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Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van Goois Democratisch
Platform (GDP), een nieuwe politieke partij in de gemeente Gooise Meren.
Een programma op hoofdlijnen, met waar dat kan een concrete vertaling
naar actiepunten.
GDP wil continu in gesprek zijn met inwoners en ondernemers. Daarom
hebben wij iedereen die belangstelling had de gelegenheid gegeven om
mee te praten of eventueel mee te stemmen over onderwerpen die in ons
verkiezingsprogramma staan. Daarvoor is een lidmaatschap van onze
partij niet nodig.
Wij raadplegen de achterban niet alleen over ons verkiezingsprogramma.
Het is de bedoeling dat we dat bij veel meer onderwerpen gaan doen die
de komende tijd op de gemeente af zullen komen. Daarvoor gebruiken wij
o.a. ons digitale platform: www.gooisplatform.nl.
In dit verkiezingsprogramma zullen wij eerst uitleggen wie we zijn, daarna
bespreken we wat we inhoudelijk willen. Tenslotte worden onze
belangrijkste speerpunten kort samengevat.
Goois Democratisch Platform: Luisteren. Denken. Doen.
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Wie zijn we?
Aanleiding
Goois Democratisch Platform is in 2017 als lokale partij opgericht, om
tegemoet te komen aan de groeiende behoefte onder inwoners (en
ondernemers) om meer en beter betrokken te worden bij de lokale
politiek. Eens per 4 jaar stemmen en verder maar afwachten wat er
gebeurt, is niet meer van deze tijd. Wij luisteren daarom gedurende onze
gehele zittingsperiode naar de goede ideeën die inwoners zélf hebben.
Daarmee willen wij de kloof tussen politiek en wat er leeft onder inwoners
verkleinen en de kwaliteit van besluiten vergroten. Deze benadering sluit
veel beter aan bij de democratie zoals die ooit bedoeld was. Goois
Democratisch Platform is momenteel met drie (van de 31) zetels
vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Gooise Meren.
Democratie
Goois Democratisch Platform gaat in haar werkwijze in feite zoveel
mogelijk terug naar de basis van de democratie, dat letterlijk
"volksheerschappij" betekent. In een pure democratie is de voltallige
bevolking soeverein en is autoriteit gebaseerd op de instemming van het
volk. Deze bestuursvorm vindt zijn oorsprong in het menselijke
gelijkheidsideaal: Niemand heeft méér recht dan een ander om bepaalde
voorstellen vast te stellen of beslissingen te nemen.
In Nederland is sprake van een representatieve democratie, waarbij het
volk bevoegdheden voor een bepaalde periode overdraagt aan een aantal
afgevaardigden; in dit geval de gemeenteraad. Deze vorm is ontstaan als
praktische oplossing bij het groeien van het aantal mensen binnen de
democratie: het werd onuitvoerbaar om steeds iedereen bij bestuur en
besluitvorming te betrekken. Maar inmiddels is de representatieve
democratie uitgehold en is er een kloof ontstaan tussen de politiek en het
volk. GDP heeft met de inzet van een digitaal platform een nieuwe manier
gevonden om grotere groepen mensen te bereiken en te betrekken bij
bestuur en besluitvorming.
Wereldbeeld
Goois Democratisch Platform steunt het liberaal gedachtegoed.
Uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn en dat de mens vrij en zelf
verantwoordelijk is, in de eerste plaats voor het eigen handelen en
welbevinden, maar uiteindelijk ook voor dat van anderen en voor de
toekomst van anderen, als die teveel in het gedrang komt. De eigen
vrijheid mag niet ten koste gaan van die van de ander: vrijheid in
verantwoordelijkheid! Ook staat de GDP nadrukkelijk voor sociale
rechtvaardigheid. GDP is van mening dat de overheid – in ons geval de
gemeente – inwoners in voldoende mate in de gelegenheid moet stellen
om hun eigen vrijheid en welbevinden te verzekeren. Dat betekent ook
dat de gemeente de ontwikkelings- en ontplooiingskansen van inwoners
helpt te vergroten. Daarbij is iedereen gelijkwaardig. De werkwijze van
GDP ligt in het verlengde van dit uitgangspunt, omdat inwoners zelf in
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staat zijn hun eigen toekomst en die van anderen te helpen bepalen
m.b.v. het platform dat hiervoor is ingericht.
Werkwijze
Goois Democratisch Platform stelt zich in alles dat zij doet ten doel om op
te komen voor de belangen en het welzijn van alle inwoners, bedrijven en
andere organisaties in de gemeente. Wij proberen dit doel te bereiken
door iedere inwoner, ieder bedrijf en iedere organisatie die is gebonden
aan of betrokken bij de gemeente in staat te stellen over relevante
onderwerpen rechtstreeks een eigen mening te uiten en daarmee (via de
gekozen raadsleden van GDP) actief te participeren in de besluitvorming
rondom alle zaken die onze gemeente aangaan. Ook is het mogelijk om
eigen initiatieven in te brengen.
Goois Democratisch Platform maakt daarbij gebruik van e-democracy:
Iedereen van 14 jaar en ouder kan op het daarvoor ingerichte digitale
platform zijn of haar mening geven, ongeacht partijlidmaatschap. GDP
gebruikt de inbreng expliciet om tot een (definitief) standpunt te komen
over voorliggende besluiten in de gemeenteraad. Een meerderheid van
stemmen is daarbij in principe richtinggevend, tenzij er zwaarwegende
argumenten zijn daarvan af te wijken. Hierbij valt te denken aan
representativiteit, zorgvuldigheid en afwijking t.o.v. onze ideologische
uitgangspunten over bijv. discriminatie.
Wij zoeken continu voeding bij onze kiezers, maar zullen om een
meerderheid te halen in de raad soms water bij de wijn moeten doen om
tot een compromis te komen. Via ons platform doen wij daarvan verslag.
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Wat willen we?
Behalve een vernieuwende werkwijze, heeft Goois Democratisch Platform
ook tal van ideeën om onze gemeente naar een hoger niveau te brengen.
Hieronder zullen wij per deelgebied aangeven wat we belangrijk vinden en
wat we concreet willen doen.

Dienstverlening en Bestuur
Betere dienstverlening
Dienstverlening van de gemeente aan inwoners en ondernemers moet van
hoge kwaliteit zijn, met minder bureaucratie. Dat betekent dat de
gemeente duidelijk communiceert, transparant is en beloftes na komt.
Dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Waar mogelijk vindt
dienstverlening (ook) digitaal plaats en levert de gemeente service aan
huis zonder bijkomende kosten. Ook de website wordt hier beter op
ingericht. Het ambtelijk apparaat is - net als het college - toegankelijk en
stelt zich dienstbaar op. Als inwoners plannen of omgevingsvergunningen
willen inzien die ter inzage liggen, kunnen zij dat digitaal doen en betalen
hiervoor geen leges.
Het bestuur is er voor de inwoners, niet andersom! Goois Democratisch
Platform is daarom voor een doortastende en proactieve gemeente. Dat
betekent minder onderzoeken en meer doen! In het verlengde daarvan
zijn wij voor minder regels. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
moet daarom ontdaan worden van onnodige regels en de invloed van de
welstandscommissie op bouwaanvragen moet beperkt worden. Bovendien
moet de welstandscommissie niet alleen maar uit architecten bestaan,
maar ook uit inwoners en mensen met een andere deskundigheid.
Meer burgerparticipatie
Inwoners en ondernemers moeten veel nadrukkelijker betrokken worden
bij gemeentelijk beleid en besluitvorming. Kennis en goede ideeën liggen
op straat, maak daar gebruik van! Hiermee neemt de kwaliteit van en het
draagvlak voor besluiten ook toe. Daarom moet de gemeente
vernieuwende vormen van burgerparticipatie inzetten en veel meer ruimte
geven aan initiatieven van onderop. De gemeente maakt daarom vaker
gebruik van het digitaal burgerpanel en zet regelmatiger vormen van
"crowdsourcing" in. Elke wethouder is contactpersoon voor een aantal
wijken en heeft één keer per maand een spreekuur in de wijk. Verder
wordt het kernenbeleid verder uitgebouwd door zo mogelijk per
kern/gebied een klankbordgroep in te stellen.
De jeugd moet meer bij de politiek betrokken worden. Daarom wordt er
een kinderraad, al dan niet gecombineerd met een kinderburgemeester
ingesteld. Kinderen leren zo op een leuke manier de politiek beter
begrijpen en de gemeente kan profiteren van de vaak vernieuwende
ideeën die door kinderen worden ingebracht. De gemeente kan hierin
samenwerken met de basisscholen. Voor de jeugd vanaf 14 jaar wordt
gezocht naar een eigen platform om inbreng te leveren, zodat ook hun
stem beter gehoord wordt (bijv. een jeugdraad). De seniorenraad wordt
geformaliseerd, zodat die als volwaardig gesprekspartner aan tafel kan
zitten.
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Gooise Meren is een van de weinige gemeenten zónder regeling voor
burgerinitiatieven en zónder de mogelijkheid van het organiseren van een
raadgevend referendum. GDP wil dat veranderen: inwoners moeten op
eenvoudige wijze initiatieven vanuit de samenleving op de agenda kunnen
zetten en daarnaast d.m.v. een raadgevend referendum hun mening
kunnen geven over belangrijke besluiten.
GDP vindt het belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente meedoen.
Een goede integratie van o.a. statushouders is daarbij van essentieel
belang. De gemeente moet zich hier actief voor inzetten.
Niet zomaar doorfuseren
Bussum, Naarden en Muiden zijn nog maar kort geleden gefuseerd en de
nieuwe gemeente Gooise Meren heeft daar nog de handen vol aan. Nu
opnieuw fuseren met Weesp kan de kwaliteit van dienstverlening onder
druk zetten en het proces daar naar toe is niet zorgvuldig verlopen. Als
Weesp alsnog kiest voor een fusie met Gooise Meren, kunnen onze
inwoners zich als het aan GDP ligt hierover eerst nog uitspreken d.m.v.
een raadgevend referendum. Pas daarna neemt de gemeente een
definitieve beslissing over fusie.
Ook over een eventuele grotere fusie tot één gemeente in de regio,
moeten inwoners zich kunnen uitspreken middels een raadgevend
referendum. GDP wijst daarbij ook op de menselijke maat: groter is niet
altijd beter. Daarom zijn wij in beginsel tegen doorfuseren. Wij vinden het
bovendien onjuist dat niet de gemeente, maar de provincie – nu opnieuw
– de regie voert in dit proces. Wij gaan zelf over de (bestuurlijke)
toekomst van onze gemeente!

Veiligheid
Meer blauw op straat
Een veilige woon- en werkomgeving is cruciaal voor het welbevinden van
onze inwoners. De gemeente moet daarom volop inzetten op fysieke en
sociale veiligheid. Blauw hoort op straat, niet achter het bureau: de
wijkagent moet vaker in de wijk komen en goed aanspreekbaar zijn voor
inwoners. Ook moeten er meer BOA's ingezet worden voor een veilig
gevoel op straat, dus niet alleen als parkeerwachter. De gemeente moet
in dit kader ook goed samenwerken met buurtpreventieverenigingen en
lokale What’sapp-groepen. Er moet een focus liggen op het verminderen
van woninginbraken, o.a. door meer in de wijk te posten en in te zetten
op preventie. In het uitgaansgebied in Bussum moet cameratoezicht
heringevoerd worden. Ook op andere plaatsen waar bijv. overlast is van
hangjongeren moet (al dan niet tijdelijk) cameratoezicht plaats vinden.
Verkeersveiligheid fietsers omhoog
Voor onze inwoners is verkeersveiligheid heel belangrijk. Daarom wil
Goois Democratisch Platform dat er een strengere handhaving komt op
snelheid, in het bijzonder binnen 30 kilometer zones. Ook moet er meer
gebruik worden gemaakt van snelheidssignaleringsborden, zodat inwoners
zich beter bewust worden van hun snelheid. Fietsverkeer moet veiliger
worden, o.a. door het instellen van fietsstraten, gebieden waar de auto
"te gast" is en de aanleg van snelfietsroutes. Daarnaast moet er binnen de
gemeente goede straatverlichting zijn, dus ook op de route naar de
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nieuwe Park & Ride in Muiden. Ook moet er meer aandacht voor en
controle op fietsverlichting zijn. De verkeersveiligheid rondom scholen
moet vergroot worden.
Vuurwerkvrije zones instellen
Ieder jaar laait de discussie over het afsteken van vuurwerk weer op.
Zwaar letsel, stress bij dieren, overlast en schade zijn voor steeds meer
gemeenten redenen om het afsteken van vuurwerk te beperken. In
tegenstelling tot veel andere gemeenten in onze regio, gelden er rond de
jaarwisseling geen vuurwerkvrije zones in Gooise Meren. GDP wil dat de
gemeente gaat experimenteren met het instellen van vuurwerkvrije zones
daar waar dat nodig cq. gewenst is, bijv. nabij verzorgingstehuizen, rond
dierenweides en op plekken waar erg veel overlast wordt ervaren.
Hiervoor moet wel voldoende draagvlak zijn onder inwoners. Op plaatsen
waar wel vuurwerk afgestoken mag worden, kan de gemeente inwoners
stimuleren om dat samen op een centraal punt in de wijk te doen. Tegen
overtreding van de regels en illegaal vuurwerk wordt streng opgetreden.

Verkeer en Openbare ruimte
Gastvrij parkeerbeleid
Goois Democratisch Platform wil dat de gemeente meer maatwerk levert
als het gaat om parkeerbeleid. Recent is het beleid zoals dat werd
toegepast in Naarden, Muiden en Bussum geharmoniseerd. Daarbij zijn
goed functionerende oplossingen, zoals de blauwe zones in Naarden en
Muiden, omgezet in betaald/vergunninghoudersparkeren met gebruik van
bonnenboekjes voor bezoekers. Dat doet geen recht aan de
verscheidenheid van parkeersituaties in onze gemeente en zorgt voor een
ongastvrij parkeerbeleid. Dat is niet goed voor het ondernemersklimaat en
de sociale cohesie en jaagt inwoners onnodig op kosten. GDP wil dat het
parkeerbeleid meer op maat is en er alleen vergaande parkeerregimes
worden ingesteld bij hoge parkeerdruk en voldoende draagvlak onder
inwoners/ondernemers. Wij stellen daarom voor:
•

•
•
•
•
•
•
•

Opnieuw invoeren van "blauwe zones" (i.c.m. bewonersontheffing)
op plaatsen die zich daar goed voor lenen; o.a. in Naarden en
Muiden;
Geen invoering van betaald parkeren in Naarden Vesting en
Muiderberg i.v.m. acceptabele parkeerdruk en te weinig draagvlak;
In Muiden alleen betaald parkeren in het hoogseizoen (april t/m
september) en tot uiterlijk 18 uur;
Gratis parkeren in aanloopstraten centrum Bussum;
Het parkeerterrein op de Veldweg behouden (op niveau maaiveld).
Bonnenboekjes vervangen door een parkeerapp;
Betere oplossingen voor fietsparkeren, o.a. in het centrum van
Bussum en bij de NS stations;
Regelmatige evaluatie van parkeerbeleid, waar inwoners en
ondernemers bij worden betrokken en voldoende draagvlak voor
een parkeerregime het uitgangspunt is.
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Betere bereikbaarheid
Het is belangrijk dat onze gemeente en de diverse kernen goed
bereikbaar zijn. Goois Democratisch Platform wil daarom dat de gemeente
zich er daadkrachtig voor inzet om betere openbaar vervoer verbindingen
tussen de kernen te bewerkstelligen. Tijdens schooltijden moet er daarbij
minimaal twee keer per uur een goede busverbinding zijn voor middelbare
scholieren en toeristen moeten vanuit Amsterdam sneller en makkelijker
naar Gooise Meren kunnen komen. Het herintroduceren van de (tram)lijn
“De Gooische Moordenaar”, die reed van Amsterdam naar de historische
bezienswaardigheden van Muiden, Muiderberg en Naarden, kan hierin
perspectief bieden!
Vanuit de gemeente moet er druk uitgeoefend worden om de NS
dienstregeling minimaal terug te brengen naar het oude niveau (tussen 7
en 19 uur ieder kwartier een treinverbinding). Verder moeten we ons
samen met Hilversum tot het uiterste inspannen om
ondertunneling/verdieping van het spoor op de agenda van Prorail te
krijgen.
De gemeente zet in op meer veilige wegen en fietspaden/fietsstraten,
rekening houdend met diverse soorten fietsverkeer. Binnen de bebouwde
kom geldt ook voor snelfietsers een maximum snelheid van 30 km/uur.
Doorgaand vrachtverkeer door de vesting van Naarden en Muiden moet
omwille van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid verboden
worden. Daarnaast moeten er extra maatregelen worden getroffen om file
vermijdend verkeer te ontmoedigen.
Goois Democratisch Platform is voor een doeltreffend ecologisch beheer
van natuurgebieden, maar dat mag niet ten koste gaan van de
bevaarbaarheid van de ons omringende vaarroutes. Verder moet er een
integrale havenvisie komen.
Aantrekkelijke openbare ruimte
Goois Democratisch Platform wil dat de lantaarnpalen in Het Spiegel in
Bussum t.b.v. het bijzondere karakter van de wijk op den duur vervangen
worden door lantaarnpalen in oude stijl (met LED verlichting). Op het
Ruijsdaelplein in Naarden Vesting wordt voor de Utrechtse poort en langs
de gele loods een parkeerverbod ingevoerd.
Goois Democratisch Platform wil omwille van de verkeersveiligheid en
aantrekkelijkheid van het winkelhart dat de Brinklaan (tussen Veerplein
en Kerkstraat) op gezette tijden afgesloten kan worden voor autoverkeer.
Het gebouw "De Vonk" in Bussum moet blijven bestaan en de busroute in
het centrum moet niet veranderd worden. Verder wil GDP dat de Vlietlaan
tweerichtingsverkeer blijft, met omwille van de veiligheid een
afslagverbod voor gemotoriseerd verkeer komende vanaf de overweg.

Economie en Toerisme
Beter ondernemersklimaat
Goois Democratisch Platform wil het ondernemers- en vestigingsklimaat
sterk verbeteren en daarmee de lokale economie stimuleren. Daarbij
willen wij maximaal inzetten op:
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•

•

•
•
•

Het aanstellen van vaste aanspreekpunten (accountmanagers) voor
ondernemers, die informatie van de gemeente bundelen en in staat
zijn om organisaties met elkaar in contact te brengen
(kruisbestuiving);
Het opzetten van een digitaal ondernemersloket en een digitaal
ondernemersdossier, om communicatie met de gemeente te
vereenvoudigen;
Vermindering van regeldruk en het instellen van regelluwe zones;
De aanleg van glasvezel in de gehele gemeente;
Het aanbieden van gratis wifi in centrumgebieden en daarvoor zo
mogelijk beschikbare Europese subsidies aan te wenden;

De gemeente geeft bij de gunning van opdrachten lokale ondernemers
voorrang. Verder stelt de gemeente zich proactief op om leegstand van
winkel- en horecapanden te voorkomen of te verkorten.
De gemeente moet vaart zetten achter de realisatie van de
passantenhaven bij Naarden Vesting en de buitenhaven in Muiden. Deze
projecten kunnen een stimulans zijn voor de economie. De gemeente
faciliteert waar nodig, maar financiering gebeurt door externe partijen.
Winkel- en horeca aanbod optimaliseren
Goois Democratisch Platform wil dat er nieuw onderzoek wordt gedaan
naar de mogelijkheid om op het Wilhelminaplantsoen een centraal plein
met horeca te maken.
GDP is voor een compact centrum van Bussum, om leegstand en
verloedering te voorkomen. De gemeente moet waar mogelijk een
gevarieerd winkelaanbod stimuleren. Het aantal m2 winkeloppervlak moet
niet uitgebreid worden, dus ook niet met een supermarkt op het Scapino
terrein. Hier kunnen beter woningen gebouwd worden, bijvoorbeeld voor
jongeren of senioren. Het winkelaanbod in de wijken moet primair gericht
zijn op de dagelijkse boodschappen.
Het herinrichtingsplan van het Kerkplein in de Vesting - met o.a. meer
ruimte voor terrassen - moet op korte termijn uitgevoerd worden. Op het
Ruijsdaelplein en langs de gele loods komt een parkeerverbod, zodat de
Utrechtse poort een waardige entree van de Vesting is.
Meer toerisme
De gemeente moet haar schat aan cultureel en historisch erfgoed veel
meer en beter inzetten voor het aantrekken van toeristen, waarbij een
goede balans moet blijven tussen levendigheid en leefbaarheid. Er moet
maximaal aandacht worden besteed aan doeltreffende stads- en
dorpspromotie en de gemeente moet beter bereikbaar worden voor
toeristen, bijv. met een speciale tramlijn vanuit Amsterdam, dat op haar
beurt te maken heeft met een toeristenoverschot.
Het verkrijgen van een Unesco werelderfgoedstatus kan een grote
positieve invloed hebben op toerisme in Gooise Meren. GDP wil daarom
dat de gemeente hier meer aandacht aan besteedt.
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Wonen
Doorstroming stimuleren
Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wil GDP dat er
meer seniorenwoningen gebouwd worden die met voorrang worden
toegewezen aan senioren die een herbezetbare huurwoning achterlaten
voor een jong gezin. De gemeente moet inzetten op meer sociale
huurwoningen en jongerenhuisvesting. Senioren moeten voldoende
ondersteund worden om langer thuis te kunnen wonen.
Bij nieuwe woningbouwprojecten, dient gemiddeld 40% sociale
huurwoningen te zijn, totdat weer wordt voldaan aan de in de woonvisie
beoogde verdeling (30% sociaal). Verkoop van sociale huurwoningen mag
alleen als de betreffende woningbouwcorporaties voldoende nieuwe en
betaalbare projecten binnen de gemeente realiseren.
Duidelijke kaders bij nieuwe projecten
Bij de ontwikkeling van de Borgronden moet er voldoende aandacht zijn
voor het voorzieningenniveau en de ontsluiting van de nieuwe wijk en de
omringende wijken.
Veel inwoners en ondernemers zijn betrokken geweest bij het
centrumplan Keverdijk, maar de uitvoering hiervan heeft onnodig veel
vertraging opgelopen. GDP wil dat dit project nu snel opgepakt en
uitgevoerd gaat worden.
Voor wat betreft de ontwikkeling van Crailo, wil GDP een pas op de plaats
maken en inzetten op:
•
•
•

Meer en betere burgerparticipatie voor belanghebbenden;
Een betere stemverhouding tussen de participerende gemeenten,
zodat Hilversum geen veto krijgt;
Meer sociale woningbouw/middeldure huur en zo min mogelijk
bedrijven.

Mariënburg moet als monument behouden blijven en ontwikkeld worden
t.b.v. seniorenwoningen.
Geluidsoverlast door de A1 en de A6 moet conform de afspraak met
Rijkswaterstaat minimaal terug naar het niveau van voor de verbreding.
Ook tegen trein- en vliegtuiglawaai moeten maatregelen genomen
worden.

Duurzaamheid
Samen snel duurzamer
De “D” van GDP had ook voor “Duurzaam” kunnen staan! Wij willen dat
de gemeentelijke organisatie uiterlijk in 2025 energieneutraal is. De
openbare verlichting en de verlichting van sportvelden in onze gemeente
wordt versneld vervangen door LED lampen (voor zover dat nog niet
gebeurd is). Omvangrijke bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken
is, worden gasloos en duurzaam uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk
materialen uit hergebruik worden gebruikt. Verder zorgt de gemeente
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voor voldoende laadpunten voor elektrische auto’s en volgt hierin
proactief de ontwikkelingen van de auto industrie.
Wij willen ook dat onze inwoners (en ondernemers) duurzaam leven en
werken. De gemeente stimuleert daarom het gebruik van zonnepanelen
en andere duurzame energievoorzieningen en brengt subsidieregelingen
onder de aandacht. Daarnaast stelt de gemeente – al dan niet in regio
verband – een revolverend fonds in waarmee duurzaamheidsinvesteringen
kunnen worden gefinancierd. Het uitgeleende geld uit dit fonds komt weer

terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een
beproefde manier van duurzaam financieren, in plaats van subsidiëren.
De gemeente haalt zo nodig investeringen naar voren om de huidige
rioolproblematiek door overvloedige regenval doeltreffend op te lossen.

Werk en Inkomen
Werk en vrijwilligerswerk stimuleren
Goois Democratisch Platform streeft naar gelijke kansen voor iedereen als
het over werkgelegenheid gaat. Wanneer we de werkgelegenheid
stimuleren, verbeteren de levensomstandigheden, wordt de sociale
samenhang hechter en de economische groei duurzamer. Wie kan
werken, werkt. Wie niet kan werken, wordt geholpen en beschermd. GDP
wil dat de gemeente de werkgelegenheid stimuleert door een
aantrekkelijker ondernemersklimaat te creëren en werkzoekenden en
ondernemers proactiever met elkaar in contact brengt. De publieke
arbeidsbemiddeling wordt geprofessionaliseerd.
GDP is er voorstander van dat inwoners die een bijstandsuitkering
genieten en niet in een re-integratietraject zitten, worden verplicht tot het
leveren van een tegenprestatie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
vrijwilligerswerk. Wie aantoonbaar geen tegenprestatie kan leveren, komt
in aanmerking voor een vrijstelling.
Een belemmering voor arbeidsparticipatie zijn schulden. GDP wil dat de
schuldhulpverlening verder wordt geoptimaliseerd en dat het aantal
mensen dat hiermee te maken krijgt zal dalen door betere preventie.
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers en de overheid
tussen 2015 en 2026 resp. 100.000 banen bij het bedrijfsleven en 25.000
banen bij de overheid creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Op
basis van het Sociaal Akkoord moet de regio Gooi en Vechtstreek voorzien
in arbeidsplekken voor 1.500 personen met een arbeidsbeperking
(Wajong en WSW). De gemeente Gooise Meren dient hierin een voorbeeld
functie te vervullen. Binnen de komende 8 jaar zal het personeelsbestand
van de gemeente Gooise Meren voor minimaal 6% uit medewerkers met
een arbeidsbeperking bestaan.
Behalve betaald werk, is ook vrijwilligerswerk heel belangrijk voor onze
gemeente. Al die vrijwilligers die zich inzetten voor Gooise Meren, zorgen
voor ondersteuning, sociale cohesie en gemeenschapszin. Om
vrijwilligerswerk te stimuleren en toegankelijker te maken, moet de
gemeente een eigen platform oprichten waar organisaties vrijwilligers
kunnen werven. Officiële vrijwilligers worden herkenbaar met een eigen
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badge. Mensen met een uitkering, houden recht op een
vrijwilligersvergoeding.

Onderwijs en Jeugd
Onderwijs bereikbaar en van hoge kwaliteit
Goois Democratisch Platform staat voor een goede kwaliteit van
onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal
staan. Daarnaast willen wij dat onderwijs bereikbaar blijft, o.a. door een
of meer basisscholen in de verschillende kernen te behouden (waaronder
in Muiderberg) en de ouderbijdrage op een voor alle ouders betaalbaar
niveau te houden.
Maatschappelijke stages zijn essentieel om een verbinding te leggen
tussen onderwijs en praktijk. GDP wil daarom dat de gemeente samen
met scholen en ondernemersverenigingen een gezamenlijk platform
opricht waarop stagiairs en organisaties in Gooise Meren elkaar beter
kunnen vinden.
Cultureel aanbod voor kinderen vergroten
Om kinderen bij onze lokale historie en cultuur te betrekken, wil GDP dat
de gemeente het financieel mogelijk maakt dat alle basisschoolleerlingen
minimaal een keer in hun schooltijd een bezoek kunnen brengen aan het
Muiderslot, het Vestingmuseum en Natuurmonumenten.
Daarnaast moet de gemeente het jeugdsport- en cultuurfonds maximaal
aanwenden voor kinderen waarvoor sport en cultuur financieel minder
toegankelijk is. Daarbij zoekt Gooise Meren de samenwerking op met
omringende gemeenten in de regio, om efficiënter en doeltreffender te
kunnen werken. Zo worden ambities van kinderen niet beperkt door de
gemeente grenzen en gaan euro’s daarheen waarvoor ze bedoeld zijn.
Een plek voor de jeugd
De gemeente moet – mede in relatie tot de verhoogde minimumleeftijd
voor alcohol – jeugd tussen 16 en 18 jaar beter en welwillender
ondersteunen bij het vinden van een eigen plek waar zij elkaar kunnen
ontmoeten.

Zorg en Welzijn
Verantwoorde zorg, samen verantwoordelijk
We bevinden ons in de overgang naar een participatiemaatschappij. Goois
Democratisch Platform vindt het belangrijk dat de gemeente haar
zorgtaak serieus neemt, maar wij denken dat inwoners hier tot op zekere
hoogte ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben. In een goed
functionerende maatschappij helpen mensen elkaar een handje en zijn
buurten meer dan alleen een plek om te wonen. Mantelzorgers vervullen
in dit opzicht een belangrijke functie en moeten op hun beurt ook
voldoende ontzorgd worden. Dat betekent bijvoorbeeld minder lange
wachttijden voor locaties voor dagbesteding, goede thuiszorg en een
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snellere opvolging door de gemeente bij WMO aanvragen voor o.a. jeugden ouderenzorg.
Zorg dichtbij
De gemeente werkt zoveel mogelijk vanuit één loket, zodat mensen die
zorg nodig hebben niet voor iedere regeling een ander contactpersoon
hebben. De zorgvraag moet altijd leidend zijn, niet het budget.
GDP wil dat Gooise Meren zorgt voor voldoende faciliteiten voor
spoedeisende zorg binnen of nabij de eigen gemeente, nu ziekenhuis
Tergooi zal verhuizen naar Hilversum. Ook vinden wij het belangrijk dat
de capaciteit van verzorgingstehuizen binnen de gemeente op peil blijft.

Sport, Recreatie en Cultuur
Volop mogelijkheden voor sport & recreatie
Goois Democratisch Platform vindt het belangrijk dat er voldoende sport
en recreatie faciliteiten op acceptabele reisafstand in onze gemeente zijn
en blijven. Daarom willen wij beide zwembaden in Gooise Meren open
houden. Mede in verband met de ontwikkeling van de Krijgsman en
Weespersluis, willen wij dat de gemeente inzet op voldoende
sportfaciliteiten op de Bredius en dat het ruimtelijk mogelijk wordt
gemaakt om op termijn drie hockeyvelden bij de Negenmorgen in
Muiderberg in gebruik te nemen.
Zorg voor monumenten
Gooise Meren moet zuinig en trots zijn op het cultureel en historisch
erfgoed dat onze gemeente rijk is. Kennis en expertise voor gedegen
onderhoud van monumentaal vastgoed is bij de gemeente onvoldoende in
huis, daarom moet dit structureel worden uitbesteed aan een geschikte
externe partij. Om voldoende grip te houden en te profiteren van een
bundeling van krachten in de regio, wil Goois Democratisch Platform dit
onderbrengen bij de hiervoor opgerichte Stichting Goois Erfgoed. De
gemeente blijft eigenaar van het vastgoed en houdt dus de zeggenschap,
SGE adviseert en coördineert.
De gemeente moet cultureel en historisch erfgoed meer en beter inzetten
voor het aantrekken van toeristen, waarbij een goede balans moet blijven
tussen levendigheid en leefbaarheid. Er moet maximaal aandacht worden
besteed aan doeltreffende stads- en dorpspromotie en de bereikbaarheid
van de gemeente voor toeristen. Om de aantrekkelijkheid te vergroten,
wordt het herinrichtingsplan voor het Kerkplein in de Vesting versneld
uitgevoerd en op het Ruijsdaelplein komt een parkeerverbod voor de
Utrechtse poort en langs de gele loods.
Cultuuraanbod benutten en tradities koesteren
Gooise Meren heeft met o.a. het Muiderslot, het Naardermeer, de forten
en het Vestingmuseum een schat aan cultureel erfgoed. De gemeente
moet ons erfgoed waar nodig financieel/organisatorisch ondersteunen en
het potentieel dat ervan uit gaat beter benutten. Lokale tradities uit de
kernen zijn ook onderdeel van onze cultuur en moeten zoveel mogelijk in
stand gehouden worden. De gemeente heeft ook hierin een
ondersteunende taak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Bussum op ijs, de
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hardzeildagen in Muiden, swing op de Brink, de Vestingzondagen, het
Spieringfestival, MPM, de Sinterklaasintocht in de Vesting, diverse
activiteiten rondom kerst, de Mattheus Passion en de Bussumse kermis.
GDP wil dat de schoolgaande jeugd meer en beter wordt betrokken bij
onze lokale cultuur, erfgoed en historie. De gemeente zorgt ervoor dat
kinderen minimaal een keer in hun basisschooltijd een bezoek kunnen
brengen aan het Muiderslot, het Vestingmuseum en Natuurmonumenten.
Goois Democratisch Platform vindt het verder belangrijk dat de bibliotheek
dichtbij en toegankelijk blijft. Daarom moet er bij voorkeur in iedere kern
een bibliotheekfunctie op maat blijven bestaan, die in balans is met de
vraag van onze inwoners.
GDP wil dat aanvragen voor evenementen snel en eenvoudig kunnen
worden gedaan en dat de bijbehorende leges maximaal kostendekkend
zijn. Daarmee stimuleren wij een aantrekkelijk aanbod van sport en
recreatie in Gooise Meren.

Financiën en Belastingen
Gedegen financieel beleid
Goois Democratisch Platform staat voor een gedegen financieel beleid. De
begroting moet jaarlijks sluitend zijn, zonder uitputting van onze
algemene reserves. GDP wil dat de gemeente veel beter gaat sturen op
gemeentelijke inkomsten en bezittingen van o.a. vastgoed. Verder
gedraagt de gemeente zich zoals zij dat ook van haar partners verwacht,
door een goed debiteurenbeleid te voeren en facturen binnen de
overeengekomen termijn te betalen.
Geen stijging woonlasten en parkeertarieven
Onze woonlasten blijven – behoudens de inflatiecorrectie – op gelijk
niveau. Hierop geldt een uitzondering indien een aantasting van het
voorzieningenniveau moet worden voorkomen, of als het
voorzieningenniveau wordt verbeterd.
Ook de parkeertarieven op straat en het tarief van parkeervergunningen
blijven voor inwoners en ondernemers – behoudens de inflatiecorrectie –
gelijk. In Muiden moet net als in de rest van de gemeente betaald
parkeren tot 18 uur (i.p.v. 21 uur) gelden en alleen van april t/m
september.
Transparante en geen onnodige belastingheffing
GDP vindt dat een belasting bij voorkeur een relatie moet hebben met en
in verhouding moet staan tot de kosten die de gemeente op dit specifieke
gebied maakt. Daarom willen wij de volgende veranderingen doorvoeren:
•

Afschaffen hondenbelasting. Inwoners dienen de ontlasting van hun
hond uiteraard wel op te blijven ruimen en kunnen een bekeuring
krijgen als zij dat niet doen. Indien er geen meerderheid van de
gemeenteraad voor afschaffing van hondenbelasting zal zijn, zullen
wij erop aansturen dat besteding van deze belasting een relatie
heeft met de herkomst, bijv. het regelmatig schoonmaken van
trapveldjes, stoepen en straten.
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•

•

•

•

Vermakelijkhedenretributie alleen invoeren als aantoonbaar en
structureel substantiële kosten worden gemaakt door de gemeente
a.g.v. het grootschalige karakter van een evenement of attractie.
Gelet op het geringe aantal organisaties dat hiervoor in aanmerking
komt, past de gemeente bij voorkeur en in overleg maatwerk toe
voor een compensatie van deze specifieke kosten.
De opbrengst van toeristenbelasting moet ingezet worden ten
behoeve van de instandhouding en verbetering van faciliteiten voor
bezoekers van onze gemeente.
De tarieven voor leges en vergunningen die inwoners en
ondernemers moeten betalen, zijn aantoonbaar kostendekkend en
dus ook niet meer dan dat.
Er worden geen leges geheven op openbare evenementen die
plaats vinden op nationale feest- en gedenkdagen, zoals
Koningsdag. Deze activiteiten dragen in grote mate bij aan het
gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie binnen onze gemeente
en de organisatie daarvan dient derhalve gestimuleerd te worden.
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Samenvatting van onze speerpunten
Dienstverlening en Bestuur
•

•
•
•

•
•
•

•

GDP wil als partij inwoners en ondernemers veel meer en beter betrekken
bij de lokale politiek, o.a. door gebruikmaking van e-democracy via ons
digitale platform (www.gooisplatform.nl);
De gemeente moet duidelijk communiceren, transparant zijn en beloftes
nakomen: zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
Waar mogelijk vindt dienstverlening (ook) digitaal plaats en levert de
gemeente service aan huis zonder bijkomende kosten;
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet worden ontdaan van
onnodige regels en de invloed van de welstandscommissie op
bouwaanvragen moet worden beperkt;
De gemeente zet vernieuwende vormen van burgerparticipatie in en er
komt een regeling voor burgerinitiatieven en raadgevende referenda;
Iedere wijk krijgt een wijkwethouder die minimaal een keer per maand
spreekuur houdt in de wijk;
De gemeente stelt i.s.m. de scholen een “kinderraad” en een
“kinderburgemeester” in (basisschoolleeftijd) en ook de oudere jeugd
wordt meer en beter betrokken bij de politiek, bijv. d.m.v. een jeugdraad;
GDP wil niet zomaar doorfuseren met andere gemeenten. Voordat al dan
niet wordt besloten tot een nieuwe fusie, kunnen inwoners zich hierover
uitspreken in een raadgevend referendum;

Veiligheid
•
•
•
•

De wijkagent en boa’s zijn vaker in de wijk en beter aanspreekbaar;
Herinvoering cameratoezicht in uitgaansgebied Bussum en op andere
plekken waar dat nodig is;
Verkeersveiligheid van fietsers en rondom scholen moet omhoog;
Waar nodig cq. wenselijk experimenteert de gemeente met vuurwerkvrije
zones en handhaaft doeltreffend om overlast te voorkomen;

Verkeer en Openbare ruimte
•

•
•
•
•

Een gastvrij parkeerbeleid op maat: blauwe zones herinvoeren, geen
betaald parkeren in de Vesting en Muiderberg en in Muiden alleen betaald
parkeren in april t/m september tot 18 uur;
Parkeerverbod voor de Utrechtse poort en langs de gele loods op het
Ruijsdaelplein.
Betere OV verbinding tussen de kernen voor o.a. middelbare scholieren en
een (tram)verbinding voor toeristen vanuit Amsterdam;
Krachtige lobby voor ondertunneling of verdieping van het spoor;
Brinklaan tussen Veerplein en Kerkstraat op gezette tijden afsluitbaar voor
autoverkeer en tweerichtingsverkeer op de Vlietlaan behouden;

Economie & toerisme
•

•
•
•
•
•

Beter ondernemersklimaat door het verminderen van regeldruk, het
instellen van accountmanagers voor bedrijven, het opzetten van een
digitaal ondernemersdossier en het openen van een digitaal
ondernemersloket;
Aanleg glasvezel in de gehele gemeente stimuleren en gratis wifi
realiseren in centrumgebieden;
De gemeente gunt opdrachten bij voorkeur aan lokale ondernemers;
Vaart zetten achter passantenhaven Naarden, buitenhaven Muiden en
herinrichting Kerkplein Naarden Vesting + parkeerverbod Ruijsdaelplein;
Nieuw onderzoek doen naar de mogelijkheid van een centraal horecaplein
op het Wilhelminaplantsoen;
Een compact centrum voor Bussum met een gevarieerd winkelaanbod,
geen supermarkt maar woningbouw op het Scapino terrein;
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•

Optimaal benutten van onze cultuur-historische waarden met
doeltreffende stadspromotie en betere bereikbaarheid voor toeristen
vanuit Amsterdam;

Wonen
•

•

•

•
•

Betere doorstroming door meer seniorenwoningen te bouwen die met
voorrang worden toegewezen aan senioren die een herbezetbare
huurwoning achterlaten voor een jong gezin;
Bij nieuwe woningbouwprojecten, dient gemiddeld 40% van de
huurwoningen in het sociale segment te vallen, totdat weer wordt voldaan
aan de in de woonvisie beoogde verdeling (30% sociaal);
Snelle uitvoering van woningbouwprojecten Keverdijk en Borgronden
Naarden, met oog voor de gevolgen voor de omringende bestaande
wijken;
Goede burgerparticipatie, betere stemverhouding en meer sociale
woningbouw bij project Crailo;
Geluidsniveau A1/A6 terug naar niveau van voor de verbreding;

Duurzaamheid
•
•
•
•

Gooise Meren uiterlijk in 2025 energie-neutraal;
Instellen van een revolverend fonds waarmee inwoners en ondernemers
duurzaamheidsinvesteringen kunnen financieren;
Alle openbare verlichting vervangen door LED en nieuwe woningbouwprojecten gasloos uitvoeren;
Voldoende laadpunten voor elektrische auto’s realiseren

Werk en inkomen
•
•

•

Wie kan werken, werkt. Wie niet kan werken, wordt geholpen en
beschermd. Mensen met een uitkering, leveren een tegenprestatie.
Om vrijwilligerswerk te stimuleren en toegankelijker te maken, richt de
gemeente een eigen platform op waar organisaties vrijwilligers kunnen
werven.
Het personeelsbestand van de gemeente Gooise Meren bestaat op termijn
voor 6% uit mensen met een arbeidsbeperking.

Onderwijs en jeugd
•
•

•

•

Kwalitatief goed onderwijs in alle kernen van Gooise Meren;
De gemeente richt samen met scholen en ondernemersverenigingen een
platform op, waardoor scholieren eenvoudiger een maatschappelijke stage
kunnen vinden;
Alle basisschoolleeringen kunnen minimaal een keer in hun schooltijd een
bezoek brengen aan het Muiderslot, het Vestingmuseum en
Natuurmonumenten;
Regionale inzet op jeugdsport- en cultuurfonds;

Zorg en welzijn
•

•
•

Ontzorging van mantelzorgers door minder lange wachttijden voor locaties
voor dagbesteding, goede thuiszorg en een snellere opvolging door de
gemeente bij WMO aanvragen voor o.a. jeugd- en ouderenzorg.
Zorgregelingen via 1 loket regelen, de zorgvraag is leidend boven het
budget;
De gemeente zet zich ervoor in om faciliteiten voor spoedeisende hulp in
of nabij de eigen gemeente te behouden;

Sport, recreatie en cultuur
•

GDP is voor voldoende sportfaciliteiten: beide zwembaden openhouden,
ruime sportaccomodaties op de Bredius in Muiden en op termijn drie
hockeyvelden in Muiderberg (Negenmorgen);
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•

•

Inzet van kennis en expertise bij beheer en onderhoud van monumentaal
erfgoed in eigendom van de gemeente, door dit structureel uit te besteden
aan Stichting Goois Erfgoed;
Behoud en ondersteuning van lokale tradities in de kernen;

Financiën en belastingen
•
•
•

GDP is voor gedegen financieel beleid, een sluitende begroting zonder
uitputting van de algemene reserves;
Gelijkblijvende (woon)lasten en parkeertarieven voor inwoners en
ondernemers;
Transparante en geen onnodige belastingheffing: afschaffing
hondenbelasting, geen leges op nationale feest- en gedenkdagen,
vermakelijkhedenretributie alleen bij aantoonbare substantiële kosten voor
de gemeente, opbrengst toeristenbelasting besteden aan
voorzieningenniveau bezoekers en tarieven voor leges en vergunningen
maximaal op kostprijsniveau;
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