
Luisteren, Denken, Doen 

Resterende vragen bij begroting 2020-2023 
 
 

Voorwoord en Hoofdlijnen 
 

Vraag 1 
1.1.2 Sociaal: “Wij spannen ons extra in om in participatietrajecten iedereen te betrekken, ook 
inwoners die niet uit zichzelf naar het gemeentehuis komen om hun stem te laten horen.” Hoe 
gebeurt dat dan? Worden die mensen met brieven aangeschreven, of gaat er iemand langs? Zoekt de 
gemeente daarbij ook naar vernieuwende manieren, zoals crowdsourcing? Wordt de door de 
gemeente Naarden aangeschafte tool hiervoor nog gebruikt? 

 
Vraag 2 
1.1.2 Sociaal: “Wij dragen hieraan bij met goede jeugdgezondheidszorg, goede voorschoolse 
voorzieningen, onderwijsgebouwen van deze tijd en goede samenwerking tussen alle partijen in de 
gemeente die hierin een rol spelen.” Maar de jeugdzorg is nu helemaal niet goed geregeld. Hoe gaat 
de gemeente de (externe) capaciteit verbeteren? Men loopt vast in de keten, hoe gaat de gemeente 
dat oplossen of aanpakken. Hoeveel mensen moeten bijvoorbeeld langer dan een week wachten, of 
een maand? Wat is de wachtperiode? Met name Jeugdzorggerelateerd. Hoe ziet de eventuele 
urgentieregeling eruit? Hoeveel plekken zijn er daadwerkelijk ingekocht? 

 
Vraag 3 
1.1.3 Veilig: “Dit doen we door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, samen 
met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken en door samen met andere 
betrokken hulpdiensten, zoals de politie, te zorgen voor betere handhaving.” Gaat het hier om 
betere handhaving of om meer handhaving? Welke beleid lost welk probleem op? Er moet blijkbaar 
iets beter, maar wat moet er dan precies beter?  

 
Vraag 4 
1.1.3 Veilig/ Leefbaarheid: “We willen de komende jaren stappen zetten om de overlast die inwoners 
ervaren van geluid van wegen, spoor en vliegtuigen aan te pakken.” Welke concrete plannen zijn er, 
los van de bekende ideeën voor bijvoorbeeld de geluidswallen? 

 
Vraag 5 
Bij 1.1.4 Vitaal lezen wij: “We treden op als een faciliterende en stimulerende overheid.” En onder 
‘Cultureel Erfgoed’: “Dit cultureel bezit draagt bij aan de kwaliteit van leven in Gooise Meren. Deze 
kwaliteiten willen we meer benutten voor educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. 
Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners 
met de gemeente bevorderd.” En onder 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen cultureel 
erfgoed: “Wij hechten veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed. Erfgoed versterkt de 
identiteit van de kernen en draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. We willen deze 
kwaliteiten meer te benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en 
verbinding. Met het voor meer mensen toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van 
inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische 
identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is een 
steeds belangrijkere vestigingsfactor. Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te 
versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving ervan vergroten.” Ook 
stelt het college in de begroting: “We waarderen i.h.b. lokale initiatieven die bijdragen aan meer 
werkgelegenheid en initiatieven die het gebruik van lokale duurzame producten en diensten 
stimuleren.” En er wordt aangegeven dat de gemeente toerisme in samenspraak met bewoners en 
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ondernemers wil bevorderen, waarbij wordt gestreefd om kwaliteiten te versterken en te behouden. 
Zie ook programma 8 (pagina 99).  

 
Hoe verhoudt dit alles zich tot de starre houding van de gemeente m.b.t. plannen die de SMB met de 
vestingwerken heeft? Er lijkt niets te mogen, terwijl het een enorme kans kan zijn om de diverse 
ruimtes in en rond de vesting een nieuwe bestemming te geven. Een kans voor de eigen inwoners, 
maar ook voor het toerisme. Waarom werkt het college hier niet aan mee? En realiseert het college 
zich dat de SMB hierdoor, behoudens onderhoud, niet meer wil investeren in de vestingwerken? 
Realiseert het college ook dat hiermee hoge subsidiebedragen misgelopen kunnen worden (bijv. 3 
ton subsidie voor het Vestingmuseum i.h.k.v. een functiewijziging van de Gele loods). In hoeverre is 
het ‘haltermodel’ in de vesting achterhaald, na de verkoop van de vestingwerken aan de SMB en de 
plannen die daarmee gepaard zijn gegaan?   

 
Daarnaast gebeurt het regelmatig dat een initiatief wel omarmd wordt door een (wijk)wethouder en 
wijkambtenaar, maar aan de achterkant onnodig lang op de plank blijft liggen. Hoe gaat het college 
ervoor zorgen dat initiatieven een snellere doorloopperiode krijgen?  

 
Vraag 6 
2.4.1. (p.11): Het college verwacht dat de leges inkomsten op bouwvergunningen verder zal 
doorstijgen. Waar is dit op gebaseerd? Is er rekening gehouden met een risico op bijvoorbeeld een 
(nieuwe) crisis? 

 
Vraag 7 
2.4.1. (p.11) Bij de heffing voor afvalstoffen en riool wordt de BTW opgevoerd als kostenpost. Is deze 
kostencomponent niet verrekenbaar voor de gemeente? En zo ja, wordt er dan dus een meer dan 
kostendekkende heffing opgelegd aan onze inwoners?  

 
Vraag 8 
2.4.1 (p.11)Het college hanteert een inflatiepercentage van 2,5%. Dit percentage wijkt af van de 
laatste prognoses van het CPB (1,3-1,5%). Kan het college aangeven of Gooise Meren hierin een 
uitzondering vormt? M.a.w. hoe doen andere gemeenten in onze regio dit? En welke gevolgen zou 
het voor de begroting hebben als dit percentage verlaagd wordt naar 1,5%?  
 
Vraag 9 
2.4.2. en 2.4.3. (p. 12) . Diverse zoekrichtingen uit de door de raad aangenomen perspectiefnota 
worden niet meegenomen in de begroting. Hoe leidend is de perspectiefnota voor het college dan 
nog? 

 
 

Programma 1 - Inwoners en Bestuur 
 

Vraag 10 
1.1 Participerende Overheid – 1.1.1 Stimuleren van burgerparticipatie: “Participatie is maatwerk en 
daarom schrijft de wet niet voor hoe participatie moet plaatsvinden, maar wel dát het moet 
plaatsvinden. Participatie is onder andere met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 
januari 2021 steeds vaker in handen van andere partijen dan de gemeente. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor het participatieproces en het betrekken van de omgeving en 
belanghebbenden. Als gemeente geven wij aan welke principes en uitgangspunten we hanteren bij 
participatieprocessen en wat we van anderen verwachten.” Betekent dit ook dat de gemeente 
toeziet/handhaaft op het participatietraject? Of alleen controleert 'dat het moet plaatsvinden', zoals 
de Omgevingswet nu aangehaald wordt? Waarom wordt in dit kader in de begroting niets gezegd 
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over de belangrijkere rol van de gemeente bij projecten met een grote impact (zie aangenomen 
motie bij PN)? Hoe wil het college uitvoering gaan geven aan deze motie?  

 
Vraag 11 
1.1.1 Stimuleren van burgerparticipatie – In gesprek met de samenleving: “Wij zoeken naar manieren 
om de gesprekken op een gemakkelijke manier aan te laten sluiten bij de belevingswereld van onze 
partners, zoals gesprekken op straat, peilingen of een festivalachtige opzet (leefbaarheid).” Zoeken 
naar manieren is niet echt concreet. Wat voor manieren zijn er in beeld? Wat werkt wel en wat niet, 
wat hebben we tot nu toe geleerd/ontdekt? 

 
Vraag 12 
1.1.1 Stimuleren van burgerparticipatie – In gesprek met de samenleving: “Het streven is altijd om 
een gemêleerde groep inwoners te bereiken, waarbij ook de inwoners die minder goed bereikbaar of 
zichtbaar zijn of die niet makkelijk participeren. Die worden opgezocht op plekken waar ze al komen 
en op een laagdrempelige manier uitgenodigd hun mening te geven of mee te doen.” Er zijn groepen 
die niet zo vaak 'op plekken komen', zoals eenzame ouderen, zorgmijders, mensen die het financieel 
erg lastig hebben en mensen met een sociaal-psychische beperking. Hoe bereikt de gemeente deze 
mensen? En zijn daar ook nieuwe manieren voor te bedenken, zoals meer inzetten op digitale 
instrumenten?  

 
Vraag 13 
1.1.1 Stimuleren van burgerparticipatie – Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!: “Qua 
leeftijd is het aandeel < 35 jaar 7%, < 44 jaar 12%, < 54 jaar 19%, <64 jaar 25%, < 74 jaar 26% en > 74 
jaar 12%.” Is het college van mening dat de deelnemers voldoende gelijkmatig verdeeld zijn over de 
verschillende leeftijdscategorieën?  Waarom is de categorie tot 35 jaar niet verder uitgesplitst (bijv. 
in <15; 15-25; 25-35)? Hoe kijkt het college aan tegen een apart jeugdpanel, zodat ook de jeugd kan 
meepraten? En waarom wordt het panel maar twee keer per jaar ingezet?  

 
Vraag 14 
1.1.1 Stimuleren van burgerparticipatie – Stimuleren van jongerenparticipatie (Democracity): 
“Leerlingen ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn 
in een democratische samenleving. Met de energie die ontstaat hopen we te bereiken dat het 
initiatief wordt genomen tot het oprichten van een jeugdraad.” Wie moet hierin het initiatief nemen 
en welke rol heeft de gemeente daarbij? Gaat het alleen om een ‘jeugdraad’ of ook om een 
‘kinderraad’ en/of ‘kinderburgemeester’? Hoe zorgt het college er in de tussentijd voor dat kinderen 
een stem hebben en dus ook inhoudelijk worden betrokken bij de politiek? Is in dat kader een 
‘kindervragenuurtje’ een idee dat het college zou willen uitwerken? (dit wordt al in diverse 
gemeenten toegepast, waarbij de samenwerking met scholen wordt opgezocht) 

 
Vraag 15 
1.1.2 Werken aan de opgaven – Maatregelen – Zichtbaarheid vergroten wijkwethouders. Er zijn 
zichtbare en merkbare verschillen in 'activiteit' tussen de verschillende wijkwethouders, hoe wil de 
gemeente dit verkleinen of verbeteren? Hoeveel ruimte krijgt elke wijkwethouder om hierin zijn 
eigen 'stijl' te hanteren? Kan het voor inwoners ook zichtbaar gemaakt worden wanneer de 
wijkwethouder op welke locatie is? In de begroting staat dat dat zo is, maar op de website is hierover 
niets terug te vinden. Overigens is ook de ‘publieksversie’ van de visie op burgerparticipatie niet 
terug te vinden op de gemeentelijke website, is dat bewust of abuis?  
 
Vraag 16 
1.1.3 Stimuleren Bewonersinitiatieven – Maatregelen – Realiseren initiatievenplatform: “De 
verkenning voor een online platform voor initiatieven heeft inzicht gebracht in voorwaarden voor 
succesvol gebruik. Op basis van deze inzichten wordt in 2020 een passende vorm gerealiseerd voor 



Luisteren, Denken, Doen 

het uitwisselen van ervaringen van initiatiefnemers.” Kan het college de voorwaarden voor succesvol 
gebruik, de inzichten en de passende vormen die in overweging worden genomen, delen en een 
tijdindicatie gegeven van wanneer dit gereed zal zijn? 
 
Vraag 17 
1.1.3 Stimuleren Bewonersinitiatieven – Maatregelen – Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en 
Right to Bid: “Het Right to Challenge - een bijzonder inwonersinitiatief waarbij een gemeentelijke 
taak wordt overgenomen door inwoners omdat zijn het beter kunnen- wordt verder geconcretiseerd. 
Die concretisering bestaat uit het formuleren van een aanpak voor Gooise Meren voor de komende 
jaren.” Betekent ‘het formuleren van een aanpak’ ook dat initiatiefnemers nu al gebruik kunnen 
maken van hun Right to Challenge, of zitten we nog in de voorbereidingsfase? En wordt met Right to 
Bid omkaderd wat wel en niet kan met het oog op strategisch vastgoed? Waar liggen de grenzen?  
 
Vraag 18 
1.2.3. Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie – Maatregelen – Inzet van gebarentolk: 
“We doen in 2020 een proef met de inzet van een gebarentolk bij de Nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente en tijdens Dodenherdenking. Deze inzet gaan we evalueren en op basis daarvan bepalen 
we wanneer inzet van een gebarentolk zinvol is.” Hoe gaat de gemeente dit evalueren? M.a.w. hoe 
wordt de lokale doelgroep benaderd over deze doventolk en op welke manier vindt dan de evaluatie 
plaats?  
 
Vraag 19 
1.3.1 Dienstverlening digitaal – maatregelen – digitalisering papieren archieven burgerzaken: “Voor 
Burgerzaken worden de papieren archieven gedigitaliseerd en gekoppeld aan de persoonsgegevens 
van de burger. Digitale archivering is de sleutel tot optimale dienstverlening.” Per wanneer is de 
verwachting dat alles gedigitaliseerd is? 

 
Vraag 20 
1.3.3 Verbeteren dienstverlening: “Vanaf 2019 werken wij aan stapsgewijze verbreding van het 
klantcontactcentrum.” Betekent dat dat de gemeente overgaat naar een multi- of omnichannel KCC 
of een UC-oplossing gaat inkopen? Of iets anders? Op welke manier wordt de minder digitaal 
vaardige burger nog geholpen? 
 
 Vraag 21 
1.3.3 Verbeteren dienstverlening: “Een derde speerpunt betreft organisatiebrede verbetering van de 
sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen, dus ook in de backoffices. Een goed zicht op 
de klantstromen via de diverse kanalen is essentieel en biedt verbetermogelijkheden, die we ook in 
2020 verder ter hand zullen nemen.” Wat wil het college hierin gaan verbeteren? Waar zitten nu de 
duidelijke bottlenecks en hoe kunnen we die goed aanpakken? Hoe ontwikkelt de responstijd zich, 
voor inwoners en ondernemers?  
 
Vraag 22 
Beleidsindicatoren (p.24): Burgerparticipatietrajecten van de gemeente, maar ook veel andere 
werkzaamheden worden vaak uitbesteed aan (dure) externe bureaus (19,21% in 2018). Kan het 
college een uitsplitsing geven van daadwerkelijke kosten (in Euro’s) voor inhuur in 2018, uitgesplitst 
naar specifieke aandachtsgebieden?  
 
In 2020 wil het college nog maar 1,6% uitbesteden. Hoe zorgt het college ervoor dat dit streven 
haalbaar en realistisch is? Zijn er meer ambtenaren aangenomen? Is er meer kennis en 
instrumentarium in huis gehaald?  
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Programma 2 - Veiligheid 
 
Vraag 23 
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning – maatregelen – vergroten 
bewustwording en verbeteren informatiepositie: “Dit gaan wij doen door het aanbieden en 
verzorgen van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, het structureel uitlichten en uitdragen van 
successen, inwoners en ondernemers informeren over risico’s, acties en het herkennen van signalen 
om hen beter te betrekken bij de aanpak.” Kunnen mensen nu ook al anoniem een melding doen bij 
de gemeente als ze iets weten of hebben gezien, maar dit bijvoorbeeld niet durven te melden omdat 
ze de betrokken personen (goed) kennen? Hoe kunnen ze dat doen? Waar vinden ze de informatie 
hierover? 

 
Vraag 24 
2.1.1. (P. 27). Het college geeft aan: “Wij gaan een verruimde toepassing van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) onderzoeken, waarbij o.a. ook naar 
vastgoedtransacties gekeken zal worden.” Bij de beeldvormende behandeling gaf het college aan dat 
er geen stelregel is voor wanneer een Bibob onderzoek wordt uitgevoerd. Dit wordt gebaseerd op 
vermoedens van mogelijk crimineel gedrag. Waar die vermoedens op gebaseerd kunnen zijn, werd 
niet duidelijk. Wij ontvangen graag een duidelijkere omschrijving van de werkwijze in deze.  

 
Vraag 25 
2.1.2 Aanpak van vermoedens van criminaliteit/ high impact crimes: “Wij vergroten de 
burgerparticipatie voor meer sociale cohesie in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor 
criminaliteit en /of overlast. Inwoners en ondernemers kunnen nog meer betrokken worden bij het 
veiliger maken van hun eigen woonomgeving.” In hoeverre is dit gevaarlijk of ‘eng’ voor burgers. 
Worden zij niet ‘ingezet’ voor taken waar eigenlijk de politie/BOA/handhaving voor moet worden 
ingezet. Zie ook 2.3.3 Verminderen overlast jongeren, 4e bullet: “Bewoners te informeren hoe zij 
zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan.” Wat bedoelt de gemeente hiermee, is dit ter 
voorkomen van escalatie of moeten mensen juist het gesprek opzoeken met personen die overlast 
veroorzaken? Wat moeten ze wel en niet doen? 

 
Vraag 26 
2.2.1. (p. 29) inzet wijkbrandweer. Zijn er voldoende vrijwilligers bij de wijkbrandweer en verwacht 
het college dat die er gelet op de veranderingen ook zullen blijven?  

 
Vraag 27 
2.3.1. (p. 30 en 31), ambities bij het verlenen van meer ambulanten en preventieve hulp aan mensen 
met geestelijke problemen. In hoeverre is hiervoor (externe) capaciteit bij de hulporganisaties? En 
hoe zit het met deze capaciteit bij het aanpakken van bijvoorbeeld de overlast van jongeren? 

 
Vraag 28 
2.4.1. (p. 33) BOA’s moeten actief en informatiegestuurd surveilleren. Hoeveel % van de tijd is een 
BOA parkeerwachter? Kan parkeerbeheer efficiënter (met auto’s), waardoor BOA's meer andere 
taken kunnen verrichten? Welke investering in parkeerapparatuur is hiervoor nodig? Hoe vindt 
afstemming plaats met politie? Wat zijn de prioriteitsaandachtsgebieden (in percentages (per wijk))? 

 
Vraag 29 
2.4.2 Beleidsindicatoren (p. 34). Diefstallen uit woninginbraak zijn in onze gemeente ruim 2x zo hoog 
dan het landelijk gemiddelde van een gemeente van onze omvang. Op welke manier worden BOA’s 
ingezet om hier een vermindering van te realiseren, bijvoorbeeld door extra te surveilleren in 
bepaalde wijken? 
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Programma 3 - Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren 
 
Vraag 30 
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets – maatregelen – opstellen 
mobiliteitsvisie: ”Voor mobiliteit stellen wij beleid en heldere kaders op. Hiervoor is in 2019 gestart 
met het opstellen van een mobiliteitsplan. In 2020 wordt dit voortgezet en afgerond.” Telkens weer 
lijkt dit mobiliteitsplan verder op de agenda gezet te worden, hoe zeker is 'in 2020'? Kan het college 
concreter aangeven wanneer het mobiliteitsplan naar de raad komt?  

 
Vraag 31 
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen – maatregelen. Hoe vaak en op welke 
manier stemt de gemeente hierover met de politie af. Is bekend in welke mate de politie prioriteit 
geeft aan handhaving in het verkeer, bijv. op het gebruik van smartphones, het rijden zonder licht, 
snelheid, etc. Wil de politie hier meer of juist minder op gaan handhaven in 2020?  
 
Vraag 32 
3.1.3 “School- en 30 km zones vragen om heel concrete maatregelen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren.” De Brediusweg, gelegen tussen twee kinderrijke woonwijken en omgeven door 
basisscholen, een middelbare school en een kinderdagverblijf, is hier een goed voorbeeld van. Het 
college en de raad zijn hierover in de afgelopen jaren meermaals door inwoners, scholen en andere 
organisaties aangeschreven. Vooral de oversteek t.h.v. Paulus Potterlaan wordt voor voetgangers en 
fietsers als zeer onveilig ervaren? GDP is hierover ook al in gesprek geweest met de wethouder. Kan 
het college bevestigen dat vooruitlopend op het mobiliteitsplan een slag gemaakt wordt om de 
verkeersveiligheid op dit knelpunt te vergroten? Meer concreet: klopt het dat er op deze plek op 
korte termijn een middengeleider en een zebrapad worden aangelegd?   

 
Vraag 33 
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen: “Wij haken slim aan bij lopende projecten om deze 
overlast te minimaliseren.” Wat is ‘slim aanhaken’, waar haakt de gemeente precies op aan? In de 
begroting wordt nergens meer gesproken over de mogelijkheid van een verdiept of ondertunneld 
spoor. Is dit geen ambitie meer, nu de overgangen versmald zijn? 

 
Vraag 34 
3.3.3. (P. 43) Mogelijkheden parkeergarage Bussum Zuid. Als dit doorgaat, wie gaat deze garage dan 
betalen, de NS, ProRail of de gemeente? Of een cofinanciering? 

 
Vraag 35 
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze – maatregelen - Onderzoek doen naar andere 
reguleringsvormen: “Onderzoek moet uitwijzen welke reguleringsvormen passen bij de 
doelstellingen van Gooise Meren. Hierbij worden ook de effecten en mogelijkheden van digitalisering 
meegenomen. Op die wijze worden de klantvriendelijkheid en de dienstverlening verhoogd.” Wat 
wordt hiermee concreet bedoeld? Wanneer denkt het college alternatieven te presenteren aan de 
raad? 

 
Vraag 36 
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren – maatregelen – realiseren opvanglocatie weesfietsen. Is 
hiervoor al een andere locatie in beeld? 
 
Vraag 37 
3.4.2. (p.44.) Het college stelt: “We voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding.” Hoe zit dit 
met de hoofdweg door Muiden? Is daar onderhoud gepland? De Burg. Van Wettumweg in Naarden 
staat wel op de planning. In hoeverre worden dan ook de Amsterdamsestraatweg naar de Vesting en 
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het Burg. Wesselingplein meegenomen? Deze wegen verkeren in ongeveer dezelfde (slechte) 
onderhoudsstaat en het plein kan ook i.h.k.v. toerisme een upgrade gebruiken.  

 
Vraag 38 
Het schrappen van de doseerlichten in de Vesting (3 stuks) is door het college berekend bij de 
uitwerking van de motie buitenruimte, maar (nog) niet in de begroting meegenomen. Dit kan een 
besparing van €28.000 op jaarbasis opleveren (onderhoud) en voorkomt een investering van 
€280.000 in 2021. Het college heeft bij de beeldvormende behandeling aangegeven hiernaar te 
zullen gaan kijken. Waarom kan het college hierover nog geen standpunt innemen en wanneer kan 
de raad hierover nader geïnformeerd worden? Klopt het dat het onderhoud van de doseerlichten 
5,5% van de totale onderhoudskosten voor verkeerslichten (€515.000) omvat. Waarom is dit 
specifieke onderhoud (ogenschijnlijk) zo kostbaar?  

 
 
Programma 4 - Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme 
 
Vraag 39 
4.1.2. (p. 50). Het college stelt: “De ontwikkelingen rondom de PAS systematiek worden op de voet 
gevolgd.” Het GDP heeft hierover eerder schriftelijke vragen gesteld, o.a. met betrekking tot de 
mogelijke gevolgen hiervan voor woningbouwprojecten Borgronden, Bredius en Crailo. Kunnen deze 
vragen thans beantwoord worden, danwel wanneer kunnen wij de beantwoording van deze vragen 
tegemoet zien? 
 
Vraag 40 
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde – maatregelen – bestemmingsplannen op orde: “Alle 
bestemmingsplannen worden in 2020 omgezet om de raadpleegbaarheid via het DSO (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet) te verkrijgen. Daar waar de bestemmingsplannen niet zomaar kunnen worden 
omgezet wordt dit hersteld.” Wat wordt bedoeld met de laatste zin precies bedoeld?  

 
Vraag 41 
4.1.4. Stork-locatie (p. 51). Hierover wordt vermeld: “De inrichting van het speelveld is samen met de 
kinderen in de buurt tot stand gekomen.” Zijn daarbij alle kinderen uit de buurt, of alleen de 
kinderen van de nabij gelegen Godelindeschool betrokken? Waarom is daarvoor gekozen?  

 
Vraag 42 
4.2.1. Marketingorganisatie (p. 54). Wat is de planning hiervan en hoeveel moet deze nieuw op te 
richten marketingorganisatie gaan kosten? Komen hiermee bestaande kosten voor stadspromotie in 
de kernen te vervallen?  
 
Vraag 43 
4.4.2. Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet vastgoed. (p. 58). Voor welke (soort) huurders 
kan het gevolgen hebben dat de voorschriften Markt en Overheid herzien/ opnieuw verwerkt 
moeten worden?  

 
Vraag 44 
Beleidsindicatoren (p. 59-60). De ‘nieuwgebouwde woningen’ is gebaseerd op een realisatie uit 2016. 
Waarom worden geen recentere cijfers/ aantallen meegenomen (bijvoorbeeld Krijgsman, Stork, etc.) 

 
Vraag 45 
Beleidsindicatoren (p. 59-60). In de indicatoren 38 en 39 is te zien dat de woonlasten t.o.v. 2018 fors 
dalen in 2020 (en daarna?). Klopt dit, waar is deze daling op gebaseerd? 
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Vraag 46 
“Gooise Meren is een gemeente die aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven.” In dit hoofdstuk 
wordt geen beleid geformuleerd ten aanzien van het huisvesten van senioren, terwijl er in Goose 
Meren sprake is van een driedubbele vergrijzing. Waarom er voor deze doelgroep geen enkele 
aandacht waar het gaat om de (toekomstige) vraag naar seniorenwoningen resp. gelijkvloerse/nul-
treden woningen? 

 
 

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen 
 
Vraag 47 
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren – 
maatregelen – Wij geven zelf het goede voorbeeld: “Gooise Meren wil een organisatie zijn die 
zorgvuldig omgaat met energie en grondstoffen. Er gebeurt momenteel heel veel op dit gebied. We 
nemen duurzaamheid steeds beter op in ons werk. Bijvoorbeeld door duurzaam circulair en inclusief 
in te kopen, door ons eigen vastgoed verder te verduurzamen, door te kiezen voor duurzame 
boeketten en door de verkoop van Fairtrade producten in de kantine.” Hoe zit dit met de 
afvalinzameling van het gemeentehuis, de plastic/ papieren koffiebekertjes en het licht dat nog 
steeds veel/vaak onnodig aan staat? Kan dit niet (nog) duurzamer en zo ja, welke plannen zijn 
hiervoor?  

 
Vraag 48 
Zie ook: 5.1.5 CO2-reductie: “We willen de CO2-uitstoot verminderen. De CO2-uitstoot van de 
gemeentelijke organisatie wordt veroorzaakt door energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen en 
door brandstofverbruik van het gemeentelijke wagenpark. Het elektriciteitsverbruik van de 
gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting, de pompen en gemalen en de 
verkeersregelinstallaties zijn reeds klimaatneutraal. Hiervoor wordt regionaal duurzame stroom 
ingekocht. Blijft over het gas- en brandstofverbruik dat niet CO2-neutraal is.” Dat het klimaatneutraal 
is wil niet zeggen dat je altijd maar het licht moet laten aanstaan of niet nóg meer kan doen. Je 
bespaart altijd meer als je nog meer doet. Welke ambities heeft het college hierbij, of vindt het 
college ‘klimaatneutraal’ genoeg? 

 
Vraag 49 
5.1.3. ‘Circulaire economie’ (p. 66). In hoeverre staat het streven naar circulair inkopen de ambitie in 
de weg om zoveel mogelijk bij lokale ondernemers in te kopen (als die daar nog niet aan kunnen 
voldoen)? Welke prioriteiten stelt het college daarin en leidt dat ertoe dat er thans minder bij lokale 
ondernemers wordt ingekocht? Bij de beeldvormende behandeling kon de wethouder deze vraag 
niet goed beantwoorden.  

 
Vraag 50 
Beleidsindicatoren, p. 74. Beleidsindicator 34 geeft weer hoeveel hernieuwbare elektriciteit de 
gemeente verbruikt (dus niet opwekt, maar op maakt). Landelijk is dat in vergelijkbare gemeentes 
gemiddeld 9,7%. Bij ons is dus 1,3%. Waar komt dit grote verschil vandaan? 

 
 
Programma 6 - Werk en Inkomen  
 
Vraag 51 
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning – maatregelen – individuele studietoeslag: “In de 
verordening Werk en Participatie 2018 is de individuele toeslag opgenomen. Studenten die vanwege 
medische beperkingen geen bijbaan hebben, kunnen voor deze toeslag in aanmerking komen. De 
regering heeft aangekondigd dat in 2020 de hoogte van de studietoeslag wordt geüniformeerd en 
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dat de criteria wijzigen.” Moeten wij hieruit opmaken dat van alle andere studenten (zonder 
medische beperking) verwacht wordt dat zij wel een bijbaan hebben? En is toekenning ook 
afhankelijk van de situatie waarin iemand woont/leeft, zoals de financiële positie van de 
student/ouders; thuis- of uitwonend? 

 
Vraag 52 
Beleidsindicatoren – Taakveld 6. Sociaal Domein – 21. (p.81)  Banen. Het aantal banen gaat in 2020 
omlaag, klopt dit wel? Wat betekent deze ontwikkeling? Streeft het college naar het aantrekken/ 
creëren  van meer werkgelegenheid in Gooise Meren. Hoe?  

 
Vraag 53 
Beleidsindicatoren – Taakveld 6. Sociaal Domein – 28. Lopende re-integratievoorzieningen. Waarom 
is het verschil tussen onze gemeente (Jaarstukken 2018 (2,5) en begroot (2)) en het landelijk 
gemiddelde (28,1) zo groot? 
 

 
Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd  
 
Vraag 54 
Blz 86. Het college vermeldt dat de hulpvraag leidend is. Kan de portefeuillehouder garanderen dat 
gedurende deze college periode niet gekort zal worden indien er bezuinigd wordt op de WMO 
uitgaven?  

  
Vraag 55 
Ambitie: “Daarnaast zetten we binnen de jeugdhulp in op verdere normalisering en demedicalisering, 
waardoor het gedrag van jeugdigen als minder problematisch wordt gelabeld en ervaren.” Het 
gedrag kan minder als zodanig gelabeld en ervaren worden, maar het IS daarmee niet minder 
problematisch. Hoe ziet de wethouder dat? 

 
Vraag 56 
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen – inwoners jonger dan 18 jaar: “De betaalbaarheid en 
houdbaarheid van de jeugdhulp staat onder druk. Zodra we inzicht hebben in de uitgaven, zal er 
meer duidelijkheid komen over maatregelen om de kosten te beheersen.” Wij vinden dit gelet op de 
problematiek een tamelijk vrijblijvende en eenzijdige stellingname. Is voor het college de hulpvraag 
of het beschikbare budget leidend? Wanneer zijn de wachtlijsten weggewerkt, i.h.b. voor wat betreft 
de crisissituaties? 

 
Vraag 57 
7.1.3 Optimale toegang: “Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag.” Verderop in 
7.1.5 Stimuleren inzet onafhankelijke clientondersteuning – maatregelen staat: “Uit het 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt namelijk dat veel respondenten geen weet hebben van de 
mogelijkheid om onafhankelijke cliëntondersteuning in te zetten.” Dit lijkt in zekere zin elkaar tegen 
te spreken, kan het college dat toelichten? 

 
 
Vraag 58 
7.1.3 Optimale toegang – maatregelen – het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige 
dienstverlening: “We zorgen voor snelle hulp en ondersteuning volgens bestaande richtlijnen. 
Wachttijden voorkomen we zoveel mogelijk, door de caseload wekelijks te monitoren en te 
bewaken.” In de praktijk zijn er echter nog steeds wachtlijsten. Hoe worden die weggewerkt door het 
monitoren van de caseload? Gaat het niet veel meer om de capaciteit van de externe zorgverleners? 
En hoe speelt het college daarop in?   
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Vraag 59 
7.2.4. De gemeente heeft als ambitie om IKC’s te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Er wordt 
gesteld dat er: “Over het algemeen […] behoefte [is] de voor- en naschoolse opvang binnen de 
muren van het primair onderwijs een plek te geven.” Waar is deze stelling op gebaseerd en waar 
komt deze uitgesproken wens vandaan? Welke partijen worden actief betrokken bij het realiseren 
van (nieuwe) IKC’s? 

 
Vraag 60 
7.7. Dierenwelzijn (p.92). In de begroting staat als maatregel ‘notitie Dierenwelzijn uitvoeren’. 
Betekent dit ook dat de hele notitie wordt uitgevoerd en dat er dus budgettaire ruimte is gevonden, 
waar deze er eerder (conform Raadsvoorstel over het dierenwelzijnsbeleid) niet was? Met andere 
woorden, heeft de wethouder de financiële ruimte gevonden om de hele notitie ten uitvoer te 
brengen en waar is deze ruimte dan gevonden? 
 
 
Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie  
 
Vraag 61 
In 2020 komt de beleidsvisie Kunst en Cultuur. In hoeverre wordt daarbij pro-actief afstemming 
gezocht met onderwijsinstellingen in het kader van cultuureducatie? 

 
 
Programma 9 - Baten en Lasten 
 
Geen vragen. 
 
 
Paragrafen 
 
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
 
Vraag 62 
Risicobeheersing – risico nummer 10 – AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): het niet 
voldoen aan de regels van deze wet. Dit heeft een mogelijk boete tot gevolg. Waarom wordt dit als 
een relatief groot risico gezien voor de gemeente? Is de AVG nog onvoldoende geborgd in de 
organisatie? Zie ook paragraaf bedrijfsvoering – informatiebeveiliging en privacy: “Om de awareness 
rond de AVG zo breed mogelijk in de organisatie gestalte te geven, ligt er een advies om per afdeling 
zogenaamde privacy ambassadeurs aan te wijzen (door de lijnmanagers). Deze mensen zijn het AVG-
aanspreekpunt voor de afdeling en voeren enkele nevenwerkzaamheden (zoals bijhouden register 
van gegevensverwerkingen) uit.” Hoe is het dan nu gesteld met deze ‘awareness’ en worden de 
mensen die deze ambassadeurs moeten zijn nieuw aangenomen of zijn het ‘bestaande’ 
medewerkers? Tijdens de beeldvormende behandeling gaf de wethouder aan hier graag schriftelijk 
op terug te willen komen.  
 
Vraag 63 
Kengetallen, p. 143. De Solvabiliteitsratio zakt weg van 25,1% tot 14,4%, op het niveau ‘zeer 
risicovol’. Structurele exploitatieruimte zakt weg van 5,5% tot 0,5%, naar het niveau ‘zeer beperkt’. 
Tijdens de beeldvormende behandeling geeft de wethouder aan dit een aanvaardbaar risico te 
vinden. Waarom vindt de wethouder dit aanvaardbaar?  
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Daarnaast geeft de wethouder aan dat er inderdaad geen echte keuzes gemaakt worden zoals die 
werden gepresenteerd in de PN (uitstelmentaliteit), maar dat dat wel nog zal moeten gebeuren. Aan 
welke keuzemogelijkheden denkt de wethouder dan en wanneer gaat het college daar werk van 
maken?  
 
 
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 
 
Vraag 64 
8.Sportvelden en accommodaties: “De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het 
beheerplan Sportvelden 3.0. Dit betekent dat we zorgen dat de sportcomplexen functioneel, schoon 
(basis) en veilig zijn. Velden en banen zijn ingericht en functionerend volgens bondsnormen van de 
betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit; voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal en 
atletiek.” Hoort honkbal hier niet bij? 
 
 
Paragraaf Bedrijfsvoering 

 
Vraag 65 
Organisatie/ HRM: “We gaan andere vormen van werving en selectie inzetten om kandidaten voor 
vacatures te vinden.” Wat wordt er nu dan gebruikt en wat wordt er anders (concretisering)? 

 
Vraag 66 
Organisatie/ HRM: “Daarnaast is in 2019 een Risico Inventarisatie en Evaluatie inclusief een 
Psychosociale Arbeidsbelasting onderzoek uitgevoerd. Dit heeft ons inzicht gegeven in de 
belangrijkste verbeterpunten om het verzuim te verminderen en de inzetbaarheid van medewerkers 
te vergroten.” Wat kwam daar uit als belangrijkste verbeterpunt? 

 
 
Bijlage 1: Overzicht Investeringen 
 
Vraag 67 
P. 189/190 ICT Investeringen. Er wordt veel geld geïnvesteerd in ICT. Kan het college hier een 
preciezere uitsplitsing van geven en toelichten waarom bepaalde kosten (ogenschijnlijk) zo hoog 
zijn? 

 


