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(GL) Portengen 
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(GOP) Philipse 
 

Meesprekers Michael Plas (persoonlijke titel) 
 

Aanwezig namens 
college 

Marleen Sanderse 
Miriam van Meerten 
Hendrik Boland 
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Jolanda Versteegh (hoofd financiën en belastingen) 
René Meijer (adviseur planning en control) 
 

Voorzitter Barbara Boudewijnse 

Griffie Peter Koekoek 

  

Besproken items Zijn er ontwikkelingsrisico’s binnen RO? De risico’s die zijn 
geïnventariseerd, de top tien hiervan staat in de begroting. Waarom zijn 
baten en lasten van belastingen zoals hondenbelasting niet terug te 
vinden? Uitvoeringskosten staan niet in de begroting, maar er wordt 
kritisch gekeken naar belastingen die meer kosten dan ze opleveren. 
 
Voorwoord 
Bij welk aspect van het fysiek domein wordt de burger betrokken? Overal 
waar dat mogelijk is. De planning voor de raadpleging is in grote lijnen 
op papier gezet en komt ook richting raad, er is een projectleider voor 
aangesteld. 
Komt er een raadswerkgroep voor het verder ontwikkelen van de 
begroting? Fusieraadswerkgroep heeft richtlijnen vastgesteld, daar 
hebben we eerst voldoende aan. Er worden 50 landelijke indicatoren 
ingevoerd, moet hier nog meer bij of zijn deze voldoende? De 
raadswerkgroep heeft gezegd hier eerst op te wachten en dan te bezien 
of dit genoeg is. 
 
Programma 1 
De raadzaal wijzigt niet volgens huisvestingsplannen, toch wordt over 
meer openheid gesproken in begroting, hoe zit dit? Het open en 
toegankelijk karakter is nog steeds het streven, vooral qua inrichting. 
Worden er externen ingehuurd voor de trainingen die genoemd worden 
op pag. 12? Is nu nog niet te zeggen, er zijn nu al mensen in dienst die 
dit goed kunnen en hun collega’s kunnen trainen, maar ook bij andere 
gemeenten en externe bureaus is veel kennis. 
Speelt college in op omgevingswet bij invoering omgevingsbewust 
werken? Heeft niets met elkaar te maken. 
Wat kost het thuis bezorgen van reisdocumenten? Wordt schriftelijk 



 

beantwoord 
 
Programma 2 
Waar zijn de whatsappgroepen? Deze missen inderdaad in de begroting, 
goed punt, hoewel dit ook zonder de hulp van de gemeente wel van de 
grond komt. Hoe valt verminderen regeldruk te rijmen met het opstellen 
van evenementenbeleid? Dit schuurt inderdaad, maar veiligheid en 
regeldruk hebben beide de aandacht van de gemeente. Wat is de nut en 
noodzaak van de brandweerkazerne in Muiden? Hier is in het verleden 
uitgebreid naar gekeken, o.a. door de Veiligheidsregio en de conclusie is 
getrokken dat het noodzakelijk is om in zowel Muiderberg als in Muiden 
een brandweerkazerne te hebben. 
Speelt college in op het langer thuis blijven wonen van ouderen bij 
vergroten brandveiligheid? Dat is typisch een punt uit het 
coalitieakkoord. 
Gaan we horeca-BOA’s zelf inzetten of blijft dit gedaan worden door 
Hilversum? Omdat dit beleidsarm is, wordt gevoerd beleid doorgezet. 
 
Programma 3 
Wordt er naast led ook nog niet-duurzame verlichting aangeschaft? Led 
is en blijft uitgangspunt. 
Gaat het college verder met beleid weesfietsen? Zeker. Is er een 0-
meting gemaakt van het onderhoud openbare ruimte? Er wordt gekeken 
naar wat er allemaal gedaan kan worden en hoe de verschillende 
gemeenten op één niveau gebracht kunnen worden. 
Wat is de stand van zaken opheffen spoorse doorsnijding? Er wordt 
extra sterk op ingezet. 
Wat is de stand van zaken om Generaal de la Reijlaan aan te pakken? 
Idem als spoorse doorsnijding. 
Waar zijn de ‘quick win verkeerssituaties’ en het verkeersstructuurplan? 
In de harmonisatie zit dat dit wordt gemaakt. 
Kan er niet bezuinigd worden op €7 mjn verkeer? Dat is een punt voor 
het debat. 
 
Programma 4 
Waar is stadspromotie en evenementenbeleid gebleven? Het zit erin 
voor dit jaar, er moet nog gekeken worden hoe we dit in de hele 
gemeente gaan doen. Kunt u meer uitleg geven over wegverbreding A1-
A6? Dit is helemaal landelijk vastgelegd in de tracéwet en dus hebben 
we er geen enkele invloed op, we hebben wel invloed op de verplichte 
aanleg van natuur op Gooise Merengebied en we zijn de officiële 
vergunningsverlener. 
Wat valt er te zeggen over MIRT? Het loopt, het is belangrijk, het vergt 
veel lobbywerk, we krijgen elkaar daar nog heel veel over te spreken. 
Het is belangrijk om nog voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen 
slagen te gaan maken. Hoe wordt de gemeentelijke woonvisie 
aangepast of hoe worden de verschillende visies bij elkaar gebracht, 
vallen hier nog aanpassingsmoeilijkheden te verwachten? Wordt er ook 
invulling gegeven aan vraag om sociale woningbouw en woningen voor 
statushouders te bouwen? Is de gemeente druk mee bezig, het college 
(Sanderse) gaat graag met de raad in gesprek over de woonvisie en is in 
blijde afwachting van agendering van deze bijeenkomst. Wat zijn de 
plannen voor stadskantoor Naarden en gemeentehuis Muiden? In 
Muiden wordt gedacht aan woningbouw, dit staat ook al leeg. In Naarden 
zijn nog geen plannen, we hebben het pand ook nog nodig totdat 
Bussum verbouwd is. Deze twee trajecten worden voorzien van 



 

participatieaspect. Wordt er nog voorzien in nieuwe winkelruimte en hoe 
zit het met de parkeergarage in Bussum? Er wordt gekeken naar de 
ambities die we nog hebben, maar extra winkelruimte lijkt niet reëel, 
nuttiger is het aantrekkelijk maken van alle centra (NMB). Als er 
ontwikkelingen zijn, komt het college terug bij de raad. Wordt er rekening 
gehouden met fijnstof (pm10 en pm2,5) bij BOR-gronden? Er is overleg 
met de provincie, want de provincie is het bevoegd gezag die de 
besluiten moeten nemen en moeten aangeven welke onderzoeken nodig 
zijn, daarna pas komt de participatie aan de orde. 
Waarom wordt alleen over huisvesting statushouders geschreven en niet 
over bijvoorbeeld jongeren, ouderen en gezinnen in woonproblemen? 
Omdat dit een acute extra opgave is naast de bestaande groepen, 
waarbij er veel aandacht moet zijn voor het voorkomen van verdringing. 
Waar zijn de investeringen die er wel aan zitten ten komen maar nog niet 
ver genoeg in de ontwikkeling zijn voor deze begroting, kunnen wij hier 
een overzicht van krijgen? De vraag is wanneer een project dan al op 
zo’n lijst moet komen, hier moet goed over nagedacht worden. Er is ooit 
gezegd dat de onderzoeken naar onder andere fijnstof bij de BOR-
gronden zouden worden gedaan voordat het participatietraject ingegaan 
wordt, klopt dat nog steeds? Zie: laatste antwoord Fambach. 
 
Programma 5 en verder 
Wat is nu de kostendekkendheid van leges en tarieven?  
Wordt schriftelijk beantwoord. 
 

Toezeggingen college Beantwoording kosten thuisbezorgen reisdocumenten. 
 
Beantwoording kostendekkendheid leges en tarieven. 
 
Nadenken over opstellen lijst toekomstige investeringen. 
 

Aanbevelingen fracties VVD – Rijp voor meningvormen over twee weken. 
D66 – Graag begroting over twee weken als geheel behandelen en niet 
in losse onderdelen, zoals nu.  
CDA – Rijp voor meningvormen over twee weken. 
PvdA – Graag begroting over twee weken als geheel behandelen en niet 
in losse onderdelen, zoals nu. 
GL – Rijp voor meningvormen over twee weken. 
HvB – Wil graag over twee weken eerst nog een gesprek en vervolgens 
op dezelfde avond meningvormen en besluiten. 
50PLUS – Rijp voor meningvormen over twee weken. 
GOP – Rijp voor meningvormen over twee weken. 
 

 


