Memo
Ontvanger
Functie / afdeling

De raad
Raadsleden / Bestuur

Afzender

Wethouder Boudewijnse

Datum
Onderwerp

10 september 2019
Beantwoording vragen n.a.v. Het Gesprek d.d. 5 september 2019

Beste raadsleden,
In het gesprek van 5 september 2019 zijn enkele technische vragen gesteld. Hieronder wordt daarop
antwoord gegeven.
Vraag 1: Wat zijn bedragen (vergoedingen/subsidies) voor de verschillende
samenwerkingspartners en zo ja, worden die op papier toegezonden aan de raad?
Antwoord 1:
Hieronder staat het overzicht van organisaties en de maximaal mogelijke vergoedingen of
subsidiebedragen. Enkel de Kinderboerderij de Gooise Ark ontvangt een subsidie. De overige
organisaties hebben een budgetplafond. Zij factureren elk kwartaal de gemaakte kosten. Op dit
moment vergoedt de gemeente Gooise Meren de facturen totdat het budgetplafond is bereikt.
Organisaties
Kinderboerderij: de Gooise Ark*
Vogelasiel
Egel- en eekhoorn asiel
Dierenbescherming asiel
Amersfoort
Dierenambulance
Plaagdierenbescherming
Totaal Verbonden partijen

Begroot budget
€ 78.000
€ 5.500
€ 2.000
€ 9.500
€ 2.500
€ 20.000
116.000

Vraag 2: Contracten met Dierenasiel Crailo per gemeente of regionaal?
Antwoord 2: De contracten met Dierenasiel Crailo lopen op dit moment nog per gemeente. Indien
Crailo organisatorisch gereed is om een voorstel te doen om diensten te verlenen aan inwoners van
Gooise Meren en regionale gemeenten wordt dit regionaal opgepakt.
Vraag 3: Wat is de contractvorm met wie in Amersfoort en wat is de looptijd?
Antwoord 3: Er is een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Vraag 4: Er wordt extra uitleg gegeven over de financiële kaders, met name over (het verschil van)
het tekort van 7.000 en 21.000 euro en de dekking voor deze bedragen, namelijk: 10.000 euro.
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Antwoord vraag 4: Het bedrag dat met Het eerste voortgangsverslag 2019 structureel is opgenomen in de
begroting betreft het verhogen van het budget voor bestrijding van ongedierte, en hetgeen in de begroting
2020 wordt meegenomen komt ten goede van uitvoerende samenwerkingspartners zoals toegelicht bij
vraag 1. De stadsboswachter is onderdeel van de post voorlichting en communicatie. In het raadsvoorstel
wordt echter voorgesteld om de voorlichting en communicatie ‘in de wacht’ te zetten i.v.m. de huidige
financiële situatie van de gemeente Gooise Meren. Als de financiële situatie het toelaat kan het op een later
moment worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw H.B. Boudewijnse,
Wethouder
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