarieven is de kostendekkendheid voor 2021 begroot
op 93,2%. Om 100% kostendekkend te zijn doen we een onttrekking uit de voorziening Egalisatie
afvalstoffenheffing. Financieel vertaalt de stijging van de door de GAD doorgerekende kosten zich door
in de tarieven. Jaarlijks dekken we het tekort uit de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing (zoals
bovenstaand genoemd). Alleen is deze voorziening met de huidige tarieven niet meer toereikend. Er is
gekozen om het tekort over 2 jaar te spreiden, wat neerkomt op een stijging van 7,5% voor 2021 en 2022,
wat de absolute stijging die huishoudens jaarlijks ondervinden spreidt over de komende jaren.

De raad is al betrokken. De raad heeft het Ambitiedocument vastgesteld. Ze zijn / worden betrokken bij
de regionale koers. In de themabijeenkomst van 2 september jl. is gesproken over de Nota Keuzes en
Koers, een eerste stap naar onze lokale Omgevingsvisie. Het gaat over een breed en integraal stuk,
waarbij de gemeenteraad uiteindelijk het besluit moet nemen om deze lokale Omgevingsvisie vast te
stellen. Omdat het in deze tijd lastig is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, willen we graag samen
met de raad in gesprek gaan om mogelijkheden te verkennen die helpen bij het vormgeven van de
politieke besluitvorming. Een klankbordgroep vanuit de raad zou over dit proces mee kunnen denken.
Het gaat dan om voorstellen die helpen om de kennis over de opzet en de achtergronden van de
Omgevingsvisie te delen met de raad, om zodoende een stevige basis te bieden voor een goede
inhoudelijke
Hoe verbeteren openbaar vervoer in kader concessieverlening? Kleine kernen aanbod voor op maat gemaakt OV? “Vanaf
mediodiscussie.
volgend jaar gaan er 4 typen bussen rijden van 8,4 meter tot 12 meter. Alle bussen zijn
Is hier al iets over te melden?
meteen elektrisch. Alle lokale buslijnen blijven gehandhaafd. En waarschijnlijk komt er Muiderslotexpres
tussen het P&R Muiden en het Muiderslot. “
Samenkracht en burgerparticipatie. Waarom zetten we hier incidenteel op in? Gezien raming incidenteel geld en Dit is het incidentele budget voor het Actieplan Leefbaarheid (zie CUP).
daarna weer €0?
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.
LHTB'ers. Zijn er signalen dat het niet goed gaat?
We ontvangen hierover geen signalen, ook komen er geen meldingen binnen bij Art 1 Antidiscriminatievoorziening. 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.

