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Inleiding
In het gesprek over het raadsvoorstel van de Zienswijze met betrekking tot de Jaarstukken 2019 en begroting
2021 van het Goois Natuur Reservaat (GNR) zijn enkel vragen gesteld, die met dit memo worden beantwoord.
1. Vraag
Wat is de onderbouwing van het voorstel om de prijsstijging voor 2021 te beperken tot 0,9% i.p.v. de 1,8% uit de
begroting van het GNR.
Antwoord
In de Perspectiefnota 2021-2024 werd een financieel meerjarenbeeld gepresenteerd waardoor aanvullende
dekkingsvoorstellen noodzakelijk waren (Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen, paragraaf 2.5):
Begrotingssaldo vóór dekkingsvoorstellen
(bedragen in € x 1.000)

Begrotingssaldo vóór dekkingsvoorstellen

2021

2022

-1.106

-1.209

2023

-1.021

2024

-1.041

Ons financieel beleid is gebaseerd op een gezonde financiële huishouding. Hierbij hoort een reëel en structureel
sluitende begroting. Gelet op het hierboven gepresenteerde financieel beeld waren aanvullende maatregelen
nodig. Deze aanvullende maatregelen zijn nader uitgewerkt.
Een van de aanvullende maatregelen betrof het doorvoeren van de prijsbijstelling voor 50%. In de Perspectiefnota
2021-2024 staat hierover het volgende: Omdat diverse investeringen en budgetten nu steeds reëler worden
geraamd is de opgave aan de organisatie om binnen de huidige budgetten haar activiteiten uit te voeren. Dit
geldt ook voor de voorgestelde prijsstijgingen van de materiële budgetten van de Verbonden Partijen. Hiermee
denken we uiteindelijk ongeveer 50% van de prijsstijging te kunnen besparen.
Naar aanleiding van dit dekkingsvoorstel is in het raadsvoorstel Zienswijze Jaarstukken 2019 en begroting 2021
GNR het 3e beslispunt opgenomen, waarmee wordt voorgesteld dat de gemeente Gooise Meren de bijdrage aan
de prijsstijging voor 2021 beperkt tot 0,9% i.p.v. de 1,8% uit de begroting van het GNR. Ook in het raadsvoorstel
zienswijze begroting 2021 Regio Gooi en Vechtstreek is een soortgelijk beslispunt opgenomen. In de eigen
begroting 2021 hanteren we een prijscompensatie van 1% (i.p.v. 2%).
2. Vraag
Wat zijn de effecten stikstof depositie door woningbouw nabij het GNR?
Antwoord
Om op deze vraag een goed antwoord te geven is meer tijd nodig. Dit antwoord ontvangt u op een later moment.
3. Vraag
Raadsleden ontvangen graag een verslag over gesprek dat het bestuur van het GNR medio oktober gaat voeren
over de mogelijkheid om binnen natuurgebieden zoals het GNR energie op te wekken, zonder schade toe te
brengen aan de natuur.
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Memo
Antwoord
De betrokken bestuurders van het GNR ontvangen een gespreksverslag. Dit verslag zal gedeeld worden met de
gemeenteraad van Gooise Meren.
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