
 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ PERSPECTIEFNOTA 2020 

 

Voorzitter, 

Welk perspectief biedt dit college, deze coalitie, onze gemeente? Van de vergezichten uit het 

coalitieakkoord is nog maar weinig concreet gemaakt. En als dan deze perspectiefnota op de mat 

valt, worden onze verwachtingen verder getemperd. In mijn tijd als raadslid in Naarden, was het 

voorwoord nog langer. Bij dit marginale perspectief, in combinatie met een begrotingstekort, 

verlang je naar nieuwe verkiezingen.  

Terwijl de gemeentes om ons heen wedijveren om het grootste begrotingsoverschot, schrijft 

Gooise Meren rode cijfers. Is verzeild in diverse juridische procedures en lijkt maar geen grip te 

krijgen op de kosten en de solvabiliteit. Het antwoord daarop moet van de raad komen. Dat is 

zorgwekkend. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de ambities van dit college nog wel haalbaar 

zijn. De ‘D’ van duurzaamheid komen we ineens niet meer zo vaak tegen, het gaat nu vooral over 

de ‘B’ van bezuinigen.  

Na het lezen van de perspectiefnota en achterliggende stukken, heeft onze fractie meer dan zestig 

vragen aan het college gesteld. De beantwoording roept helaas dikwijls weer nieuwe vragen op, 

een aantal daarvan nemen wij mee in deze algemene beschouwingen.  

 

Bezuinigingstaakstelling 

Om met de bezuinigingen te beginnen, laten we de rekening van dit falende beleid vooral niet bij 

onze inwoners en ondernemers neerleggen. Dus geen verhoging van de leges en tarieven en al 

helemaal geen verhoging van de parkeertarieven. Waar wij ons beter in kunnen vinden is een 

kapitaallastenplafond en het beter onderhandelen van prijzen van toeleveranciers. Dat is ook in lijn 

met liefst 80% van de deelnemers aan een poll hierover. Wij hopen dat het college dat meeneemt 

bij het samenstellen van de begroting. Maar nog meer hopen wij dat het college alternatieven vindt 

voor het sluitend krijgen van de begroting, bijv. door meer grip te krijgen op de budgets/kosten of 

door bijstelling van het college uitvoeringsprogramma. Zo is het onbestaanbaar dat jarenlang met 

een kwart van de kosten is gerekend voor wat betreft het onderhoud van zwembaden. En ook nu 

nog kan desgevraagd geen betrouwbaar inzicht gegeven worden in de (exploitatie)kosten van de 

Zandzee voor de komende 20 jaar. Maar wij zetten bijvoorbeeld ook grote vraagtekens bij de 

absurd hogen kosten voor het bruggetje op de Blaricummerweg (inmiddels opgelopen tot ruim 2 

mio), de tijdelijke huisvesting voor scholen (13 mio), het opleuken van het plein voor het 

gemeentehuis (6 ton), de peperdure en ongewilde doorvaart met passantenhaven bij de Vesting, 

de aanleg van ‘tiny forests’ en natuurlijk de kosten voor juridische bijstand, die de pan uitrijzen 

met alle rechtszaken waar de gemeente in verwikkeld is..   

Om het college alvast een handje te helpen, dienen wij een motie in om de voorbereidingen voor 

renovatie van de buitenruimte rond het gemeentehuis per direct te stoppen. Naar verluid zullen de 

kosten voor dit nutteloze project nog veel hoger uitvallen dan de begrote 6 ton, omdat de 

voorkeursvariant substantieel duurder is. Goois Democratisch Platform is niet de enige partij die 

zich zorgen maakt om het financiële beleid van de gemeente. Daarom sluiten wij ons o.a. aan bij 

de amendementen en moties m.b.t. ’t Spant (CDA), tiny forests (CDA), schoolhuisvesting (CDA), 

vaarverbinding (PvdA) en jeugdzorg (PvdA). Omdat het in tijden van bezuinigingen nog 

belangrijker is dat een begroting zo realistisch mogelijk is, steunen wij ook de motie van 50+ die 

erop ziet dat loon- en prijsontwikkelingen meerjarig worden meegenomen.    

 

  



 
Overige prioriteiten 

Behalve de bezuinigingstaakstelling, wil onze fractie aandacht vragen voor een aantal andere 

zaken. Wij zullen die hieronder bespreken.  

Cultuur 

Het college stelt dat cultuur belangrijk is voor het welzijn van inwoners. Voor kinderen in het 

bijzonder kan het een bijdrage leveren aan de maatschappelijke vorming en musea zijn uitstekend 

in staat om op educatieve wijze het verleden met het heden te verbinden. Het was dan ook om die 

reden dat GDP bij de begrotingsbehandeling het voorstel deed om – in navolging van het initiatief 

van Muiderslot – te onderzoeken of i.s.m. instellingen een laagdrempelig/betaalbaar cultuuraanbod 

voor basisscholen te organiseren is. En de wethouder was enthousiast, getuige de toezegging om 

hiermee aan de slag te gaan. Het was voor ons aanleiding om de motie aan te houden, maar 

helaas moeten wij constateren dat er sindsdien niet veel gebeurd is. Ja, de Kerktoren van de Grote 

Kerk in Naarden is beschikbaar voor schoolexcursies. Maar onze ambities gaan verder dan dat. 

Daarom dienen wij deze motie alsnog in.  

Een andere belofte van dit college is om de gemeentelijke monumentenlijst te actualiseren. Dat is 

hard nodig en daar wordt al geruime tijd aan gewerkt… maar het college wil er nog eens vier jaar 

voor uittrekken. En dat terwijl er bij de begroting nog een motie is aangenomen, die het college 

opdraagt om ook de parken bij de actualisatie te betrekken en uiterlijk 1 juli bij de raad terug te 

komen. Met een amendement willen wij bewerkstelligen dat de actualisatie van de 

monumentenlijst uiterlijk in 2020 wordt afgerond.  

Burgerparticipatie 

Het college heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar in de uitvoering is niet iedereen 

daarover onverdeeld enthousiast. Het college vindt participatie in beginsel de verantwoordelijkheid 

van een initiatiefnemer van een project. Bij eerdere en ook lopende projecten is echter gebleken 

dat het op pafstand zetten van burgerparticipatie kan leiden tot suboptimale trajecten door een 

gebrekkige organisatie of onvoldoende vertrouwen onder belanghebbenden in verband met de 

dubbele belangen van de initiatiefnemers zelf. Goois Democratisch Platform vindt daarom dat het 

college onderscheid zou moeten maken tussen grote en kleine projecten. Bij omvangrijke plannen 

met een grote groep belanghebbenden moet de gemeente haar rol pakken, waar het gaat om het 

faciliteren van een transparant, eerlijk en effectief participatieproces. Anders dan het college zegt, 

geeft de omgevingswet het bevoegd gezag en de initiatiefnemer ook de vrijheid om eigen keuzes 

te maken voor de inrichting van het participatieproces, juist omdat locatie, het soort besluit, de 

omgeving en betrokkenen elke keer anders zijn. Daarom dienen wij hiervoor een motie in.  

Sport 

Terecht geeft het college aan buitensporten heel belangrijk te vinden, waarbij aandacht moet zijn 

voor (sportieve) ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en jongeren die moeilijk(er) aansluiting 

vinden bij reguliere sportclubs. Ook wil het college jongeren stimuleren om meer in aanraking te 

komen met natuur- en wateromgevingen. Allemaal doelstellingen waarop de Scouting een 

uitstekend antwoord is. Des te opmerkelijker is het dat deze clubs worden uitgesloten van 

sportsubsidies, omdat Scouting niet onder de sport-definitie van NOC*NSF valt. Er zijn ook andere 

initiatieven die door de huidige definiëring van sport worden uitgesloten. GDP wil daar wat aan 

doen en dient daarvoor een motie in.  

Verkeer/parkeren 

Goois Democratisch Platform wordt met enige regelmaat door inwoners benaderd, die zich zorgen 

maken over de verkeersveiligheid en met ideeën komen om dat te verbeteren. Die ideeën worden 

over het algemeen breed ondersteund op ons platform. En daarna stokt het een beetje. Het college 

heeft veel tijd nodig om tot een oordeel te komen. En als dat oordeel er eenmaal is, om tot 

uitvoering over te gaan. Dat is jammer, want verkeersveiligheid zou een speerpunt moeten zijn. 

Wij vragen het college hier werk van te maken, meer in het bijzonder voor wat betreft een veiligere 

inrichting van de Jacobus Verhoeflaan, een midden geleider op de Brediusweg een betere 

parkeersituatie bij de Albert Heijn in Naarden en optimalisering van de natuurboulevard in 

Muiderberg. Daarnaast hebben wij begrepen dat er inmiddels een parkeeronderzoek is geweest in 



 
Naarden Vesting. Begrijpen wij het goed dat dat onderzoek geen aanleiding geeft om de 

parkeersituatie in de Vesting te herzien. Oftewel: geen betaald parkeren? Tenslotte zien wij uit 

naar de behandeling van de nieuwe parkeervisie. Na harmonisatie gaan we weer terug naar 

maatwerk. Welke fracties waren het die zich daar destijds al hard voor maakten?  

Volkshuisvesting 

Nog altijd zijn er geen prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties tot stand gekomen. GDP 

vindt dat zeer teleurstellend. Het aantal sociale woningen blijft achter, Gooise Meren is steeds 

minder goed bereikbaar voor starters, mensen met een krappe beurs en senioren. Het is in die zin 

ook niet gek dat er in 2018 maar vier keer gebruik is gemaakt van de regeling voor 

startersleningen, de woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn er simpelweg niet meer. We 

weten dat er (al geruime tijd) met de woningbouwcorporaties gesproken wordt, maar wij willen op 

dit onderwerp inmiddels echt meer daadkracht zien. Dezelfde daadkracht waar we al geruime tijd 

om vragen als het gaat over de vastgoedportefeuille. Want nog altijd heeft de raad geen duidelijk 

overzicht ontvangen op basis waarvan de vastgoedpositie van de gemeente geanalyseerd kan 

worden. Dat vinden wij zorgwekkend.  

Economie 

De economie draait op volle toeren, maar nog altijd zien we in Gooise Meren een substantieel 

aantal (winkel)panden leeg staan. Het college schrijft dat de leegstand een dalende tendens laat 

zien. Nadat wij de onderbouwing hiervan hebben opgevraagd, blijkt de leegstand in Bussum om 

precies te zijn met 67 m2 te zijn gedaald, 1,5% ten opzichte van het totaal. Wij zijn benieuwd of 

dit werkelijk het ambitieniveau is van de wethouder en wat hij in deze voor de toekomst verwacht.   

Het college schrijft dat de accountmanagementfunctie voor ondernemers eindelijk invulling heeft 

gekregen. Er is een nieuwe accountmanager die het afgelopen half jaar ongeveer een half procent 

van alle ondernemers heeft gesproken. Ook hier zijn wij benieuwd naar het ambitieniveau van de 

wethouder. Blijft het bij één accountmanager? En hoe gaat het college ervoor zorgen dat de 

accountmanager de spil in het web wordt van ondernemend Gooise Meren?  

Tenslotte blijven wij erop hameren dat er voor onze gemeente zoveel kansen liggen op het gebied 

van toerisme. Het college lijkt daar maar nauwelijks oog voor te hebben. Dat is jammer, zeker in 

een tijd van bezuinigingen zou hier wat ons betreft veel meer naar gekeken moeten worden.  

Voorzitter, ik ben aan het einde gekomen van deze algemene beschouwingen en zie uit naar de 

reactie van het college.  

 

 


