ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ BEGROTING 2019-2022

Voorzitter,
Bij de behandeling van het coalitieakkoord, begon ik mijn spreektekst met de constatering dat er
na weken van onderhandelen een akkoord lag dat weinig concreet werd en geen echte diepgang
kende. Vlees noch vis. Na maanden van wachten, was het dan ook te hopen dat dat prakje goed
was opgewarmd en op smaak was gebracht, in de vorm van de programmabegroting en het college
uitvoeringsprogramma. Helaas is de praktijk dat er vooral een mooi gedekte tafel staat, maar dat
we voorlopig niet verder komen dan het voorgerecht.
Natuurlijk zien we dat het college handen en voeten heeft willen geven aan de vage ambities van
deze coalitie. En soms lukt dat ook heel aardig, maar meestal blijven het vergezichten die pas op
den duur tot echte keuzes zullen leiden. Na het woord ‘duurzaamheid’, dat ook in het college
uitvoeringsprogramma liefst 90 keer opduikt, staat daarom het woord ‘onderzoek’ met 66
vermeldingen op nummer twee als meest voorkomend woord in het toekomstbeeld van dit college.
En dus blijft de vraag “maar hoe dan?” binnen onze fractie klinken.
Voorzitter, dat gezegd hebbende, zal ik nu ingaan op de inhoud van de begroting en het college
uitvoeringsprogramma. Dat moet beknopt, dus ik zal mij beperken tot de highlights.

Algemeen financieel beeld
Voor ons ligt een sluitende meerjarenbegroting. Dat is geruststellend. Wel merken wij op dat de
solvabiliteitsratio in de jaren terugloopt. Verder valt op dat het college het leeuwendeel van de
uitgaven die samenhangen met de ambities uit het college uitvoeringsprogramma in 2019 begroot.
In de jaren daarna loopt dat fors terug. Wij hopen dat dat beeld realistisch is; de ambtelijke
capaciteit staat immers flink onder druk en het zou niet voor het eerst zijn dat termijnen niet
gehaald worden.
Soms lijkt er wel erg makkelijk begroot te worden. Een voorbeeld is de anderhalve ton die
structureel begroot wordt voor de permanente ontwikkeling van de organisatie. Wij vragen ons af
wat de bijbehorende doelstellingen zijn en op welke wijze deze investering terugverdiend wordt.
Maar het kan ook andersom. Want daar waar het coalitieakkoord toch wel erg duidelijk leek over
de afschaffing van hondenbelasting, houdt het college de hand op de knip. Wat mijn fractie betreft
is het echter niet uit te leggen aan onze inwoners, dat zij de komende jaren een heffing moeten
betalen waarvoor volgens diezelfde coalitie geen grondslag bestaat. Wij dienen hierop dan ook een
amendement in.
Als het college het lastig vindt om voor de korte termijn dekking te vinden voor de afschaffing van
de hondenbelasting, dan helpen wij daar graag een handje bij. Want als het aan onze fractie ligt,
dan stoppen we onmiddellijk met de voorbereidingen om het Raadhuisplein opnieuw in te richten.
Zonder directe noodzaak vinden wij het verspilling van belastinggeld om hier een half miljoen
tegen aan te gooien. Wij dienen ook op dit onderwerp een amendement in.

Participatie & dienstverlening
Het is duidelijk zichtbaar dat het college bestuurlijke en democratische vernieuwing als een
speerpunt ziet. Wat wij echter missen, is de échte vernieuwing. Behalve de introductie van een
digitaal platform voor bewonersinitiatieven – goh, waar kennen we dat van? – zien wij vooral
bestaande en ‘old school’ participatie instrumenten. Wij kijken dan ook uit naar de gezamenlijke

totstandkoming van de ‘vernieuwingsagenda lokale democratie’, waarvan we hopen dat het college
en de coalitie daar zonder ‘heilige huisjes’ in gaan. Daarnaast denken wij dat het belangrijk is dat
onze inwoners, met de wildgroei aan participatie gremia, door de bomen het bos blijven zien en
dus goed weten waar zij op welke wijze kunnen meedenken en meedoen. Wijkwethouders kunnen
daarbij helpen, maar moeten dan wel op regelmatige basis in de wijk aanspreekbaar zijn. Om dat
te borgen, zullen wij op dit onderwerp een motie indienen.
De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Goois Democratisch Platform is een groot voorstander
van het uit handen geven van verantwoordelijkheden aan inwoners daar waar dat mogelijk en
geoorloofd is, al dan niet gecombineerd met een beheerbudget. Zo zijn er veel inwonersgroepen
die kansen zien om de speelvoorziening in hun wijk te verbeteren. Wij hebben hiervoor een motie
voorbereid.
Het college merkt terecht op dat de ontwikkeling van de dienstverlening nooit af is. In het CUP
wordt dat op pagina 81 zelfs in het kwadraat geschreven: “de digitalisering van de digitalisering
van de dienstverlening”. En ook: “We willen een klantvriendelijke, dienstverlenende en faciliterende
gemeente zijn, die als een i-Overheid op innovatieve wijze inwoners bereikt en bedient. Willen we
de kansen die digitalisering ons hiervoor biedt optimaal benutten, dan moeten we vernieuwen en
versnellen. Hiervoor is het noodzakelijk om blijvend te investeren.” Even hoopten wij hierin de
onderkenning te lezen, dat het toch wel een goed idee is om in de maatschappelijke trend mee te
gaan door een innovatieve gemeente app te gaan ontwikkelen. Niet alleen voor het doen van
meldingen in de openbare ruimte, maar bijv. ook op het gebied van veiligheid, algemene informatie
en als front office kanaal. We kwamen van een koude kermis thuis, want uit een recente
raadsmededeling blijkt dat het college het houdt bij het door ontwikkelen van een achterhaald
webformuliertje. Daarom zullen wij hier opnieuw aandacht voor vragen middels een motie.

Veiligheid
Er is in de begroting veel aandacht voor veiligheid. Het college geeft aan dat Boa’s vanaf heden
structureel en flexibel inzetbaar zullen zijn om ook in de avonduren zorg te kunnen dragen voor
toezicht en handhaving bij verschillende soorten van overlast. Dit is een goede zaak. Maar omdat
Boa’s dan nog steeds niet overal tegelijk kunnen zijn, stelt het GDP voor om daarnaast de
herinvoering van cameratoezicht in het uitgaansgebied van Bussum te overwegen. Wij zullen
hiervoor een motie indienen.

Verkeer & parkeren
Ook de verkeersveiligheid behoeft aandacht. Het aantal politiecontroles is sterk gedaald en het
gedrag van verkeersdeelnemers verslechterd zienderogen. Ook daar moet de inzet van Boa’s en
politie opgeschroefd worden. Voor wat betreft de verkeersveiligheid rond scholen en op
schoolroutes geeft het college aan dat knelpunten en oversteekproblemen worden aangepakt. Onze
recente ervaringen op casussen bij de Brediusweg en de K.P.C. de Bazelstraat zijn helaas anders
en wij zullen het college hier op aan blijven spreken. Ten aanzien van parkeren is het college
‘vergeten’ om een toegezegd parkeeronderzoek in Naarden Vesting te doen. Wij verzoeken het
college met een motie om dit onderzoek te betrekken bij de algehele parkeerevaluatie, inclusief de
mogelijkheid om het Ruijsdaelplein – als entree van de Vesting – in de toekomst vrij te houden van
geparkeerd blik.
Naar verluid dreigt het openbaar vervoer in Gooise Meren opnieuw getroffen te worden door de
grillen van ‘Haarlem’. Dit keer zou buslijn 107 tussen Bussum, Hilversum en Huizen onder druk
staan. Een goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is essentieel voor tal
van doelstellingen die het college in deze begroting optekent. Ook in het kader van toerisme. Wij
vragen dan ook om de toezegging van de portefeuillehouder om hierover op korte termijn in
gesprek te gaan met de provincie en daarbij ook – opnieuw – de beperkte bereikbaarheid van de
kernen Muiden en Muiderberg onder de aandacht te brengen.

Leefomgeving & projecten
Gooise Meren moet een groene, veilige en gezonde gemeente zijn om in te wonen. Wij vinden het
daarom belangrijk dat het college stappen zet op het gebied van geluidsoverlast en luchtkwaliteit,
zeker waar het gaat om wijken nabij de Rijksweg A1. Dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe
woningbouwprojecten, zoals de Borgronden en Crailo. Ook grote projecten als de Krijgsman, de
Brediusgronden, centrumplan Keverdijk, de vesting Muiden en het gebiedsprogramma Naarden
buiten de vesting vragen om voldoende ambtelijke capaciteit, een alert college en een kritische
raad.

Economie
Goois Democratisch Platform constateert dat de ambities m.b.t. toerisme maar in zeer beperkte
omvang benoemd worden in de programmabegroting. Welgeteld één alinea, van een paar zinnen.
Daar moeten we het mee doen. Waar blijft de vertaalslag van de economische visie naar een meer
concrete uitvoering op dit vlak? Datzelfde geldt voor de accountmanagementfunctie. We lezen dat
het ondernemersloket versterkt wordt door met accountmanagers als vast aanspreekpunt voor
bedrijven te gaan werken, maar voor bedrijven zijn deze accountmanagers vooralsnog onzichtbaar.
Net als het ondernemersdossier, waarvan al jaren wordt geroepen dat het eraan komt. Dat is
bijzonder teleurstellend, want Gooise Meren kan zich met dit soort instrumenten in positieve zin
onderscheiden en efficiënter werken.

Duurzaamheid
Net als het coalitieakkoord, is het college uitvoeringsprogramma doorspekt van
duurzaamheidsmaatregelen. Immers, duurzaamheid is hip en misschien wel de opgave van onze
tijd. Dat is natuurlijk prachtig en dat kan GDP van harte ondersteunen, maar als wij kijken naar de
doorlooptijd waarin de meeste duurzaamheidsdoelstellingen van dit college gerealiseerd moeten
worden.. dan zijn we als puntje bij paaltje komt twee generaties verder. Goois Democratisch
Platform wil die lat hoger leggen en wij dagen de coalitie uit om daarin mee te gaan. Op dit
onderdeel dienen wij een amendement in.
Daar waar een groene gemeente centraal wordt gesteld, moet ook voldoende oog zijn voor goed
beheer en onderhoud van groen cultuurhistorisch erfgoed. Wij zijn verheugd dat het college dat
ook ziet, door hiervoor een pilot te starten in ’t Mouwtje. Goois Democratisch Platform gaat daarin
nog een stap verder, door het college met een motie op te roepen om te onderzoeken of dit
bijzondere park op de monumentenlijst gezet kan worden. Geheel in lijn met de ambitie om aan
een actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst te werken. Geen overbodige luxe, na het
recente debacle met het houten huis aan de Johannes Verhulstlaan, dat – toevallig of niet –
eveneens luistert naar de naam ’t Mouwtje. In dat kader stemt het ons enigszins hoopvol dat de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onlangs is uitgebreid met twee leden die wel lokaal geworteld zijn.

Sociaal domein & (jeugd)zorg
GDP maakt zich zorgen over de lange wachtlijsten voor specialistische hulp in de jeugdzorg. Dat los
je niet alleen op door de instroom te verminderen, daarvoor zal het aanbod van jeugdhulpverlening
ook op korte termijn moeten groeien. Wij vragen het college om hier gericht werk van te maken.
De begroting laat een alarmerend en oplopend tekort zien op de BUIG gelden, waarmee o.a. de
participatiewet, uitkeringen en loonkostensubsidie worden bekostigd. Dit tekort was in de begroting
2018 nog 8 ton, in 2019 stijgt het tot 2,2 miljoen. Dat is zo’n 15% van het totale budget. Wij
maken ons hier ernstig zorgen over, temeer het tekort in het geheel niet wordt geduid in de

begroting. Kan het college aangeven waardoor het tekort ontstaat, hoe hiermee wordt omgegaan
en of bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van de vangnetregeling.

Cultuur
Het college schrijft in het college uitvoeringsprogramma dat Kunst en cultuur belangrijk zijn voor
het welzijn van inwoners en in het bijzonder bij kinderen een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke vorming. Wij vinden het dan ook lovenswaardig dat het Muiderslot sinds kort
kosteloos de deuren open zet voor de basisschoolleerlingen uit onze gemeente. Een voorbeeld dat
misschien wel doet volgen, bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten en het Vestingmuseum. Wij willen
daarom middels een motie de wethouder vragen om hierover met culturele instellingen in gesprek
te gaan.
Op het gebied van sport stemt het ons gerust dat het college weer investeert in zwembad De Lunet
in Naarden. Wij horen graag van de wethouder of onze aanname klopt dat daarom van mogelijke
sluiting geen sprake meer is.
Voorzitter, afsluitend zou ik iedereen smakelijk eten willen wensen en ik spreek namens mijn
fractie de hoop uit dat het niet bij het voorgerecht zal blijven.
Tot zover de algemene beschouwingen van Goois Democratisch Platform.

